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RESUMO 

 
O objetivo desta dissertação é analisar as relações existentes entre  políticas de 

crédito rural, sustentabilidade da agricultura e cidadania. Pretende-se, especificamente, 
analisar  os resultados  da implementação  de uma política pública de crédito rural, o  
PRONAF-Crédito, no semi-árido do Nordeste, no que diz respeito ao atendimento de 
suas diretrizes e de seus objetivos vinculados à promoção do desenvolvimento 
sustentável e à formação de cidadania, pretensões definidas no projeto e no discurso 
oficial. A investigação parte das transformações ocorridas na agricultura brasileira, 
especialmente durante a década de 90, quando surgiu o PRONAF, conseqüência de 
uma série de contingências históricas favoráveis, entre as quais as pressões advindas de 
organizações populares. A partir daí, comparando-se as pretensões teóricas oficiais e  
os resultados da operacionalização dos empréstimos sob amparo do PRONAF-Crédito, 
analisou-se  de que modo a construção da “sustentabilidade” da agricultura e da 
cidadania,    se apresenta nas experiências vivenciadas  por agricultores familiares de 
três municípios do estado da Bahia (Casa Nova, Curaçá e Juazeiro),   considerados 
representativos da agricultura familiar do semi-árido nordestino e que têm na caprino-
ovinocultura sua principal atividade  agro-econômica.A dissertação revela que os  
produtores desses municípios receberam créditos expressivos, liberados  pelo Banco 
do Brasil e pelo Banco do Nordeste, sendo suas experiências valiosas para a análise do 
PRONAF-Crédito quanto à sustentabilidade e à formação de cidadania pretendidas no 
discurso oficial. Evidências empíricas foram obtidas através de questionários, 
entrevistas com informantes-chave e documentos oficiais, num trabalho de pesquisa 
realizado no período de fevereiro a dezembro de 2003. A análise dessas experiências 
revelou que existe descompasso entre os objetivos do PRONAF e os resultados 
práticos alcançados; os indícios são de que o programa é  apropriado por agentes 
financeiros e empresas privadas na viabilização de seus interesses e de que suas ações 
serviram, também, como ferramentas de manutenção de relações sociais atrasadas, 
baseadas no clientelismo, para manipulação e controle de agricultores beneficiados. Ao 
final, diante da necessidade de reajustes apontados pelas evidências, de forma que o 
programa venha  contribuir para a sustentabilidade da agricultura e das comunidades e 
para a formação da cidadania, o estudo sugere melhorias nas áreas da governança, 
democratizando a concessão e o controle dos créditos, e da responsabilização social, 
inibindo manipulações dos agricultores familiares, o desperdício e o desvio dos 
recursos. 
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ABSTRACT 

 

The  aim of this dissertation is to analyze the relationship  that exists among 
rural credit policies, agricultural sustainability and citizenship. It is intended, 
specifically, the analysis of outcomes of the implementation of a rural credit public 
policy called –PRONAF-Credit- in the north-east semiarid of Brazil, in relation to the 
attainment of rural credit directions and aims linked to the promotion of a sustained 
unfolding and the formation of citizenship; those claims are outlined in the project and 
official government speeches. The investigation begins with part of the transformations 
that occured in the Brazilian agriculture, specially during the 90’s – when PRONAF 
was implemented – as a consequence of a series of favourable historic chances – 
public pressure being one of them. Since then, comparing the theoretical official aims 
with the results of the loan implementations under the PRONAF-credit, it was 
observed how the construction of an agricultural sustainability and citizenship function 
as experienced by family farmers in three municipalities in the state of Bahia – Casa 
Nova, Curaçá, and Juazeiro, for they being models of a family agriculture in the north-
east semi-arid and the raising of caprine-ovine is their main agro-economy activity. 
The dissertation shows that the producers in these municipalities received significant 
credit lent by Banco do Brasil and Banco do Nordeste and those experiments are 
valuable to the analysis of PRONAF-Credit in respect to the sustainability and 
formation of citizenship whished by the official discourse. Empirical evidences were 
achieved by questionairies, key informers and official documents in a research done in 
the period between February-December of 2003. The  parsing of these experiments 
showed disproportion between Pronaf’s aims and the practical  results achieved; the 
indications show that the Pronaf program is taken by financial agents and private 
companies for realization of their own advantage and their actions serve also as a way 
to keep old-fashioned socil relationship based on clientele so the finacial agents and 
private companies  can manipulate and control beneficed farmers. In the end, in face of 
the necessity of adjustments demonstrated by evidences so that the program may 
contribute to the agricultural sustainability and of  the comunities and to the formation 
of citizenship, the study suggests better handling by the government institutions to 
democratize the concession and control of credit, and the social responsibleness to 
avoid manipulation of family farmers, the waste and deviation of resources.  
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INTRODUÇÃO – Perspectivas Teórico-Metodológicas 

 

Apresentação do Problema 

O crédito rural, no Brasil, sempre se destacou entre os instrumentos de política 

pública dirigida ao campo, constituindo-se, em alguns períodos, na única ação visível 

de governo. Entre as décadas de 1960/1980, foi uma das principais locomotivas  do 

milagre econômico brasileiro, ao estimular, fortemente, toda a indústria de máquinas e 

de insumos agrícolas, aplicando recursos valiosos – mais de US$20 bilhões, 

anualmente. Operacionalizado, principalmente, por organizações públicas (bancos, 

fundos e assistência técnica), teve propósito bem definido, voltado, portanto, para a 

modernização e expansão da agricultura brasileira, vinculando-a aos padrões 

internacionais nos moldes preconizados pela revolução verde, qual seja, a de produzir 

para mercados de massa, controlados por poderosos cartéis, a partir do uso de genética, 

de química (pesticidas e fertilizantes) e de mecânica (DELGADO, 1985; GRAZIANO 

DA SILVA,  1999a, 1999b, 1996; KAGEYAMA et. al., 1996; LEITE, 2001). 

Como resultado, consolidou a principal fronteira produtiva do país, os cerrados;  

contribuiu destacadamente para o amadurecimento dos complexos agro-industriais, 

atuais locomotivas do agronegócio brasileiro; multiplicou, exponencialmente, os 

volumes produzidos e garantiu a forte presença brasileira no mercado mundial de grãos 
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e mercadorias agrícolas. Daí dizer-se que, dentro  dessa ótica da modernização 

conservadora,  o crédito rural oficial alcançou resultados positivos consistentes. 

Ressalve-se, entretanto, que não foi um instrumento ideologicamente neutro 

(GRAZIANO DA SILVA, 1999a, 1999b, 1996). Na sua concepção, apontou-se a 

movimentação de poderosos atores econômicos globais, predominantemente norte-

americanos,  detonando um processo inspirado no Farm Security Administration, em 

que as instituições nacionais (bancos públicos e empresas de assistência técnica 

oficiais)  foram incumbidas de papéis operacionais: executar o crédito supervisionado 

e fomentar generalizadamente o uso de insumos industriais chamados de modernos, 

produzidos e controlados por empresas transnacionais  (BARROS, 1994: 665-695;  

COLBY & DENNETT, 1998: 251). A distribuição dos créditos era semi-automática, 

como uma linha de produção  que não permitia, nem estimulava qualquer viés crítico 

(OLIVEIRA, 1984),  importando-se,  apenas, com a utilização de pacotes tecnológicos, 

baseados nos quais todos os objetivos macro-econômicos da política eram atingidos. 

No entanto, o foco unicamente produtivista e incompatibilidades do modelo  

com a realidade brasileira deixaram um rastro de problemas, com reflexos especiais na 

agricultura familiar,  como, por exemplo, valorização exagerada da terra como ativo 

econômico, intensificando o histórico processo de concentração fundiária (os 

empréstimos eram em função do patrimônio fundiário); agravamento preocupante dos 

níveis da distribuição da renda nacional, concomitantemente com a urbanização 

caótica; esvaziamento das áreas rurais;  desequilíbrios regionais e setoriais; exclusão 

de culturas e territórios, além de danos ambientais. Há diagnósticos de concentração do 

crédito por região e por produto, excluindo, sobretudo,  os produtores do semi-árido 

nordestino e os produtos não ligados à exportação. (BARROS, 1994; DELGADO, 
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1985;  GRAZIANO DA SILVA,  1999a, 1999b, 1996; GUIMARÃES, 1979; 

KAGEYAMA et al., 1996)     

O sistema também permitia práticas de manipulação, desvios e troca de favores 

(o conhecido “toma lá, dá cá”), sobretudo no semi-árido nordestino, palco do 

tradicional poder oligárquico-patrimonial, com suas relações sociais clientelistas, 

autoritárias  e paternalistas. MORAES (2002) relata distorções com a conivência da 

sociedade, manipulação de camponeses por técnicos e políticos, além de escândalos até 

hoje na memória nacional, como, por exemplo, o Escândalo da Mandioca1.  Verificou-

se, igualmente, um excessivo fortalecimento de setores da burocracia nacional, 

instalada, principalmente, no Banco do Brasil que, segundo GUEDES FILHO (1999: 

26), influenciou, com hegemonia, a formulação das políticas agrícolas.  

No que diz respeito aos impactos no sistema de assistência e extensão rural, 

BARROS (1994) fala do descasamento do modelo, por sua inspiração americana,  com 

a realidade brasileira e  de sua vinculação radical ao sistema produtivista, fato que 

implicou  numa estrutura grande, cara e “inadequada para tratamento dos problemas 

rurais brasileiros” (BARROS, 1994: 668).  Na mesma linha, WEID (2001), entre 

outros,  acrescenta também conseqüências no sistema de pesquisa agronômica oficial. 

Ambos demonstram que as organizações públicas executoras do crédito rural no 

período (bancos e empresas de  extensão rural e assistência técnica), cujo desenho 

permanece até hoje,  são inadequadas às necessidades da  agricultura familiar.  

 Na primeira metade dos anos 90, há uma mudança:  uma série de circunstâncias 

inclui a agricultura familiar na pauta das discussões, sobretudo entre as instituições 

                                                 
1 Fraudes no sistema de crédito rural praticadas por clientes de classe média, na agência do BB em 
Floresta (PE), com a participação de  técnicos de empresas de assistência técnica e funcionários do BB, 
em que eram simulados empréstimos e perdas com o objetivo de se obter indenizações do Programa de 
Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO). 
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ligadas à promoção de modelos de desenvolvimento, como o Banco Mundial (BIRD). 

Preocupadas com a pobreza acentuada pelos planos convencionais de 

desenvolvimento, que ameaça a estabilidade da vida social e, conseqüentemente, todo 

o sistema e,  ainda, tendo presentes novos conceitos de multifuncionalidade e 

sustentabilidade da agricultura, além de pressões oriundas da redemocratização do 

país, passa-se, então, a buscar formas de  viabilização da agricultura familiar,  capazes 

de inseri-la, positivamente, nos circuitos globais do comércio, de dinamizar o emprego 

e a renda nas cadeias produtivas e de proteger o ambiente da degradação exagerada. 

Ainda que tudo deva ser construído em circunstâncias desfavoráveis pela crise fiscal 

do Estado, pela globalização econômica e seu favorecimento às transnacionais, em 

função dos problemas estruturais próprios da agricultura, tecnológicos e econômicos, 

além das distorções fundiárias históricas. 

À agricultura familiar, agora, estão reservados novos papéis na superação de 

problemas sociais, econômicos e ambientais do país. WANDERLEY (2002: 39) 

comenta que a sociedade brasileira passa a ver o rural como “portador de soluções” 

para problemas como desenraizamento, miséria, isolamento, currais eleitorais, etc. 

Assim, viabilizar a agricultura familiar significa também diminuir a concentração de 

renda; abrir possibilidades de inserção econômica para segmentos da sociedade que 

ficaram na retaguarda e que não teriam, fora da agricultura, chances de inclusão digna 

na atualidade; reverter o fluxo migratório campo-cidade; ampliar mercados internos e 

direitos sociais; melhorar a auto-estima dos produtores, sanear danos ambientais etc.  

  É nesse contexto, que surge então o PRONAF, tendo como padrinho o Banco 

Mundial e trazido à cena via relatório de cooperação técnica FAO/ INCRA, do qual 

resultou o projeto UTF/BRA/036, de 1994 (FAO/INCRA, 1994).  O almirante Flores 
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(FLORES, 1995)  justifica  a nova prioridade governamental pela importância da 

agricultura familiar na produção alimentar, no emprego e na contenção do êxodo rural. 

 Cria-se, assim, o PRONAF, pelo decreto n° 1.946, de 28.06.1996,  

com a finalidade de promover o desenvolvimento sustentável do 
segmento rural constituído pelos agricultores familiares, de modo a 
propiciar-lhe o aumento da capacidade produtiva, a geração de 
empregos e a melhoria de renda. (BRASIL, Pres. da República, 1996) 

 
Os manuais e relatórios pertinentes ao Programa parecem não desconhecer a 

história recente do crédito rural, inclusive as manipulações, desvios e fraudes, 

sugerindo a construção de um novo modelo de promoção e financiamento da 

agricultura familiar “sem os vícios do passado” (BRASIL/MAA/PRONAF 1996).Tudo 

isso deve fazer com que os empréstimos contribuam para resgatar os objetivos do 

Programa, atingindo, efetivamente, o público selecionado doutrinariamente, sendo 

capaz de se transformar em ferramenta da melhoria das condições de reprodução da 

agricultura familiar, em moldes minimamente sustentáveis (viabilidade econômica, 

ocupação da mão-de-obra familiar e respeito ao ambiente), a partir de práticas de 

democratização e de cidadania, que ampliem o bem-estar geral e que neutralizem ações 

de manipulação política,  as atitudes paternalistas/eleitoreiras e autoritárias, o 

desperdício de recursos, a falta de solidariedade com a miséria, questões já comentadas 

por CAVALCANTI (1984),  DUQUE & CIRNE (1998) e FONTE (2000), além da 

influência habitual de mediadores.  

 Nesse sentido, a concepção do PRONAF  também não deixa de ser original, 

pelo menos em termos teóricos, rompendo com a prática de políticas públicas apenas 

de fomento agrícola,  centradas, unicamente, no crédito aos produtores, embora o 

agrícola ainda prevaleça sobre outros setores. Sua originalidade também se vincula ao 

foco social dirigido para um tradicional grupo de produtores excluídos dos programas 

públicos de desenvolvimento – os agricultores familiares – e aos mecanismos de 
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operacionalização e controle com a participação dos produtores e da sociedade. O 

programa pretende resgatar seus objetivos de promoção de desenvolvimento 

sustentável através de diversas ações articuladas que incluem, além do  PRONAF 

Crédito,  o PRONAF Infra-estrutura e Serviços, para financiamento de infra-estrutura 

pública comunitária, além de Programas de financiamento da pesquisa agropecuária, 

de treinamento e capacitação e de organização e patrocínio da assistência técnica2. 

Ainda assim, o PRONAF-Crédito continua utilizando as mesmas instituições 

envolvidas no modelo produtivista, com bancos públicos em papéis destacados, além 

de  empresas de assistência técnica, ambos desenhados e contaminados por essa 

política estimuladora da utilização dos pacotes tecnológicos não condizentes com as 

exigências de agora, voltadas para a construção do desenvolvimento sustentável, sob 

condições sempre particulares.  

Na prática, em seus primeiros anos, ainda que reconhecido consensualmente 

como um notável avanço normativo e institucional, ao priorizar oficialmente um grupo 

social tão importante, o PRONAF dá notícia de percalços que podem comprometer 

seus objetivos e pretensões, como revelam algumas primeiras avaliações 

(ABRAMOVAY & VEIGA, 1999; CARNEIRO, 1997) e como informado pelas 

reportagens da Revista ISTOÉ, de 27.06.2001, e do Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, 

de 13.03.2000, que narram as mazelas de sempre, vinculadas à manipulação de 

agricultores familiares, conduzidos a reboque de interesses privados de mediadores. 

Tais ocorrências ameaçam a reprodução desse tipo de agricultura, fragilizam os 

resultados e a crença nas políticas públicas e agridem a cidadania.  

                                                 
2 Como se detalhará no capítulo 1,  o PRONAF é composto por sete grandes linhas de ação, entre as 
quais o PRONAF-Crédito, esta, a partir de 1999,  segmentada em quatro grupos: A, B, C e D, os dois 
últimos objetos desta pesquisa, considerados ou estabilizados economicamente ou em transição.  
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Embora reconheça que a construção da sustentabilidade da agricultura para o 

desenvolvimento sustentável, assim como a implantação generalizada de condições de 

cidadania mínima – direitos sociais básicos e participação nas escolhas - sejam 

pretensões de todo o PRONAF e das demais políticas dirigidas ao segmento da 

agricultura familiar, e não só dos empréstimos bancários, parece conveniente, a essa 

altura, perguntar, com base nos resultados  iniciais dessas operações de crédito rural 

realizadas no Semi-Árido, domínio da pecuária extensiva e de relações sociais 

atrasadas,  quais são suas preocupações com o desenvolvimento sustentável e com a 

formação da cidadania? Quais as eventuais contradições entre o discurso oficial e a 

prática e os principais conflitos e interesses dos grupos envolvidos? De que modo o 

modus operandi  do sistema de crédito anterior ao PRONAF influencia a 

operacionalização dos empréstimos e, ainda,  como os  financiamentos estão 

articulados com as demais linhas de ação do Programa? E, finalmente, quais as  

repercussões práticas em nível de cidadania (manipulações, relações sociais 

autoritárias,  autonomia política e econômica, direitos sociais básicos, etc.)? A partir 

das respostas a essas questões, pretende-se  compreender os processos sociais 

resultantes, analisar as possibilidades de construção de desenvolvimento sustentável na 

região e sugerir, se for o caso,  a  melhoria de processos da governança e da 

responsabilização, com vistas à eficácia  do programa. 

 

Problema da Pesquisa: 

De que modo a construção da “sustentabilidade” da agricultura e da cidadania para o 

desenvolvimento sustentável se apresentam nas experiências do PRONAF- Crédito na 

região semi-árida do Sub-Médio São Francisco, na Bahia? 
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Objetivos: 

Geral:  Analisar o modelo de crédito rural PRONAF dirigido aos agricultores 

familiares de três municípios do semi-árido  nordestino, verificando a  existência de 

preocupações com a sustentabilidade da agricultura e a formação de cidadania nessas 

experiências, com vistas ao desenvolvimento sustentável  das comunidades locais. 

Específicos:  

1) Caracterizar e analisar as condições operacionais, os fundamentos doutrinários e 

normativos do PRONAF-crédito no semi-árido nordestino e suas repercussões práticas 

a nível de desenvolvimento sustentável e de cidadania,  a partir dos discursos e normas 

oficiais, das representações dos atores sociais envolvidos em tais experiências e dos 

resultados dos financiamentos realizados.  2) Identificar e analisar as   contradições, os 

conflitos e os interesses dos grupos sociais participantes. 3) Analisar a articulação dos 

empréstimos com as demais linhas do PRONAF e com outras Políticas Públicas 

dirigidas aos agricultores familiares, visando a objetivos similares. 4) Analisar as 

condições e as possibilidades de o PRONAF-Crédito contribuir para a construção da 

sustentabilidade da agricultura e do desenvolvimento sustentável das comunidades 

rurais e da cidadania  na região.  5) Discutir  as práticas utilizadas pelos atores, para 

sugerir arranjos de governança setorial voltados à democratização dos empréstimos, ao 

controle dos recursos e à eficácia do Programa. 

 

Hipótese: 

Nos financiamentos dirigidos à agricultura familiar do Semi-Árido nordestino, ao 

amparo do PRONAF-Crédito, grupos C e D,   não há preocupações com a construção 

da sustentabilidade, nem tampouco com a formação de cidadania. O programa é 

apropriado por interesses utilitaristas de mediadores que o utilizam na viabilização de 
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suas estratégias econômicas e políticas, o que representa uma contradição entre o 

discurso e a prática.  

 

Marco analítico e conceitual  

 As políticas públicas para o meio rural no Brasil têm sido objeto de inúmeros 

estudos, sobretudo ligados à avaliação dos seus resultados. Nesta pesquisa, cujo objeto 

de análise é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o  

PRONAF,  privilegiaram-se os  eixos analíticos das políticas públicas e do 

desenvolvimento. A proposta é avaliar seus impactos junto aos agricultores familiares, 

especialmente no que tange às suas pretensões de sustentabilidade e cidadania, numa 

situação considerada das mais restritivas, o Nordeste rural semi-árido, domínio da 

pecuária extensiva e de relações sociais atrasadas.    

 Invocando o conceito de sustentabilidade (e de desenvolvimento sustentável) 

parte-se do  pressuposto de que a construção  do desenvolvimento sustentável do 

Nordeste rural semi-árido extrapola a  utilização de modelos tecnológicos alternativos, 

exigindo o enfrentamento de suas causas sociais que decorrem da vulnerabilidade 

econômica e política dos produtores. E, em vista da necessidade de superação de 

restrições políticas vinculadas às permanentes relações sociais atrasadas (clientelismo e 

autoritarismo),  recorre-se ao conceito de cidadania, ainda que de forma incipiente, 

para ressaltar a importância, no processo, da presença de agricultores autônomos que 

se organizem coletivamente para fazer escolhas, envolvendo-se na concessão e no 

controle sobre verbas e programas públicos. 

 A cidadania seria, assim, uma ampliação da dimensão social presente no 

conceito de sustentabilidade. Um ambiente com cidadania é um ambiente de relações 

verdadeiramente democráticas baseadas na igualdade entre as pessoas, entre seres 
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humanos de direitos e deveres, para cuja construção a palavra chave é participação. 

Daí a importância de os agricultores participarem, efetivamente, nas decisões e nos 

resultados,  estarem incluídos entre os que são contados e os que contam, integrarem o 

PRONAF como sujeitos e nunca como objetos da ação dos mediadores. 

Ao verificar se os empréstimos do PRONAF-Crédito contribuem para o 

desenvolvimento sustentável das comunidades pesquisadas, será examinado, portanto, 

até que ponto eles se orientam pelos princípios acima invocados, de modo a estimular a 

autonomia, a resgatar direitos dos agricultores, a reconhecê-los como sujeitos,  a 

permitir o surgimento de unidades familiares sustentáveis. 

A unidade familiar sustentável é aquela capaz de persistir no tempo e 
para isso estão em jogo, além dos fatores econômicos, a preservação 
do patrimônio ecológico e as condições sociais que fornecem aos 
membros da família, em particular aos jovens, o ambiente de inter-
relações, a qualidade de vida (educação, serviços de saúde, lazer) e 
sobretudo o gosto de permanecerem na atividade, mesmo tendo outras 
alternativas. (DUQUÉ, 2002: 8)   

 

A base empírica da pesquisa  

 Os três municípios aqui pesquisados, Casa Nova, Curaçá e Juazeiro,  com 

outros 10 no seu entorno, compõem a denominada “zona caprinícola” (GUIMARÃES 

FILHO & HOLANDA JÚNIOR, 2003), espaço agrário que concentra 20% do rebanho 

caprino-ovino nordestino (FIGURA  1).  Os produtores dessa área são tipologicamente 

muito parecidos, conforme trabalho de OLIVEIRA & PEIXOTO, (2002), TABELA   

1, tendo como marca particular a utilização de um  fundo de pasto3, área de pastoreio 

coletivo,  para criar seus rebanhos em condições extensivas. (SILVA, 1984) 

  
 
 

                                                 
3 Denomina-se “fundo de pasto”  a área que é explorada comunitariamente por um grupo de famílias. 
Cada família possui uma casa e uma pequena área cercada, ficando o restante para utilização com o 
pastoreio comunitário e para o desenvolvimento de algumas atividades extrativistas 
(BAHIA/SEPLANTEC, citado por SILVA, 1994, p. 35).  
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TABELA 1 - PERFIL DO CAPRINO-OVINOCULTOR DO SERTÃO BAIANO DO S. FRANCISCO. 

 
TIPOS INDICADORES 

1 2 3 4 

Distribuição dos tipos (%) 58,67 29,72 9,44 2,17

Residentes na propriedade (%) 77,31 75,00 78,69 57,14

Área média (ha) 15,08 52,53 137,50 377,07

Área com culturas tradicionais (ha) 1,52 2,29 1,87 2,46

Área com culturas comerciais (ha) 0,81 2,07 2,65 3,30

Área com pastagens (ha) 3,32 10,22 20,53 25,18

Rebanho caprino (UA) 5,95 10,33 20,34 18,99

Rebanho ovino (UA) 4,75 6,51 11,41 14,80

Rebanho bovino (UA) 2,75 6,00 18,51 22,01

Uso de feno/silagem (%) 0,0 2,06 3,28 7,14

Renda bruta (salários mínimos/mês) 1,36 2,10 3,46 4,11

Fonte: Oliveira & Peixoto, 2002. 
 
 

 

As dinâmicas de organização social da região dividem-se em três fases, que vão 

da coabitação entre grandes propriedades e a pequena produção dependente, no 
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começo do século vinte, passando, em meados desse século, pelo surgimento de 

dinâmicas familiares construídas em torno da célula  de base (a família nuclear), até os 

anos 70/80, que consagram a expansão e a modernização da reciprocidade camponesa 

por vias comunitárias e associativas, estimulada pela Igreja e pelo Estado. Com o fim 

dos coronéis revelados por LEAL (1978), os representantes eclesiásticos, os sindicatos 

agrícolas, as ONG’s e os técnicos dos serviços de apoio se afirmam como novos 

intermediários entre o Estado e os agricultores, promovendo a autonomia das 

comunidades, ou exercendo novas formas de poder e de tutela (CARON et al., 1999). 

 Uma grande parte dos agricultores mora em pequenas aldeias chamadas sítios 

ou comunidades, termo introduzido a partir dos anos 70, pela Igreja Católica. São 

comunidades onde permanecem práticas de reciprocidade e economia de dádiva, cuja 

lógica é a ampliação das relações sociais e afetivas (SABOURIN, 1999a). Integram um 

mundo da vida rural,  o da tradição, da sabedoria popular, do respeito aos  ritmos e 

signos da natureza, muitas vezes interpretados como  leis divinas. Mas esse mundo 

rural (e suas lógicas) não permanece imune à modernidade; passa a conviver cada vez 

mais intensamente com as práticas de mercado, em função principalmente da presença 

dos meios de comunicação de massa (BRANDEMBURG, 1999), numa espécie de 

urbanização do rural. A velocidade dessa urbanização do rural na sociedade 

contemporânea, dirigida para transformar um mundo adverso ao capitalismo 

(BRANDEMBURG, 1999: 106), é tanta e descontrolada que, no limite,  permite o 

aparecimento de comportamentos caricatos. 

Às vezes me deparo, pelas manhãs,  em  pequenas quitandas dos 
sítios, com vaqueiros encourados, bebendo cerveja. Saem de suas 
casas cedo para cuidar dos rebanhos, e se desviam para beber, 
voltando bêbados para casa, em dias comuns. Acho que isso é uma 
conseqüência da televisão.  (Prefeito entrevistado) 
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 São comunidades, portanto, onde convivem dois mundos e permanecem duas 

lógicas muitas vezes contraditórias e conflitantes. De um lado, a reciprocidade 

camponesa  e seu foco na ampliação e fortalecimento dos laços sociais; de outro, as 

práticas de mercado, vinculadas a acumulação capitalista. Essa realidade dual não pode 

ser ignorada pelos programas de desenvolvimento, como pretende ser o PRONAF. 

 

 Estrutura da dissertação 

 Do ponto de vista metodológico, recorre-se, inicialmente, à pesquisa 

bibliográfica e documental, com vistas a reconstituir o processo histórico do crédito 

rural oficial no Brasil e a atualizar o debate conceitual sobre desenvolvimento 

sustentável e cidadania. Em seguida, realizou-se uma pesquisa quantitativa voltada 

para descrever o universo de agricultores familiares que receberam créditos de 

investimento, sob amparo do PRONAF, como também caracterizar o modus operandi  

dos empréstimos e identificar suas características e  seus resultados. Por último, foram 

feitas entrevistas semi-estruturadas, com representantes dos segmentos sociais 

envolvidos (gerentes de bancos, líderes comunitários, técnicos, prefeitos e agricultores, 

sobretudo), para  ajudar a identificar e interpretar os interesses e compensações, as 

realizações, as contradições entre discurso e prática, as restrições e as possibilidades de 

construção do desenvolvimento sustentável no semi-árido nordestino, incluindo o 

PRONAF e seus créditos. 

 Na pesquisa quantitativa, baseada no questionário em anexo, contou-se com o 

assessoramento de um estatístico da EMBRAPA/CPATSA. O plano amostral 

obedeceu às seguintes etapas: 

 1) Determinação do universo a ser pesquisado – A pesquisa tem como 

referência empírica os agricultores familiares dos municípios de Casa Nova, Curaçá e 
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Juazeiro que receberam empréstimos de investimento  do PRONAF-Crédito, grupos C 

e D, dirigidos à caprino-ovinocultura extensiva. Para fins de cálculo das amostras 

estratificadas,  foram considerados os empréstimos realizados no período entre 1996-

20004, os cinco primeiros anos,  que concentraram  quase 70% (69,91%) do valor total 

emprestado, por se dispor da relação das associações de produtores envolvidas, 

fornecidas pelos agentes financeiros. O universo considerado para fins do cálculo 

amostral ficou, portanto, em 1.199 operações, realizadas nos cinco  primeiros anos do 

PRONAF,  sendo 563 em Casa Nova,  248 em Curaçá e 388 em Juazeiro.  

2) Definição da variável indexadora – Através da matriz de correlação, a área da 

propriedade ficou como variável indexadora, para fins do cálculo amostral, que 

corresponde àquela mais correlacionada com as demais variáveis levantadas. 

3) Definição do tamanho da amostra por estratos – Inicialmente, realizou-se um 

levantamento piloto, aplicando-se o questionário anexo, submetido a testes e ajustes 

preliminares, com o fim de se obter estimativas da média, variância e desvio padrão da 

população a ser estudada. O levantamento aplicou 55 questionários, sendo 20 em Casa 

Nova, 14 em Curaçá e 21 em Juazeiro. Com base nessas estimativas, utilizou-se a 

técnica da amostragem estratificada (OLIVEIRA & PEIXOTO, 2002) que definiu 

(com 95% de probabilidade de que a média amostral não ultrapasse 15% da média da 

população, para mais ou para menos) o seguinte plano de amostragem: Casa Nova, 19 

amostras; Curaçá,  8; Juazeiro, 14. 

4) Seleção das comunidades e dos agricultores –Realizada a partir de listagens 

fornecidas  pelos bancos, com as comunidades contempladas e as respectivas 

quantidades de contratos. Escolheu-se, então, aleatoriamente, uma quarta parte das 
                                                 
4 Após 2001 os contratos são residuais e restritos a Curaçá e Casa Nova (caso do BN) e a Casa Nova 
(caso do BB). Estes últimos, além disso, são produzidos em série, com valores padronizados de 
R$1.528,00, dirigidos igualmente para construção de uma cisterna e aquisição de um reprodutor. 
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comunidades (7 em Casa Nova, 3 em Curaçá e 4 em Juazeiro). Os agricultores foram 

escolhidos, também de forma aleatória, com  a ajuda dos moradores e da associação 

comunitária.  

Após a coleta, realizada pelo autor entre os meses de fevereiro e julho de 2003,  os 

dados foram digitados e processados em uma estação de trabalho,  utilizando-se o 

módulo FSP do SAS (Statistics Analisys System), para descrição estatística das 

variáveis, entre as quais a área da propriedade, bancos financiadores, valor, finalidade 

e situação atual dos contratos,  mediadores, renda bruta, grau de autonomia e avaliação 

dos produtores quanto aos resultados dos empréstimos.  O Anexo II traz a relação e a 

construção das variáveis, já que algumas delas são  compostas. 

As entrevistas, abertas e semi-estruturadas, dirigidas a informantes-chave definidos 

após a realização da pesquisa quantitativa, permitiram aprofundar as reflexões sobre o 

processo, foram gravadas em fitas e, posteriormente, transcritas. 

 A dissertação está organizada em quatro capítulos.  No primeiro, debruça-se 

sobre a caracterização do objeto de pesquisa, o crédito rural oficial no Brasil, 

procurando, a partir de sua trajetória histórica,  destacar os resultados, os diversos 

interesses por trás dos discursos, o fortalecimento de setores institucionais, alguns 

deles, como os bancos públicos, até hoje importantes na sociedade brasileira e o ponto 

de inflexão representado pelo PRONAF e sua originalidade.  Aqui se pretende iniciar a 

reflexão sobre a permanência, no PRONAF-Crédito, das organizações públicas de 

sempre e de suas adequações às necessidades atuais do programa. 

 No segundo capítulo, apresentam-se e atualizam-se os conceitos de 

sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável,  contextualizando o debate nas 

condições da agricultura semi-árida local, submetida a fortes restrições naturais e 

políticas. Também se busca comentar a importância da questão da cidadania  e as 
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possibilidades de construção do desenvolvimento sustentável que incluam uma 

agricultura sustentável. 

 No terceiro capítulo, faz-se uma descrição da operacionalização dos créditos no 

universo estudado – volume, condições e circunstâncias dos financiamentos, público 

atingido e obras financiadas, mediadores e interesses, ações eventuais  de articulação 

com as demais linhas do programa – e apresentam-se os resultados dos empréstimos, 

com suas eventuais diferenças e inovações em relação ao crédito convencional anterior 

ao PRONAF.  As informações  referentes aos empréstimos – número e valor dos 

contratos; distribuição dos créditos por associação e município – foram prestadas pelos 

bancos, as quais foram comparadas com os dados da pesquisa realizada numa amostra 

de 55 produtores que nos cederam cópias dos contratos firmados e avaliadas com os 

informantes-chave, em entrevistas gravadas. 

 No quarto capítulo, discutem-se os resultados dos empréstimos, sob o ponto de 

vista do desenvolvimento sustentável e da formação de cidadania. A partir dos êxitos e 

fracassos identificados e dos diversos conflitos de interesses dos agentes sociais 

envolvidos, analisam-se as possibilidades de o PRONAF-Crédito, na sua forma atual, 

contribuir (ou não) para a construção de uma agricultura sustentável na região, a partir 

das unidades agrícolas familiares. Ao final,  à luz dos resultados apresentados nos 

capítulos terceiro e quarto,  além de sugestões operacionais, abordam-se aspectos de 

governança e de responsabilização. Para seu aperfeiçoamento institucional e para o 

resgate pleno de suas metas teóricas são sugeridas algumas propostas,  de modo que  a 

presente dissertação  venha contribuir e provocar outros estudos similares capazes de 

edificar o desenvolvimento sustentável da chamada agricultura familiar e de 

aperfeiçoar as políticas públicas, mesmo partindo de condições restritivas com as do 

Nordeste semi-árido. 
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CAPÍTULO 1 

POLÍTICAS DE CRÉDITO RURAL NO BRASIL - Grupos de interesse, 

propostas e resultados.  

 

1.1 – As primeiras experiências de crédito rural no País  - Da Colônia a 1965. 

 Ainda que se registrem notícias de empréstimos rurais no Brasil desde o 

período colonial, especialmente após a criação da Casa da Moeda e do Banco do 

Brasil,  as primeiras experiências organizadas vão ocorrer através da CREAI, a 

Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do BB,  e da ACAR, a Associação de Crédito 

e Assistência Rural (esta inicialmente em Minas Gerais, de onde se multiplicou pelo 

País, via ABCAR, Associação Brasileira de Crédito e Assistência Técnica Rural, mãe 

das EMATER’s), ambas criadas sob inspiração norte-americana, do Farm Credit 

System e do Farm  Security Administration (BARROS, 1994; COLBY & DENNETT, 

1998; DICK, 1991). 

 Tais experiências se originam em um contexto de desenvolvimento do 

capitalismo que subordina a agricultura  aos interesses  dos setores urbano-industriais, 

especialmente os ligados à indústria petrolífera, de onde provém boa parte dos insumos 

da nova agricultura, a revolução verde. Os empréstimos atingem  valores 

significativos, chegando, em 1964 (último ano de vigência do sistema CREAI/ACAR), 

a participações entre 10 e 20% do valor da produção dos principais produtos agrícolas 
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da época (PAIVA et al. ,1976: 124 -125).  O uso dos recursos vinculava-se ao 

universo de atividades de interesse industrial e exportador e exigia a apresentação de 

orçamentos “corretamente calculados” e referendados por funcionários do BB,  

alinhados com o conceito e as metas da modernização vigente (PAIVA et al, 1976). 

Assim, ainda que com o tempo o sistema manifestasse, no discurso, preocupações com 

a melhoria das condições de vida dos agricultores, seus objetivos restringiam-se ao 

fomento agrícola, fornecendo os créditos e os treinamentos necessários. 

 Conforme GUEDES FILHO (1999), a falta de um mercado de capitais 

desenvolvido e o caráter inflacionário da principal fonte de recursos utilizada, a 

carteira de redescontos do Banco do Brasil, estimularam a revisão do sistema,  o que 

ocorreu com a Lei 4.829, de 1965, ainda em vigor, que será comentada a seguir. 

 

1.2– A Institucionalização do Crédito Rural – Lei nº 4.829,  de 05.11.1965   

1.2.1 – 1ª Fase –  de 1965 a 1980 

 A institucionalização do crédito rural no Brasil nasce com a Lei nº 4.829, de 

05.11.65, que dá forma às recomendações do Estatuto da Terra (Lei n° 4.504, de 

30.11.64) e surge no rastro da modernização da legislação bancária, precedida pela Lei 

nº 4.595, de 31.12.1964, denominada Lei da Reforma Bancária. Tais medidas criam o 

Banco Central, o Conselho Monetário Nacional e o Sistema Nacional de Crédito Rural 

(SNCR), responsáveis pela normatização e controle do crédito rural brasileiro. Ao BB, 

o SNCR reserva o papel de principal executor da política creditícia e financeira do 

Governo Federal. Ao deixar de funcionar formalmente com funções típicas de banco 

central (carteira de redesconto, caixa de mobilização bancária e fiscalização bancária), 

o BB foi compensado com o papel de Caixa do Sistema e de Autoridade Monetária, 
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além de banco comercial, atividades que lhe permitiram uma sólida expansão no 

período do milagre econômico, quando também se deu a grande expansão do SNCR. 

 Salienta GUEDES FILHO (1999: 26) que  

uma interpretação distorcida da nova lei bancária deu ao Banco do 
Brasil a condição de autoridade monetária, permitindo criar 
mecanismos de suprimento de recursos do Banco Central para as 
operações do Banco do Brasil, através da ‘conta de movimento’. A 
origem final desses recursos era a emissão de dívida pública ou a 
emissão de moeda.  Na prática era uma operação fiscal sem 
autorização legislativa.  

 

Vê-se, portanto, que, ao lado dos interesses empresariais hegemônicos ligados à 

modernização tecnológica, já mencionados anteriormente, agora também se destacam 

os interesses de corporações da burocracia pública. Com participação superior a 60% 

das aplicações, a sua maior experiência com o crédito rural, oriunda da CREAI e, 

sobretudo, o acesso privilegiado a fontes externas e internas, especialmente à chamada  

“conta movimento”, explicam o destaque que o Banco do Brasil continuou a ter nos 

financiamentos à agricultura (TABELA  2),  mesmo depois da reforma bancária.  

Ajudado por um sistema primitivo institucionalmente, mas eficaz no 
suprimento de recursos, o Banco do Brasil consolidou sua posição de 
organização mais influente na definição e execução da política agrícola, 
suplantando o Ministério da Agricultura (GUEDES FILHO, 1999: 26). 

 
 
 
TABELA  2 – SNCR. EMPRÉSTIMOS À AGROPECUÁRIA NO PERÍODO  1973-1977
    Saldos em Cr$milhões 

Banco do Brasil Demais Bancos Período Total dos 

empréstimos Valor Part. % Valor Part % 

1973 36.682 22.904 62.4 13.778 37.6 

1974 62.918 41.731 66.3 21.187 33.7 

1975 105.087 71.217 67.8 33.870 32.2 

1976 159.011 114.201 71.8 44.810 28.2 

1977 227. 286 171.046 75.3 56.240 24.7 

Fonte: BACEN/DEPES/COTEC. 
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 As aplicações continuaram crescentes até 1979 e 1980, quando atingiram 

respectivamente US$34,88 e US$33,36 bilhões, sempre com participações 

predominantes do BB. Esse valor superava, pela primeira vez, o próprio PIB agrícola, 

estimado, por exemplo, em 1980,  em US$26.5 bilhões (LEITE, 2001: 57-61). Um 

volume de crédito de tal magnitude estimulou, nessa primeira fase, notável expansão 

da produção agrícola, além de crescimento expressivo da infra-estrutura de produção – 

máquinas, insumos, etc– além da consolidação do processo de  modernização 

compulsória da base técnica da agropecuária brasileira (GRAZIANO DA SILVA, 

1999a: 92),  aspectos que permitiram que algumas instituições públicas, especialmente 

o BB,  se incorporassem, de forma positiva, ao imaginário dos agropecuaristas. 

 De outra parte, diversos autores (GRAZIANO DA SILVA, 1999a; 

GUIMARÃES, 1979) apontam suas outras conseqüências negativas: concentração por 

tipo  de produtor e região, eliminando os pequenos e as áreas de maiores restrições 

naturais e econômicas (norte e nordeste); impactos ambientais e sociais, entre os quais 

o elevado êxodo rural e a concentração de renda. Destaca-se, ainda, conforme LOPES 

(1999), na formulação das políticas públicas ligadas ao setor, a atuação de grupos de 

interesses ligados à indústria de insumos e à distribuição de alimentos, aliados a uma 

“poderosa classe de tecnoburocratas” que formularam e estabeleceram medidas no 

período, como bem quiseram e alijaram os produtores rurais do processo. As grandes 

cooperativas agrícolas foram, de certa forma cooptadas, via crédito rural subsidiado, 

especialmente dirigidos para a infra-estrutura. O forte poder discricionário desses  

setores do governo, na formulação dessas  políticas, estimulava uma disputa pelos seus 

benefícios da parte dos grupos de interesse mencionados.  
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 Tais medidas combinavam impostos com subsídios, estes via crédito rural; 

faziam os impostos e os preços (controlados) incidirem sobre a grande maioria dos 

produtores, compensando apenas uma minoria deles, os que tinham acesso ao SNCR, 

com o crédito subsidiado. Era assim que se combinavam interesses tão contraditórios – 

de um lado, o dos grandes produtores rurais e suas cooperativas; de outro, os interesses 

da indústria de insumos e dos setores de processamento e distribuição de alimentos 

(LOPES, 1999: 117-124).  A eficiência econômica do sistema era  questionável 

também,  pois permitia enormes desvios de recursos  para outras atividades, burlando 

as normas de crédito (muitos comerciantes eram simultaneamente agropecuaristas) ou 

substituindo capitais próprios dos agricultores (GUEDES FILHO, 1999). 

Esse pacto, entretanto, fica ameaçado pelo recrudescimento do processo 

inflacionário de fins dos anos 70 e início dos 80, que implicou na redução dos 

recursos, comprometendo a manutenção dos créditos subsidiados. Era a crise fiscal do 

Estado brasileiro decorrente da dívida externa (GRAZIANO DA SILVA, 1999b). 

Destaque-se que, nessa primeira fase,  ao lado da expansão da produção agrícola, da 

modernização tecnológica e da expansão monumental da infra-estrutura, ocorreram os 

problemas relacionados com a concentração da propriedade da terra e da renda 

econômica, além de alguns desvirtuamentos que permitiram, por exemplo, o 

fortalecimento exagerado do prestígio da tecnoburocracia pública instalada nos bancos 

e demais organizações governamentais, algumas delas, ainda hoje, importantes, agindo 

muitas vezes em conflito com os demais interesses e objetivos do crédito rural . 

 

1.2.2 – 2ª fase – de 1981 a 1985 

 Entre 1981 e 1985, o crédito rural enfrenta suas primeiras dificuldades 

relacionadas com o aporte e o volume de recursos. O agravamento do processo 
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inflacionário implica na migração dos recursos financeiros dos depósitos à vista para 

os depósitos remunerados (CDB’s, RDB’s, etc.), multiplicados pelo sistema bancário 

para preservação dos ativos financeiros dos clientes, mas não incluídas, pela 

legislação,  como fontes de crédito rural. Com a diminuição dos depósitos à vista 

(principal e mais barato provedor, até então), o Governo estabelece novas estratégias 

para atender a demanda: redução gradual dos recursos, sobretudo os de investimento 

(médio e longo prazo) e endividamento do tesouro, via “conta movimento”. Além 

disso, como compensação à diminuição de recursos, políticas de preços mínimos são 

operadas, com certa desenvoltura, para um determinado número de produtos. 

 A utilização da conta movimento permitiu a manutenção dos créditos 

subsidiados ao campo, ainda que em menor volume,  nesse período. NÓBREGA 

(1992) afirma que o suprimento de recursos para o crédito rural, via conta movimento, 

gerou enorme flexibilidade para expandir o crédito agrícola a juros subsidiados, além 

de dois equívocos e dois beneficiários. Os equívocos: o de que o BB possuía 

capacidade ilimitada de financiar a agricultura e o fazia com seus recursos próprios; e 

o de que o mecanismo era inofensivo, pois não gerava expansão monetária.  Os 

beneficiários: os grandes agricultores que normalmente eram pessoas influentes em 

outros setores da vida social e o BB que  “obtinha os recursos a custo zero e 

contabilizava toda a receita em seus livros” (NÓBREGA, 1992). Ainda segundo esse 

autor, os empréstimos eram resgatados pelo mesmo valor nominal, ou acrescido de 

juros baixos, bem inferiores à inflação, ficando a diferença como custo não 

contabilizado do Tesouro, sem trânsito pelo orçamento da União.  

O sistema então constituía um círculo perfeito, a saber: 1) o Banco do 
Brasil concedia um empréstimo a um agricultor; 2) o saque gerava um 
correspondente crédito na “conta de movimento”; 3) o uso dos recursos 
injeta liquidez na economia; 4) o Banco Central retirava essa liquidez 
vendendo papéis do Tesouro Nacional; 5) eliminada a expansão 
monetária o processo poderia ser reiniciado. (NÓBREGA, 1992) 
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Com o crédito fortemente concentrado em médios e grandes produtores, o 

sistema, na prática, funcionava como mantenedor ou fomentador das atividades 

econômicas de setores da classe média, exatamente aqueles que também empreendiam 

no campo. Era comum, em épocas de financiamentos de custeio de safra, a quase 

“convocação” desses empresários urbano-rurais – especialmente médicos, prefeitos, 

comerciantes, etc – pelos gerentes das agências do BB que lhes financiavam suas 

necessidades de custeio rural, em geral superestimadas e, em contrapartida, deixavam 

boa parte dos recursos liberados em aplicações corrigidas por juros de mercado, bem 

superiores à inflação.  Procedendo assim, os gerentes  agradavam sua clientela, para 

buscar reciprocidades formais e informais, muito prestígio pessoal e cumpriam duas 

determinações governamentais contraditórias: financiar as safras agrícolas, 

pressionadas por pequenas crises de abastecimento, sem deixar expandir fortemente a 

base monetária, pelo que prendia parte dos recursos em depósitos à prazo. 

Mantiveram-se, assim,  no período, o destaque e os privilégios que a política conferiu  

a setores da tecnoburocracia  instalada no BB pelo poder que tinham na distribuição 

dos empréstimos e na apropriação de suas reciprocidades. Um gerente do BB era 

“autoridade monetária”, com capacidade concreta de distribuir privilégios. 

Essa 2ª fase se encerra no início do plano cruzado, em 1986, com o fechamento 

da conta movimento que permitiu, já  em  1988, a unificação do Orçamento da União. 

A providência acaba  com o primitivismo institucional das contas públicas federais, 

que admitia, além do descontrole, a transferência de recursos a setores privilegiados. 

Registrem-se que são, dessa fase,  grandes “escândalos” do crédito rural, entre os quais 

o “Escândalo da Mandioca”.  Mas é ainda desse período, também motivada por 

resultados de pesquisas da EMBRAPA e de grandes empresas de commodities (Bunge, 
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Cargill, por exemplo),  a consolidação da conquista dos cerrados, com efeitos fortes 

em todo o universo da economia brasileira, sobretudo o agronegócio, até hoje.  

 Além da diminuição substancial das aplicações, pela extinção da conta 

movimento, alguns erros de estratégia, como o aumento dos juros e as importações 

expressivas de alimentos no Plano Cruzado aceleram o fim dessa política e rompem o 

seu pacto de alianças (LOPES, 1999). Formam-se novas coalizões,  exemplificadas na 

“Frente Ampla da Agropecuária  Brasileira” que, articulando interesses conservadores 

do agronegócio (principalmente os ligados às commodities de exportação: grandes 

proprietários e cooperativas, indústria de insumos e de processamento e distribuição ), 

colocam-se  em conflito com a tecnoburocracia e os pequenos produtores e 

trabalhadores rurais. O conflito agora é transferido para o Congresso Nacional, em 

cujo cenário se destacam os  interesse conservadores alinhados na “Frente Ampla.”  

 

1.2.3 - 3ª Fase – de 1986 a 1995 

 Um terceiro período se dá então, de 1986 a 1994/95, com recursos ainda mais 

escassos e insuficientes, baseados na fonte preponderante da caderneta de poupança 

verde.  A ausência de subsídios nos financiamentos destaca fragilidades do 

agronegócio, sobretudo no semi-árido nordestino, de  risco agronômico elevadíssimo e   

agressões ambientais, com o esgotamento rápido dos recursos naturais. Em Irecê (BA),  

por exemplo, MORAES (1994) comenta um inusitado papel do crédito rural, voltado à 

manutenção de pessoas das classes sociais mais altas, referindo-se aos continuados  

financiamentos sem viabilidade agroeconômica, para rotineiras indenizações de 

seguros (PROAGRO), numa espécie de “faz-de-conta.” Tudo isso para preservar a 

única fonte de recursos que mantinha a região, os empréstimos do BB. 
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 Diante do descasamento das taxas de juros dos créditos (correção monetária 

mais 22% a.a.) e dos índices de rendimentos obtidos na agricultura, com preços 

declinantes (HOMEM DE MELLO, 1995), a inadimplência explodiu, implicando, 

posteriormente, já no Plano Real5, na aplicação de instrumentos de securitização da 

dívida rural, que atendia também a interesses de atores historicamente privilegiados: os 

bancos, especialmente o BB e os grandes agricultores; de fora, os pequenos, e os não 

detentores de dívidas bancárias rurais. No BB, apenas  2% dos clientes respondem por 

metade da dívida (CAMARGO NETO, 1996;  MODESTO, 1995)6.   Na primeira 

metade dos anos 90,  já se verifica  a enorme perda de importância do SNCR, com 

créditos cada vez menores, quase que residuais, apesar do crescimento da 

produtividade, da produção e da eficiência do agronegócio (GUEDES FILHO, 1999).  

Entre 1990 e 1993, os empréstimos dos SNCR, incluindo custeio, investimento e 

comercialização, oscilaram em torno de US$8 bilhões (LEITE, 2001). 

  

1.3 – O Crédito Rural no Plano Real  

 A crise do crédito rural estimula o surgimento, já no Plano Real, de 

experiências valiosas até fora da área pública: o renascimento do cooperativismo de 

crédito, a retomada do tema da reforma agrária, discussões sobre agricultura familiar 

que desaguariam no PRONAF, o surgimento de novas fontes de recursos com as 

CPR’s (Cédulas de Produto Rural) e os mercados futuros e de opções. Ainda que de 

                                                 
5 Plano de Estabilização Econômica que introduziu o Real como moeda no Brasil,  conduzido pelo então 
Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso,  em 1994, no Governo Itamar Franco. 
6 Os programas diversos de securitização, respaldados numa série de leis e resoluções (Lei 9.138, de 
29.11.1995; resoluções BACEN 2.238, 2.471 e 2.666, entre outras), que se estenderam pela metade final 
da década de 90, ocorridas por pressão e interesses dos bancos públicos, da bancada ruralista e de 
agentes importantes do agronegócio, resultaram num cadáver insepulto estimado em mais de US$10 
bilhões, com custo enorme para o tesouro e especialmente lucrativo para o BB, que assim resolvia 
momentaneamente seus problemas crônicos de liquidez, além de mascarar práticas clientelistas, 
ineficiência e privilégios na concessão do crédito 
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forma tímida, já se observa, na época, a  presença dos interesses de atores sempre 

excluídos nas políticas de crédito rural no país, os pequenos produtores e os 

trabalhadores rurais, especialmente através de movimentos sociais como os liderados 

pelo MST (Movimentos dos Sem Terra) que atuam com maior articulação e pressão. 

Surgem também bancos controlados por cooperativas: o “Bancoob” e o  “Bansicredi.” 

 No rastro das reformas liberais, de um lado, mas sob pressão de setores sociais, 

de outro, surgem políticas de financiamento dualistas. Na área da agricultura patronal, 

a preocupação  é a redução dos recursos governamentais nos empréstimos,  com a 

busca de recursos de fontes de mercado e a modernização empresarial comandada 

pelos chamados CAI’s, Complexos AgroIndustriais, para o que surgem diversas 

propostas (GUEDES FILHO,1999; GASQUES & VILLA VERDE, 1999)7. Os 

comentários do então ministro  da agricultura  do abastecimento justificam a mudança: 

Chegou-se à conclusão que (...) existem limites claros à intervenção 
do Estado e que os recursos destinados ao setor agrícola podem ser 
mais bem aplicados em programas que transferem diretamente aos 
produtores externalidades positivas, como infra-estrutura e pesquisa 
ou no desenvolvimento das regiões mais atrasadas. (...) dentro dessa 
perspectiva é que o governo brasileiro deverá definir os novos rumos 
da política agrícola para os próximos anos e a estratégia de longo 
prazo para enfrentar os desafios da globalização. (...) entre as medidas 
de transição, estão as seguintes: (...) reformulação do crédito rural (...). 
Quanto ao crédito rural,  a agricultura como um todo está dependendo 
menos dos recursos patrocinados pelo governo.(...) o financiamento da 
produção agrícola passará a ser realizado pelo setor privado. O crédito 
governamental passará então a atender programas como o 
desenvolvimento e consolidação da agricultura familiar, ou para 

                                                 
7 Segundo a classificação contida no relatório  FAO/INCRA (1994), que embasou o PRONAF, o 
modelo representado pela agricultura patronal corresponde a 1.463.000 estabelecimentos, em que 
predomina a completa separação entre gestão e trabalho, organização centralizada, ênfase na 
especialização, práticas agrícolas padronizáveis e trabalho assalariado. Pode ser dividido em três 
modalidades: 

a) agribusiness, em que o empreendimento agro-industrial se caracteriza pela integração 
vertical de suas atividades e sua gestão é conduzida em moldes empresariais; 

b) agricultura patronal de base empresarial, em que o capital principal está representado 
preponderantemente por fatores técnicos de produtividade e o empreendimento é gerido de 
forma empresarial e praticado de forma intensiva; 

c) agricultura patronal de base fundiária, em que o capital principal está representado apenas 
pela terra, a gestão do empreendimento não atende a parâmetros empresariais e  atividade 
agropecuária é praticada geralmente de forma extensiva e nem sempre produtiva. 
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atender pequenos produtores que têm dificuldades de acesso ao 
mercado formal de crédito.  (PORTO NETO, 1996: 7) 

 O ministro, porém, não diz toda a verdade. Além da crença na falência do 

modelo de Estado intervencionista e no mercado como alocador eficiente de recursos, 

que BELUZZO, citado por GRAZIANO DA SILVA, 1999a,  chama de “orientações 

universais da nova gestão econômica”, o que ocorre também é a consolidação 

(amadurecimento) dos chamados Complexos Agroindustriais  (CAI’s), surgidos a 

partir dos anos 70, exigindo novas formas de regulação.  Agora, não existe um único 

setor agrícola, mas diversos CAI’s, o que inviabiliza políticas macroeconômicas na 

área de crédito e preço e requer a adoção de medidas específicas para cada um desses 

complexos. Não é verdade que os grandes interesses deixam de estar vinculados ao 

Estado. Apenas saem as políticas de corte nacional e setorial e entram aquelas voltadas 

para determinados complexos. As estratégias dos agentes mais importantes do 

agronegócio são outras, muito mais eficientes e dissimuladas, até mesmo na cooptação 

da burocracia, dos grandes produtores mais atrasados tecnologicamente e dos pequenos 

produtores (GRAZIANO DA SILVA, 1999a);  mas este não é assunto objeto desta 

dissertação. 

 Quanto à agricultura familiar, o destaque é o PRONAF,   o Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que irá focar os agricultores familiares 

tradicionalmente excluídos. O programa adotará a  classificação proposta no relatório 

FAO/INCRA (1994) que, de acordo com as primeiras avaliações, contêm dispositivos 

excludentes e, portanto, contraditórios com o seu discurso. Tal classificação estima em  

4.339.000 os estabelecimentos familiares no país, onde predominam a interação entre 

gestão e trabalho, a direção do processo produtivo pelos proprietários, a ênfase na 

diversificação, na durabilidade dos recursos e na qualidade de vida, e o trabalho 

familiar complementado por trabalho assalariado. O modelo estabelece três sub-tipos: 
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agricultura familiar consolidada, constituída por aproximadamente 1.150.000 

estabelecimentos familiares; b) agricultura familiar de transição, constituída por cerca 

de 1.020.000 estabelecimentos familiares com acesso apenas parcial aos circuitos da 

inovação tecnológica e do mercado; e c) agricultura familiar periférica, constituída por 

aproximadamente 2.169.000 estabelecimentos rurais geralmente inadequados em 

termos de infra-estrutura e cuja integração produtiva à economia nacional depende de 

fortes e bem estruturados programas de reforma agrária, crédito, pesquisa , assistência 

técnica e extensão rural, agro-industrialização, comercialização, dentre  outros. 

 

 

1.4   Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)   

 O PRONAF emerge num contexto histórico único no crédito rural e nos 

modelos de desenvolvimento da agricultura brasileira. Esquecida pelo Estado, a 

agricultura familiar e sua base fundiária, a pequena propriedade, passam a integrar as 

discussões e este aspecto constitui sua mais destacada novidade. Mas há outras, que 

serão comentadas adiante, relacionadas com aspectos conceituais e operacionais.  O 

desafio agora é construir “um novo paradigma de desenvolvimento rural para o Brasil, 

sem os vícios do passado”  (BRASIL/MAA/PRONAF, 1996).  

 Essa nova orientação das políticas públicas é forjada, em boa medida, pelos 

movimentos sociais e ações organizadas dos agricultores, voltadas à melhoria das 

condições de vida e de trabalho no meio rural, no rastro do processo de 

redemocratização brasileira. Mas é também conseqüência dos estudos do Banco 

Mundial que, durante a década de 90 (ao contrário dos estudos das décadas anteriores, 

cujo foco era o provimento de recursos para as políticas de então), realiza uma série de  

diagnósticos e estudos da agricultura brasileira e do padrão de desenvolvimento rural 
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brasileiro - com foco apenas na mudança da base tecnológica e da consolidação dos 

complexos agropecuários -  que dá mostras de insustentabilidades sociais e ambientais. 

Seus relatórios apresentam preocupações claras com a agricultura familiar, contendo  

tópicos, por exemplo, sobre o crédito rural, a agricultura em pequena propriedade, o 

desenvolvimento rural e serviços sociais para o pobre rural (VILELA, 1997).  

Tais documentos passam a influenciar as ações do governo brasileiro, conforme 

refletido no convênio de cooperação técnica entre a FAO e o INCRA, do qual resultou 

o projeto UTF/BRA/036, cujo principal objetivo era “contribuir na elaboração de uma 

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

O discurso do Almirante Mário Flores (FLORES, 1995) resume a preferência:  

O problema é econômico e social. Econômico porque a pequena 
agricultura é responsável pela maior parte da oferta de vários produtos 
de consumo corrente (carne suína e de aves, leite, ovos, batata, 
banana, milho, feijão, mandioca, tomate, laranja, outros); seu colapso 
significa portanto fome e submissão a uma importação problemática 
porque sujeita aos imponderáveis da agricultura, sensível aos 
caprichos meteorológicos e à oferta e procura. Social porque a 
pequena agricultura familiar ocupa cerca de 80% da mão-de-obra rural 
brasileira (aproximadamente 14 milhões de  pessoas economicamente 
ativas) e é o mais importante instrumento de contenção do êxodo rural 
que, em época de ajustes econômicos como o que vivemos 
(desenvolvimento moderado, tecnização crescente da indústria, 
globalização/regionalização da economia), só faz aumentar o 
desemprego urbano, com conseqüência de todo tipo (...). é preciso que 
os gestores da economia entendam ser a pequena agricultura parte 
importante do macro-problema social brasileiro. (FLORES, 1995) 

 
 
O PRONAF foi  precedido pelo PLANAF,  o Plano [Programa]  Nacional da 

Agricultura Familiar, em 1995, que diz ser esta   

uma proposta de desenvolvimento rural que tem como propósito 
maior organizar as ações do governo, para que se criem e fortaleçam 
as condições objetivas  para o aumento da capacidade produtiva, a 
melhoria da qualidade de vida e o pleno exercício da cidadania no 
campo por parte daqueles que integram o regime da agricultura 
familiar.  (BRASIL/PLANAF, 1995: 26)  
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O PRONAF é lançado pelo Governo Brasileiro em junho de 1996, um ano 

depois do PLANAF. O Manual Operacional do Programa (BRASIL/MAA/PRONAF,  

1996) que acompanha o lançamento, diz ser este um programa de apoio ao 

desenvolvimento sustentável do meio rural brasileiro, baseado no fortalecimento da 

agricultura familiar, entendendo este segmento social como estratégico à segurança 

alimentar do País e à geração de emprego e renda. Diz ainda ser um programa que se 

realiza em parceria entre as três esferas governamentais, além da iniciativa privada, 

sendo executado de forma descentralizada e com a necessária e ativa participação dos 

agricultores familiares e suas organizações representantes. 

Os objetivos gerais do PRONAF, conforme seu manual operacional,   são: (i) 

ajustar políticas públicas à realidade da agricultura familiar; (ii) viabilizar a infra-

estrutura rural necessária à melhoria do desempenho produtivo e da qualidade de vida 

da população rural; (iii) fortalecer os serviços de apoio ao desenvolvimento da 

agricultura familiar; (iv) elevar o nível de profissionalização de agricultores familiares, 

propiciando-lhes novos padrões tecnológicos e gerenciais; e, (v) favorecer o acesso de 

agricultores familiares e suas organizações ao mercado.  

Para alcançar esses objetivos, o programa foi estruturado em quatro grandes 

linhas de ação, a saber:  a) negociação de políticas públicas com órgãos setoriais; b) 

financiamento de infra-estrutura e serviços aos municípios; c) financiamento da 

produção da agricultura familiar; d) capacitação e profissionalização de agricultores 

familiares. Tais linhas são, posteriormente, complementadas por três outras – 

assistência técnica e extensão rural; pesquisa agropecuária; e associativismo e 
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cooperativismo.  O item (c) foi o que originou a linha do PRONAF de interesse 

principal da presente dissertação, o PRONAF-Crédito.8  

Do ponto de vista  do público-alvo, o programa atende especificamente os 

agricultores familiares que são caracterizados pelos seguintes critérios: possuir 80% da 

renda familiar originária da atividade agropecuária; deter ou explorar estabelecimentos 

com área de até 4 módulos fiscais; explorar a terra na condição de proprietário, meeiro, 

parceiro ou arrendatário; utilizar mão-de-obra exclusivamente familiar, podendo 

manter até dois empregados permanentes; residir no imóvel ou em aglomerado rural, 

ou urbano próximo e possuir uma renda anual máxima de até R$27.500,00. 

 A partir de 1999, início do segundo governo FHC, através principalmente do 

Decreto Nº 3.200, de 06.10.99, o PRONAF sofre uma série de ajustes institucionais. 

Migrou do Ministério da Agricultura (Secretaria de Desenvolvimento Agrário) para o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), onde foi criada a Secretaria da 

Agricultura Familiar para recebê-lo; promoveu-se a segmentação do público 

beneficiário do Programa,  baseado na metodologia FAO/INCRA, dividindo-o em 

quatro grupos: os estabilizados economicamente (Grupo D); os com exploração 

intermediária, mas com bom potencial de resposta produtiva (Grupo C); os com baixa 

produção e  pouco potencial de aumento da produção (Grupo B) e os assentados pela 

reforma agrária (Grupo A). Além disso, observam-se algumas mudanças no campo 

financeiro do programa, envolvendo taxas de juros e formas de pagamento dos 
                                                 

8 O item (b) é o chamado PRONAF M e visa promover investimentos baseados em 
compromissos negociados entre os beneficiários, o governo e a sociedade civil, investimentos esses 
voltados para a melhoria da infra-estrutura econômica e social comunitária e para a ampliação e 
cobertura de serviços de apoio – pesquisa, assistência técnica e extensão.  O item (d) constitui o 
PRONAF Capacitação que visa proporcionar novos conhecimentos aos agricultores familiares e às suas 
organizações sobre processos de produção e gestão das propriedades. Traduz-se em ações mais restritas 
de capacitação dos agricultores familiares e técnicos da extensão rural vinculados operacionalmente ao 
Pronaf. O item (a) é uma ação do PRONAF que é mais interna ao corpo burocrático que dirige o 
programa, não sendo uma linha de ação propriamente dita, dirigida aos beneficiários, diferenciando-se, 
portanto, das demais linhas.  
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empréstimos bancários (aumento de prazos, distribuição de bônus de adimplência  e 

redução de juros);  permanece, todavia, inalterada a justificativa de existência de uma 

política de crédito específica para a agricultura familiar. ABRAMOVAY & VEIGA 

(1999) destacam que essa justificativa reside também  naquilo que os economistas 

chamam de “falha de mercado” e apontam  dois fatores como inibidores do aumento 

da ocupação e da geração de renda no campo, a partir da agricultura familiar: 

 pela ausência de condições infra-estruturais para a valorização de seu 
trabalho, tema ao qual o Pronaf-M pretende responder, e pelas 
dificuldades que o setor bancário opõe a que um segmento dotado de 
precária base patrimonial e incapaz de oferecer contrapartidas faça 
parte de sua clientela regular. (ABRAMOVAY & VEIGA, 1999: 26) 

 
 Mantêm-se as características operacionais inovadoras do programa, apoiadas na 

descentralização, na gestão social e na proposta subjacente de desenvolvimento local 

integrado e sustentável, que reconhece a  multifuncionalidade da agricultura familiar.  

 

1.4.1    Descentralização 

    A descentralização operacional é medida estratégica central do PRONAF, 

sendo um dos seus pontos fortes e mais originais, estando presente em todos os 

documentos oficiais referentes ao Programa, ainda que, na prática, a teoria seja outra, 

com as centralizações e os gargalos de sempre.  Todavia, ainda que alguns autores 

vejam apenas novas roupagens do discurso tradicional que prioriza uma visão 

economicista e mercadológica, o discurso traz preocupações com o  envolvimento das 

comunidades e prefeituras no processo de desenvolvimento rural que o PRONAF 

pretende estimular e conduzir. 

 FLORES et al. (1998: 49) comentam que  “a descentralização atendendo à 

dinâmica econômica localizada e integrada no Município, é a base do PRONAF.” 

CAMPANHOLA E GRAZIANO DA SILVA (1999) acrescentam que se a 
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operacionalização do PRONAF obedece à tendência de descentralização das políticas 

públicas e, em conseqüência, colabora com as iniciativas locais para o 

desenvolvimento, isso corrobora, por sua vez, o estabelecimento de novas formas de 

integração entre diferentes segmentos especiais e setores de atividade que, por sua vez, 

convergem para uma melhor inserção da agricultura familiar em novos mercados e em 

novas perspectivas econômicas. A perspectiva do desenvolvimento sustentável 

encontraria, assim, na operacionalização de projetos localizados, produzidos a partir da 

descentralização, uma estratégia fundamental para sua consecução. FLORES & 

MACEDO (1999: 4) acrescentam  “no contexto do novo mundo rural a 

sustentabilidade está na localidade, ou no território.” CARNEIRO (1999) explica a 

nova alternativa ao paradigma produtivista, dizendo que tais programas, centrados na 

exploração diversificada dos recursos locais, objetivam  “não mais a produtividade 

crescente mas a sustentabilidade da população local” (CARNEIRO, 1999: 4). Assim, 

as preocupações dos planos de desenvolvimento rural sustentável devem basear-se nas 

discussões locais, que exigem, por sua vez, um processo descentralizado das políticas 

públicas pertinentes. CAMPANHOLA & GRAZIANO DA SILVA (1999: 2) dizem 

que “não é mais eficiente desenhar e implementar políticas nacionalizadas e 

centralizadas. Para que se melhore o desempenho das políticas públicas, o seu 

enfoque deve ser direcionado para as esferas regional e local.” 

 Mas,  ainda que o discurso oficial destaque os aspectos ligados à 

operacionalização descentralizada, na prática, as coisas não acontecem assim. Alguns 

problemas operacionais são listados por ABRAMOVAY & VEIGA  (1999), como, por 

exemplo, conflitos entre técnicos assessores de instâncias e órgãos diferentes, casos 

nítidos de “prefeiturização” dos CMDR’s (Conselhos Municipais de Desenvolvimento 

Rurais) e hegemonia dos técnicos das redes estaduais de extensão rural, embora o 
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PRONAF-M tenha desencadeado um inédito e frutífero processo de discussão local 

sobre os rumos do desenvolvimento rural e de  que “é próprio deste tipo  de iniciativa 

que os limites entre a descentralização democrática e o clientelismo nem sempre 

estejam claros” (ABRAMOVAY & VEIGA, 1999: 25). 

 Já na área do crédito rural, apesar dos avanços representados pelo foco 

exclusivo na categoria agricultor familiar, a descentralização é complicada pelo poder 

que os agentes financeiros possuem na concessão dos empréstimos. O Decreto 

original, de 1996, em seu artigo 6°, referendado pelo Decreto N° 3.200, de outubro de 

1999, dá totais poderes no atendimento das propostas dos agricultores aos bancos, à 

semelhança dos créditos vinculados ao modelo produtivista anterior, o que constitui 

uma contradição do PRONAF. 

 

1.4.2.   Gestão Social 

 Outro ponto citado como inovador na implementação do PRONAF reside na 

ênfase atribuída à dimensão social, destacando a forma de gestão participativa como 

um de seus mecanismos operacionais centrais. 

 O Pronaf adotará a gestão social como base de suas ações, entendida 
como um modelo praticado com a participação majoritária e 
protagônica dos diferentes grupos sociais interessados na formulação, 
implantação, benefícios e impactos das ações de desenv0olvimento 
patrocinadas pelo Programa. (BRASIL/MAA/PRONAF, 1996: 11). 

 
 

 Ao menos teoricamente, a proposta de gestão do PRONAF persegue a 

construção de um novo modelo de desenvolvimento rural, tendo a agricultura familiar 

como protagonista, aspecto que encontra ressonância nas novas noções de 

desenvolvimento rural, que valorizam aspectos locais ou territoriais do 

desenvolvimento. Há, assim, uma correlação entre as novas noções de 

desenvolvimento, a gestão social e descentralizada e a valorização das dimensões 
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locais e territoriais. Daí a importância que a participação das organizações de 

agricultores assume no processo.  

 É, pois, oportuno ressaltar, aqui, a ausência de mecanismos efetivos de 

participação social e de neutralização de estruturas de dominação e clientelismo (muito 

presentes no Nordeste semi-árido), ainda que o programa prestigie os atores sociais em 

determinados aspectos, pelo menos em discurso. O crédito é mediado por bancos  e 

empresas de assistência técnica oficiais (muitas destas ligadas a interesses de políticos 

locais), aspecto que ABRAMOVAY & VEIGA (1999) enxergam “como riscos de 

cartorialismo e mesmo de exclusão”, acrescentando denúncias de cobrança de taxas 

nas emissões de cartas de aptidão. 

 

1.4.3 Sustentabilidade 

O Decreto que oficializa o nascimento do PRONAF destaca sua  
 

finalidade de promover o desenvolvimento sustentável do segmento 
rural constituído pelos agricultores familiares, de modo a propiciar-
lhes o aumento da capacidade produtiva, a geração de empregos e a 
melhoria de renda. (BRASIL, PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 
Dec. 1.946, de 28.06.96, art. 1°)  

 

 Todas as dimensões anteriores (descentralização e gestão social)  orientam-se  

para o objetivo de construção do desenvolvimento rural sustentável. De fato, o grande 

objetivo do PRONAF é o de construir um padrão de desenvolvimento rural sustentável 

(BRASIL/MAA/PRONAF, 1996). Mas a perspectiva tradicional, com ênfase em 

aspectos tecnológicos e produtivistas, parece não ter sido alterada,  na prática.  O 

desenvolvimento sustentável, envolvendo aspectos sistêmicos e, muitas vezes, de 

resultados a longo prazo,  não parece coadunar-se com as estratégias operacionais do 

Programa, focadas unicamente na inserção, em nível macro, da agricultura familiar, 

pela perspectiva mercadológica, aspecto que elimina grandes contingentes de 
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produtores, entre os quais todos os agricultores familiares periféricos. Os rígidos 

limites das normas – prazos, garantias, tecnologias, etc. – trazem incompatibilidades 

com as pretensões teóricas do Programa. Entrevistado na pesquisa, diz: 

Por mais que se melhorem as tecnologias de convivência com o clima, 
a produção local é marcada pela erraticidade. Há anos muito bons; há 
outros muito ruins. Os créditos têm que compreender isso, não 
fixando, por exemplo, prazos rígidos. (Harald Schistek, técnico do 
IRPAA, ONG regional) 

  
 Além disso, a perspectiva de sustentabilidade ecológica, por exemplo, é ponto 

central desse modelo, que sugere uma reviravolta, ou um questionamento das práticas 

e tecnologias agrícolas ligadas à revolução verde e ainda de uso generalizado e 

hegemônico. Tudo isso estimula o questionamento da perspectiva de sustentabilidade, 

tão presente no discurso oficial, parecendo mais algum compromisso com o discurso 

da moda do que preocupações efetivas e factíveis com a integração de aspectos sociais, 

políticos, econômicos e ambientais, presentes nos estudos teóricos de sustentabilidade.  

 

1.5      O PRONAF-Crédito  

1.5.1 - Características gerais  

O PRONAF Crédito Rural (custeio e investimento), objeto de nossa pesquisa, 

está voltado para o apoio financeiro às atividades agropecuárias exploradas pelos 

agricultores familiares e suas organizações. Os recursos originam-se do Fundo de 

amparo ao Trabalhador (FAT),  dos recursos do Tesouro Nacional, das Exigibilidades 

Bancárias (MCR 6.2) e  dos fundos constitucionais do Centro-Oeste (FCO) e do 

Nordeste (FNE). Os financiamentos são concedidos por intermédio do BB, BN, bancos 

estaduais e privados, sendo aplicados em investimento e custeio agropecuário. 

Compreendem diversas linhas de crédito específicas: custeio e investimento normais; 
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crédito rural rápido (modalidade de custeio automatizada e simplificada lançada pelo 

BB); crédito especial;  investimento especial e crédito à agroindústria.  

 Na questão específica dos financiamentos, diz que o atendimento será efetuado 

pelos agentes financeiros que atenderão diretamente aos agricultores, independente de 

exame dos Conselhos do PRONAF e a quem “cabe analisá-las, deferi-las, observadas 

as normas e prioridades do Programa” (BRASIL, Decreto Nº 1.946, de 28.06.1986, 

Art. 6°).  Até 1999, os limites eram estabelecidos de forma única, para todas as 

diversas categorias, o que abriu possibilidades de  os produtores, independente de seu 

tamanho,  acessarem o limite máximo da linha de investimento, estimado em 

R$15.000,00 por beneficiário. As operações do PRONAF-Crédito devem passar, antes 

dos bancos, como condição necessária aos créditos, pela mediação de sindicatos de 

trabalhadores rurais (filiados a CONTAG) e empresas oficiais de assistência técnica, 

incumbidos de preencher o certificado ou a declaração de aptidão ao PRONAF, através 

da qual se assegura o enquadramento do produtor na categoria social agricultor 

familiar. O certificado tem a pretensão de controlar o acesso aos financiamentos, 

evitando a descaracterização do público beneficiário. 

A partir de 1999, para fins de obtenção de créditos, os beneficiários são 

classificados em quatro grupos,   conforme Manual Operacional do Programa, cada um 

com limites de crédito específicos. Os quatro grupos são: 

a)  grupo A - agricultores assentados pelo Programa de Reforma 
Agrária, para os quais não é exigida a comprovação de renda. 
 b)   grupo B  - agricultores familiares, inclusive remanescentes de 
quilombos, trabalhadores rurais e indígenas com renda bruta familiar 
anual até R$1.500,00, excluídos os benefícios da previdência social.  
c)    grupo C - agricultores familiares e trabalhadores rurais, inclusive 
egressos do grupo A que utilizem apenas eventualmente o trabalho 
assalariado, obtenham renda anual acima de R$1.500 e até R$10.000 
(com rebates de 50%, no caso das rendas das atividades de aqüicultura, 
bovinocultura de leite, caprinocultura, olericultura, ovinocultura e 
suinocultura e avicultura), excluídos os beneficios da previdência social. 
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d)  grupo D - agricultores familiares e trabalhadores rurais que 
mantenham no máximo até dois empregados fixos e utilizem 
eventualmente trabalho temporário e obtenham renda bruta anual 
familiar entre R$10.000 e R$30.000, excluídos os benefícios da 
previdência social e admitidos os mesmos rebates, no cálculo da renda 
bruta,  do grupo C.  (BRASIL/MDA/SAF/PRONAF, 2002 : 10-12) 
 
 

A presente dissertação estuda o PRONAF Crédito, especificamente quanto aos 

financiamentos dirigidos aos grupos C e D, nos quais foram enquadrados os créditos 

analisados nesta dissertação. Até 1999,  os limites máximos de crédito eram únicos, 

estabelecidos em R$5.000,00 para custeio e em 15.000,00 para investimento. A partir 

de então e até hoje,  os limites são fixados por grupos. No grupo C, os limites para 

custeio e investimento são, respectivamente, R$2.000,00 e R$4.000,00, por produtor. 

No grupo D, de R$5.000,00 e R$15.000,00.  Além dessas modalidades, há os 

chamados rotativos e os coletivos, franqueados a produtores dos grupos C e D9 

(BRASIL/MDA/SAF 2002: 22-25).  

 

1.5.2 Primeiras Avaliações do PRONAF-Crédito 

As diversas pesquisas realizadas sobre o PRONAF-Crédito falam de avanços 

comparativamente aos modelos do passado, especificamente quanto ao aumento no 

número de contratos formalizados com os agricultores familiares. Os avanços foram 

                                                 
9 As principais características das linhas de  crédito disponíveis para os agricultores dos grupos 

C e D são:  Grupo C – a) Custeio no Pronafinho – linha com limite ente R$500,00 e R$2.000,00 por 
família, em uma única operação em cada safra; juros de 4% a.a., com rebate de R$200,00, para 
pagamento;b) Investimento – linha com limite individual mínimo de R$1.500,00 e máximo de 
R$4.000,00. Juros de 4% a.a., com bônus de adimplência de 25%. Grupo D –a) custeio – limite de até 
R$5.000,00 por beneficiário e por safra, com juros de 4.a.a. b) investimento – limite de até R$15.000,00 
por beneficiário, com juros de 4% a.a., bônus de adimplência de25% e prazo de até 8 anos. 
   Quanto aos créditos coletivos, suas características  são:a) Integrado Coletivo – para associações e 
cooperativas, destinado ao financiamento da implementação, ampliação e modernização da infra-
estrutura de produção e de serviços agropecuários e não agropecuários, de acordo com projetos 
específicos. O limite é de até R$200.000,00, observado o limite de até R$5.000,00 por beneficiário 
participante. b) Pronaf “Agregar” –Investimento destinado à agregação de renda à atividade rural, 
financiando projetos individuais, grupais ou coletivos, dirigidos para o beneficiamento e a 
comercialização da produção agropecuária. Permite financiar até o limite de R$15.000,00 por produtor.  
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possíveis graças à introdução de novos componentes institucionais que permitiram a 

ampliação total de agricultores familiares, dos quais, parte significativa, até então, 

encontrava-se excluída do sistema financeiro (ABRAMOVAY & VEIGA, 1999: 18). 

Com efeito, ANDRADE DA SILVA (1999) e  MATTEI (2001) mostram  que a 

distribuição  dos créditos do PRONAF tiveram incremento significativo. Destacam que 

a modalidade de crédito para custeio participou, expressivamente, no volume total de 

recursos efetivamente aplicados, enquanto que a modalidade de crédito para 

investimento começou a operar mais significativamente somente após o ano de 1997.  

Com relação à distribuição espacial,  nota-se ainda uma pressão grande por 

financiamentos na região sul e dentro das regiões em alguns estados, justificando o 

desequilíbrio em função dos seguintes aspectos: a) maior peso e pressão dos setores 

agroindustriais do sul que já envolvem tradicionalmente uma agricultura familiar 

consolidada; b) maior organização dos agricultores familiares do centro-sul.  

Quanto  à mediação bancária dos empréstimos do PRONAF,  ABRAMOVAY 

(2002a) relata descontentamentos com a burocracia, resumidos pelo então ministro do 

Desenvolvimento Agrário, Jungmann: “O crédito fica emperrado. Banco no Brasil não 

foi feito para emprestar a agricultor familiar, trabalhador rural e pobre” (NEAD, 

notícias, 12.11.2002). Apesar do crescimento dos primeiros anos,  já se observa, 

segundo DIAS, citado por CASTILHOS (2002: 94), nas últimas safras, uma 

estagnação do número de contratos,  por volta de 700 mil por ano. ABRAMOVAY & 

VEIGA (1999) relatam que os  bancos permanecem, em muitas regiões, adotando 

cautelas  exageradas, que funcionam como mecanismos de exclusão 

 A escassez dos recursos voltados ao crédito rural torna os tomadores 
de empréstimos especialmente interessantes aos bancos, não tanto  por 
sua eficiência econômica na operação desses recursos, mas sobretudo 
por sua capacidade de oferecer ao sistema bancário as garantias reais e 
as contrapartidas (aplicações, compra de seguros, etc.) que baixam os 
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riscos das operações e ampliam seus ganhos colaterais. 
(ABRAMOVAY & VEIGA, 1999: 39).  

 

Os estudos destacam também os altos custos operacionais bancados pelo 

Tesouro, decorrentes de tarifas cobradas pelos agentes financeiros,  

O Banco do Brasil recebeu do FAT, em 1996, um total que chegou a 
quase R$25,00 mensais por cada contrato de custeio assinado. Essa foi 
uma prerrogativa especialmente concedida ao Banco do Brasil. O 
montante de quase R$25,00 mensais por contrato era recebido pelo 
Banco mesmo quando se tratava de repasses a cooperativas de crédito 
que arcavam com todas as despesas de confecção dos contratos e de 
busca de garantias. O ganho do Banco do Brasil com a administração 
dos recursos do PRONAF/FAT em 1996 foi de R$36 milhões, 
praticamente a metade de tudo o que foi gasto pelo Tesouro em 
equalização de taxas de juros do Pronaf-C. (...)A reivindicação do 
Banco do Brasil para a gestão do PRONAF/FAT era de R$56,00 por 
mês e por contrato. (ABRAMOVAY & VEIGA, 1999:42) 
 

Destaque-se que essa remuneração exagerada é dada por cada operação, 

independente do valor, o que implica, em alguns casos (de financiamentos de pequeno 

valor para custeio de áreas diminutas de subsistência no semi-árido nordestino, por 

exemplo), no pagamento, pelo governo, de tarifas maiores que o próprio montante do  

contrato. Algumas agências do BB, nessa região, operacionalizam o PRONAF como 

forma de receber tais tarifas, únicas maneiras de se viabilizarem economicamente em 

praças pobres, de acordo com gerente do BB entrevistado: 

 têm agências que estão localizadas em praças cuja importância do 
PRONAF é vital para a manutenção da própria agência. (...) Na 
agência de lá, o produto número um é o PRONAF, quer dizer, é dada 
uma importância toda especial porque a agência sobrevive de 
PRONAF.  

 
E também tomam decisões proativas para manter as aparências de regularidade, 

pelo que utilizam alguns malabarismos, conforme o relato seguinte 

Os contratos do “pronafinho”10 são feitos em grande escala, para 
poder compensar a agência. Como os valores de custeio são muito 
baixos, a gente retém em poupança parte do valor do crédito, para 
somar posteriormente com o bônus de adimplência, e pagar a dívida, 

                                                 
10 Contratos de custeio agrícola com valor padrão baixo, pouco acima do mínimo de  R$500,00,  e com 
rebate de R$200,00 no pagamento. 
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liquidando o contrato. Assim, o agricultor nem precisa mais voltar à 
agência.  (Gerente de banco entrevistado)  

 
O PRONAF também é criticado por ter uma visão economicista e 

mercadológica, aspecto que limita sua ação, mesmo no campo teórico ao dos 

agricultores consolidados ou, no máximo, àqueles considerados em transição, 

eliminando completamente os da categoria periférica. É notória aí sua contradição, já 

que diz pretender construir “um novo padrão sustentável de desenvolvimento rural sem 

os vícios do passado.” (BRASIL/MAA/PRONAF, 1996)  

Segundo CARNEIRO (1997), o PRONAF também se contradiz ao exigir 

simultaneamente crescimento da produtividade e aumento de empregos, além de não 

explicitar a necessidade e a natureza de um novo  padrão tecnológico, conforme seu 

discurso, predominando uma lógica produtivista incompatível com a sustentabilidade 

ecológica (ambiental), o que pode comprometer sua pretensão de construir um novo 

paradigma de desenvolvimento rural.  

Na sequência, a autora diz que o PRONAF possui dispositivo excludente nos 

critérios de identificação do tipo de agricultor familiar beneficiário do Programa, ao 

deixar de fora um contingente estimado em 2.230.000 estabelecimentos, classificados 

como inviáveis economicamente, ou inadequados em termos de infra-estrutura 

disponível. Isto se dá, sobretudo, porque o  Programa tem dificuldade em reconhecer e 

promover a pluriatividade das famílias rurais (CARNEIRO, 1997). Limitações como, 

por exemplo, o produtor “ter no mínimo 80% da renda bruta anual oriunda da 

exploração agropecuária  (BRASIL/MAA/PRONAF,1996: 13)11, ainda que 

pretendam funcionar como mecanismo de controle, impedindo o acesso de não 

                                                 
11  para a safra 2003/2004, divulgadas no segundo semestre de 2003,  as normas aceitam  algumas 
atividades não agropecuárias (turismo, artesanato, agronegócio familiar). Mas continuam impedindo o 
acesso de agricultores familiares com outras atividades correlatas não agropecuárias, como ensino 
(professor), transporte, entre outras, muitos comuns no meio rural. 
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agricultores, podem dificultar muito a construção do desenvolvimento sustentável, 

especialmente no Nordeste semi-árido, em que as precárias condições de reprodução 

da agricultura  familiar exigem múltiplas atividades. Daí, a recomendação, 

 o apoio à agricultura familiar tem que ser pensado no âmbito do 
desenvolvimento local no qual os aspectos econômicos, sociais, 
ecológicos e culturais devam ser igualmente levados em conta na busca de 
soluções não excludentes.  (CARNEIRO, 1997: 80). 

 

 Quanto  aos demais mediadores, empresas de assistência técnica e extensão 

rural e sindicatos de trabalhadores rurais, não se pode ignorar o risco  de cartorialismo, 

quando da concessão das certidões de aptidão e de práticas de clientelismo, de  

incompetência,  além da falta de recursos orçamentários, dificuldades sempre tão 

presentes no histórico dos programas de desenvolvimento rural, especialmente no 

Semi-Árido nordestino (ABRAMOVAY, 2002a; ABRAMOVAY & VEIGA, 1999; 

CAVALCANTI, 1984;  WEID, 2001;  FONTE, 2000). No Nordeste, NAVARRO  

(2001) acrescenta que  reerguer o sistema “destroçado” de assistência técnica oficial, 

hoje “apenas virtual”, seria extremamente problemático. 

As avaliações sobre o PRONAF que se realizam nesta pesquisa dizem respeito 

à sua contribuição à sustentabilidade da agricultura e à construção de uma cidadania 

mínima, com vistas ao desenvolvimento sustentável. Antes, portanto, de iniciar tais 

avaliações, discutem-se e contextualizam-se esses conceitos nas condições  do Semi-

Árido nordestino, assunto a ser abordado no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 2 

DESENVOLVIMENTO RURAL E  SUSTENTABILIDADE. O LUGAR DA 

AGRICULTURA FAMILIAR NO NORDESTE SEMI-ÁRIDO. 

 

 Resgatar os objetivos do crédito rural no modelo produtivista, com ênfase 

absoluta no fomento agrícola, foi tarefa relativamente fácil. No mundo ocidental, havia 

uma convergência de pensamentos e interesses em amplos setores da sociedade 

(grupos industriais, grandes e médios fazendeiros, setores sindicais e elites intelectuais 

e políticas) consolidada no fordismo do pós-guerra. Para BONANNO (1999: 50), essa 

convergência atinge seu auge entre os anos 50 e 70, pela abundância e grande 

crescimento econômico do período. O autor destaca que o capitalismo fordista 

combinou empresas com alta racionalização, centralização e integração vertical com 

sindicatos nacionais e com uma substancial expansão do Estado que adotou políticas 

Keynesianas avançadas de controle fiscal e de regulação da economia e da sociedade, 

na saúde, na educação e na área do bem-estar social. 

 Na agricultura, o fordismo se associa ao conteúdo ideológico da 

revolução verde que inclui tecnologias definidas (com seus pacotes tecnológicos) e 

estrutura institucional adequada, em que cada organização passa a ter papéis claros no 

processo de fomento e crescimento  agrícola. (BARROS, 1994).  É o que aconteceu 

com o crédito rural, desde os tempos da CREAI do BB, até a época da  Lei 4.829, de 
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1965: ao BB cabia financiar e fiscalizar a aplicação dos recursos; às empresas oficiais 

de extensão e assistência técnica, as orientações tecnológicas e gerenciais; às empresas 

de pesquisa, a geração de novas tecnologias e assim por diante. Todos os interesses 

macro-econômicos eram atingidos a partir da realização dessas tarefas, racionalizadas 

ao máximo, sob as rotinas padronizadas dos processos de produção agrícola. 

O PRONAF, no entanto,  se pretende instrumento de melhorias sócio-

econômicas, no bojo de programas de desenvolvimento sustentáveis, concebidos e 

executados sempre em contextos muito particulares e sob novas condições – gestão 

descentralizada e participativa e agricultores autônomos - em que nem mesmo os 

papéis e funções da agricultura estão previamente definidos. Daí resulta boa parte de 

suas dificuldades e possibilidades iniciais que, neste capítulo, estimula a reflexão sobre 

os conceitos de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável. 

 

2.1 -  Sustentabilidade e  Desenvolvimento Sustentável 

 
O debate sobre a sustentabilidade origina-se a partir da falência dos modelos 

convencionais de desenvolvimento12 , decorrente da crise fiscal do Estado, da renda 

concentrada, do desemprego, da hiperinflação e dos problemas ambientais.  Surgem, 

daí, os modelos alternativos, preocupados com questões como distribuição de renda, 

segurança alimentar, equilíbrio ambiental,  saúde e educação para todos, chamados de 

sustentáveis, pelo compromisso de manter as condições de exploração da natureza, das 

organizações produtivas, dos arranjos institucionais e políticos e  das relações de 

                                                 
12 Originado no Iluminismo do século XVIII, o termo desenvolvimento expressa evolução econômica de 
grupos sociais e regiões geográficas, a partir da racionalidade científica e do progresso técnico. Foi 
trabalhado priorizando aspectos econômicos, deixando a reboque dimensões sociais, ambientais e 
culturais, pelo que se vinculou ao conceito de crescimento econômico (BRANDENBURG, 1999). 
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mercado por longo tempo. “Um compromisso com a estabilidade das soluções 

encontradas e com as gerações futuras” (MATOS, 2002: 1).  

 Ao final da década de 80, as questões ligadas à sustentabilidade passam a ser 

centrais nos programas públicos de desenvolvimento, traduzindo preocupações 

especiais com relação às gerações futuras e ao próprio planeta. A divulgação do 

relatório Brundtland, “Nosso Futuro Comum”, em 1987, pela Comissão Mundial para 

o Meio Ambiente e Desenvolvimento, da ONU, torna o conceito de desenvolvimento 

sustentável relativamente popular, refletindo compromissos  para a constituição de um 

novo tempo, de estabelecimento de um certo equilíbrio na dinâmica do próprio 

processo de desenvolvimento. 

No entanto, apesar da diversidade de estudos e de definições,  a noção de 

sustentabilidade permanece com imprecisões. GUIVANT (1995) diz tratar-se de um 

conceito “guarda-chuva”, abrigando uma diversidade de tendências que, no caso da 

agricultura, incluem desde os que  se contentam com ajustes no atual padrão produtivo, 

até aqueles que vêem, nessa idéia, um objetivo de longo prazo que possibilite 

mudanças estruturais, não apenas na produção,  mas em toda a sociedade. 

Para esclarecer esse assunto complexo e delicado, optou-se, aqui, por autores 

que procuram resgatá-lo em suas origens históricas, entre os quais ALTIERI (1989), 

EHLERS (1996), GUZMAN  (1997) e MOREIRA (1998; 1999; 2000) que, destacando 

os trabalhos de Ignacy Sachs, em 1976, considera como sustentabilidade: 

a) a satisfação das necessidades básicas; b) a solidariedade com as 
gerações futuras; c) a participação da população envolvida; d) a 
preservação dos recursos naturais e do meio ambiente em geral; e) a 
elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança social 
e respeito com outras culturas; f) programas de educação. 
(MOREIRA, 1999: 245) 
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Ainda segundo MOREIRA (2000), esses seis requisitos produziram uma 

herança tridimensional na forma de pensar a sustentabilidade, “a dimensão do cálculo 

econômico, a dimensão sócio-política e a dimensão biofísica” (MOREIRA, 2000: 4). 

Pensar de forma articulada a dimensão econômica, social e ambiental, acrescenta 

MENEZES (1998: 250), transporta o significado de sustentabilidade para uma 

dimensão maior e fundamental do desenvolvimento, que tem, no homem, seu foco 

principal.  O  Plano Nacional de  Desenvolvimento Rural Sustentável (PNDRS) que 

integra e inclui as ações do PRONAF considera tais dimensões, reconhecendo o 

desenvolvimento rural sustentável como um 

 processo de elevação do nível geral de riqueza e da qualidade de vida 
da população que compatibiliza a eficiência econômica, a equidade 
social e a manutenção dos estoques de capital natural. 
(BRASIL/MDA/PNDRS: 2002: 04) 

  

A sustentabilidade, assim,  é conceito genérico e amplo,  não mensurável por 

indicadores  específicos, sob pena de se confundir com avaliações de impacto 

ambiental, constituindo  mais um critério geral no que se refere às relações básicas da 

organização social.  Constitui, segundo CAVALCANTI (2002: 162), uma qualidade 

que emerge das interações entre comunidades de interesse e de lugar, com seus 

componentes essenciais: “ecossistema saudável, economia dinâmica e equidade social, 

os três Es.” É esta perspectiva que deve orientar a elaboração de intervenções públicas 

ou privadas, com vistas ao desenvolvimento sustentável. Daí considerar-se o termo 

“sustentabilidade” como a capacidade de gerar bem-estar social e econômico, sem 

comprometer os recursos naturais para as gerações futuras. Já o “desenvolvimento 

sustentável” é conceito mais pragmático e constitui o conjunto de ações que garantam 

às populações melhorias econômicas e sociais, sem comprometer os recursos naturais 
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além de suas capacidades de regeneração. A permanência dos efeitos dessas ações no 

tempo e no espaço configuraria assim a “sustentabilidade.”  No caso da agricultura,  

Refere-se à habilidade de um agroecossistema em manter a produção 
através do tempo, face a distúrbios ecológicos e pressões sócio-
econômicas de longo prazo. (ALTIERI, 1989: 60) 

 

2.1.1 – Sustentabilidade ambiental -  

 A sustentabilidade ambiental surge como resposta ao ainda insuperável conflito 

sociedade e natureza e  nasce da visão sistêmica da ecologia que vê o planeta de forma 

integrada, um grande ecossistema que  não pode ser pensado ou operacionalizado 

somente pelas partes.  Os processos de desenvolvimento econômico destacam uma 

radical contradição entre o planeta Terra, com sistemas interativos e complexos, mas 

equilibrados e estáveis,  e o mundo das sociedades humanas, com sistemas  

contraditórios, agressivos com a natureza e, por isso, extremamente instáveis. Corrigir 

essa contradição é um dos eixos fundamentais do desenvolvimento sustentável, 

simbolizando um modelo de desenvolvimento que não sofra solução de continuidade, 

por consumo excessivo e desequilibrado de recursos da natureza. Daí decorre que a 

atividade econômica não pode estar dissociada desse grande ecossistema planetário e 

seus diversos subsistemas.  

 Isto posto, no contexto específico de desenvolvimento rural, a sustentabilidade 

ambiental passa a ser uma realidade observável e concreta, pela inter-relação de 

dependência entre os fatores vinculados ao processo. A exigência de sustentabilidade 

ecológica dos processos agropastoris  é a primeira justificativa para a reflexão e 

operacionalização de modelos alternativos de desenvolvimento sustentável, como 

pretende ser o PRONAF e seu justificado foco na categoria agricultura familiar. 
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2.1.2 – Sustentabilidade social  - 

 Além dos aspectos ecológicos, ainda dentro de uma visão sistêmica, o 

desenvolvimento sustentável não pode esquecer a dimensão social, situada na linha do 

“para quem” os resultados do processo estão voltados, uma vez que a sustentabilidade 

só pode ser alcançada quando tanto aspectos econômicos, quanto os ecológicos e os 

sociais estiverem em equilíbrio. 

a sustentabilidade deve ser “construída socialmente”, ou seja, é 
preciso buscar deliberadamente acordos de natureza social e 
econômica. Por isso devemos considerar a construção da 
sustentabilidade uma tarefa tríplice – simultaneamente social, 
econômica e ecológica.  (CERNEA, 1993: 11) 

 

 Um novo modelo de desenvolvimento rural que pretenda ser sustentável deve, 

desse modo, romper com o modelo tradicional, de cunho produtivista, pelas suas 

sabidas conseqüências sócio-econômicas e construir novos acordos com a sociedade. 

Agora, além de se evitar agressões à natureza, deve-se perseguir a dimensão social do 

desenvolvimento rural que se volta para  a integração dos tradicionais excluídos das 

políticas públicas, representados na categoria “agricultor familiar” do PRONAF. E 

esse é o mais destacado desafio pela premência que tem sobre as demais dimensões e 

pela oportunidade que a agricultura familiar e o rural, em geral,  têm de contribuir para 

soluções de problemas estruturais da sociedade brasileira. Afinal, como NAVARRO 

(2001) ressalta, permanecem, em partes do país rural, contextos muito atrasados, tanto 

em termos de integração econômica, quanto no plano das relações sociais e políticas. 

  

2.1.3   Sustentabilidade Institucional e Política – 

 A sustentabilidade institucional e política  é dimensão estratégica sugerida pela 

Agenda 21 brasileira (MMA/PNUD, 2000: 40-41), como um detalhamento da 

dimensão sócio-política de que fala MOREIRA (2000: 4). Refere-se ao processo de 
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implantação do desenvolvimento sustentável, com vistas à criação e fortalecimento de 

engenharias institucionais e/ou instituições que considerem critérios de 

sustentabilidade  e de cidadania, em seus vários ângulos, para garantir a plena 

incorporação dos indivíduos ao processo de desenvolvimento.  

E essa questão merece uma reflexão especial, quando se tratam de programas 

públicos no Nordeste semi-árido, caracterizados por mediação autoritária e clientelista, 

que nunca estimulou qualquer viés de autonomia dos produtores, resultando, muitas 

vezes, em  formas de pilhagem ou de dominação, além do desperdício e da falta de 

compromisso e solidariedade com os pobres.  A trajetória histórica da região, a 

pobreza miserável de grande parte de sua população e as incertezas climáticas 

facilitaram e facilitam as ações de pilhagem, dominação e de tutela a que todos se 

referem (LEAL,  1978; MARTINS, 1990; FONTE, 2000; DUQUÉ, 1998). As políticas 

específicas de crédito rural na região, mediadas por bancos e empresas públicas de 

assistência técnica resultaram em distorções, ou fracassos, mesmo aquelas ditas com 

foco social E não se pode deixar de reconhecer o comprometimento institucional, em 

alto grau, com a revolução verde, cujos reflexos são fortes nas empresas de assistência 

técnica do governo e nos bancos públicos, apenas preocupados com o  cumprimento de 

“pacotes.” (ABRAMOVAY,  2002a; FONTE, 2000; WEID, 2001;  BARROS,  1994) 

 Nestas condições, o desenvolvimento sustentável exige instituições que 

rompam com essa tradição, estimulando o que TEIXEIRA (2001) chama de 

participação cidadã que  

supõe uma relação em que atores, com os recursos disponíveis nos 
espaços públicos, fazem valer seus interesses, aspirações e valores, 
construindo suas identidades, afirmando-se como sujeitos de direitos e 
obrigações. (TEIXEIRA, 2001: 26) 

 
A participação cidadã, que envolve sociedade civil, estado e mercado, deverá 

fortalecer a sociedade civil mediante a atuação organizada de indivíduos, grupos e 
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associações, para consensuar parâmetros de atuação compatíveis com a lógica do 

desenvolvimento sustentável. TEIXEIRA (2001) destaca que a participação cidadã não 

deve ser confundida com “participação popular”, utilizada para designar  ações 

desenvolvidas pelos movimentos, em grande parte reivindicatórios, nem tampouco 

com aquela utilizada por governos, comentada por MATOS (2002), com fins 

estratégicos de redução de custos e/ou manipulação ideológica, para buscar 

legitimidades, ou isenção de responsabilidades. A participação cidadã contempla dois 

elementos contraditórios presentes na atual dinâmica política: 

Primeiro, o “fazer ou tomar parte”, no processo político-social, por 
indivíduos, grupos, organizações que expressam interesses, 
identidades, valores que poderiam se situar no campo do ‘particular’, 
mas atuando num espaço de heterogeneidade, diversidade, 
pluralidade. O segundo, o elemento ‘cidadania’, no sentido ‘cívico’, 
enfatizando as dimensões de universalidade, generalidade, igualdade 
de direitos, responsabilidades e deveres. A dimensão cívica articula-se 
à idéia de deveres e responsabilidades, à propensão ao comportamento 
solidário, inclusive relativamente àqueles que, pelas condições 
econômico-sociais, encontram-se excluídos do exercício dos direitos, 
do “direito a ter direitos.  (TEIXEIRA, 2001: 32) 

 

    Na mesma linha de fortalecimento político dos agricultores familiares,  

MATOS  (2002) recomenda uma nova mediação mais compatível  com princípios de 

solidariedade, capaz de favorecer a evolução e a estabilidade das instituições 

democráticas, estabelecendo instrumentos de acesso à  participação e ao controle social 

das estratégias e das ações. Tudo partindo da  própria comunidade, de suas iniciativas e 

de sua criatividade. O desenvolvimento sustentável está, assim, a exigir uma outra 

sociedade (DUQUE & CIRNE, 1998; CARMO, 1998).  Só ela é capaz de compreender 

e aceitar o conceito de AMARTYA SEM, citado por ABRAMOVAY, 2002b: 

“desenvolvimento é o aumento da capacidade de os indivíduos fazerem escolhas.” 

 O PRONAF, ainda que de modo incipiente e em seus aspectos formais,  

inaugura nas políticas públicas rurais  o estímulo a essa participação, promovendo os 
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conselhos municipais de  desenvolvimento sustentável como instâncias deliberativas 

de certas decisões de infra-estrutura. São avanços inegáveis,  ainda que, na prática, 

existam irregularidades – prefeiturização dos conselhos (ABRAMOVAY & VEIGA, 

1999).  No PRONAF-Crédito, entretanto, não há novidades, as deliberações 

importantes permanecem à mercê da vontade e dos interesses dos bancos públicos. 

A incorporação das noções de sustentabilidade com vistas ao desenvolvimento 

sustentável fica, portanto, na dependência do aparecimento e da consolidação dessas 

novas institucionalidades – participação cidadã e mediações competentes e solidárias -  

apontadas por TEIXEIRA (2001) e MATOS (2002) que exigem o rompimento do 

círculo vicioso em que certas condições impedem a participação dos produtores. 

 

2.1.4 – A dimensão local do desenvolvimento sustentável-   

  Como expressam as análises sobre a globalização dos sistemas agroalimentares 

(CAVALCANTI, 1999a , 1999b ; BONANNO, 1999, 2002), o local é re-significado 

no contexto da globalização. A isso se acrescentam as crises do modelo de 

desenvolvimento centralizado e também o entendimento de que as tramas sociais, os 

saberes e os ecossistemas naturais têm especificidades que exigem ação pública e 

estratégias de desenvolvimento particulares. Partindo desse pressuposto, as novas 

noções de governabilidade e de governança inerentes às políticas de desenvolvimento 

sustentável  têm como foco as ações públicas e privadas no âmbito local, que 

compreendem uma idéia determinada de territorialidade geográfica, social, cultural, 

política e econômica. Diante disso, ficam flagrantes a importância da dimensão local 

do desenvolvimento sustentável e a necessidade de estratégias descentralizadas, 

integrando o urbano e o rural, que permanecem nas sociedades modernas como um 
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espaço específico e diferenciado (WANDERLEY, 2002).  O espaço local passa a 

incumbir-se de protagonizar a materialização de uma nova noção de desenvolvimento.  

 A noção de desenvolvimento sustentável destaca, pois,  o aspecto localidade,  

que deverá interagir com as demais faces da sustentabilidade, numa preocupação 

essencialmente integracionista, para superar as carências especificas das localidades e 

para formar sinergias territoriais. Refere-se, assim, a uma nova forma de se 

empreender o desenvolvimento, de tal forma que as especificidades  de um município 

ou território sejam tratadas com ajuste fino, via políticas particulares que saibam 

explorar as  potencialidades de cada local, inclusive de construção de capital social. O 

local, aqui, é entendido conforme WANDERLEY (2002: 42) como “o lugar de 

convergência entre o rural e o urbano”,  ao que ABRAMOVAY (1998: 3) 

complementa:  

o meio rural não pode ser entendido sob uma ótica fundamentalmente 
setorial. Da mesma forma que as cidades não se reduzem às indústrias, 
o campo não pode ser reduzido à agricultura. 
  

 Saem, portanto, de foco as políticas setoriais, de corte urbano/rural, substituídas 

por enfoques localizados que, integrando diferentes atores sociais e suas organizações, 

voltam-se para a promoção do desenvolvimento a partir da exploração de  

oportunidades econômicas e culturais que o local propicia.  A ênfase no local 

representa, assim, um meio de assegurar a sustentabilidade do projeto comunitário.  E 

já que o desenvolvimento sustentável implica um processo em que fatores sociais, 

ecológicos, culturais, políticos e econômico estejam interrelacionando-se de forma 

equilibrada, suas normas se harmonizam com aquelas do desenvolvimento local, cujos 

meios  e fins também variam conforme as condições ecológicas, econômicas, sociais, 

políticas e culturais. (CAMPANHOLA & GRAZIANO DA SILVA, 1999) 
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Isto quer dizer que a perspectiva localizada do desenvolvimento é 

absolutamente indispensável, quando se tem em vista a sustentabilidade do 

desenvolvimento. E a descentralização de políticas públicas constitui uma evolução 

operacional, ao levar em conta as especificidades locais que permitem ajustar, com 

sintonia fina, preocupações e diretrizes da sociedade como um todo. CARNEIRO 

(1997) comenta que uma das medidas básicas da estratégia de desenvolvimento local, 

integrado e sustentável para o meio rural reside, justamente, na necessidade de 

descentralização da política pública através da proposição de novas formas de 

planejamento e de gestão que incorporem projetos de interesse local. 

 Programas de cunho setorial, concebidos autoritariamente e com ações pré-

determinadas, nos moldes do Projeto “BB-BODE”, analisado adiante, em que bancos 

públicos e governos estaduais procuram fomentar o crescimento de alguma atividade 

com metas restritas ao econômico, têm efeitos locais contraditórios, com avanços em 

alguns setores e estagnação ou falência em outros, trazendo mais problemas que 

soluções para o quadro de desigualdades que, teoricamente, propõe superar. 

(CAMPANHOLA & GRAZIANO DA SILVA, 1999) 

 Não há, portanto, de se deixar de reconhecer a importância da descentralização 

na construção do desenvolvimento sustentável. Daí as preocupações locais que 

políticas públicas do tipo PRONAF perseguem, por reconhecerem nelas o alicerce do 

desenvolvimento municipal e territorial de modo sustentável.  

 

2.1.5 – A dimensão territorial do desenvolvimento sustentável –  

 A construção do desenvolvimento sustentável encontra novos desafios com o 

avanço do processo de globalização que revela a complexidade atual da economia 

capitalista. Mesmo reconhecendo a ambivalência do fenômeno (MARTINS, 2001) e as 
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resistências já esboçadas às suas vertentes liberais, expressas, por exemplo, no Fórum 

Social Mundial, trabalha-se na perspectiva de intensificação da concorrência e das 

transações comerciais, com diminuição da capacidade de ação e intervenção do Estado, 

pela perda de suporte normativo e financeiro, terceirizações e descentralizações dos 

serviços públicos e novas formas de concertação  pública e privada. Esse novo 

ambiente, dominado por grandes corporações de ação planetária, que erode a economia 

e a soberania nacionais,  com interesses heterogêneos,  sem regras estáveis e com ação 

estratégica e sofisticada, própria do mundo sistêmico de que fala HABERMAS (2002), 

envolve riscos monumentais para a sustentabilidade da agricultura, mormente a 

familiar e nordestina, carente de recursos para a competição. 

 Diante disso, as políticas de desenvolvimento rural, conforme recomenda 

SABOURIN (2002), exigem abordagens cada vez mais diversificadas, multissetoriais 

e espaciais, além de ações estratégicas eficazes,  presentes no novo conceito de 

desenvolvimento territorial, de modo a se conviver no novo ambiente da globalização. 

Afinal, “desenvolvimento sustentável é antes de tudo desenvolvimento viável”, 

(WEBER, citado por SABOURIN, 2002: 30).  O conceito de território ultrapassa a 

definição de espaço governado, para atingir o que ABRAMOVAY (1998: 2) chama de  

mais que simples base física entre indivíduos e empresas, possui um 
tecido social, uma organização complexa feita por laços que vão 
muito além de seus atributos naturais, dos cursos de transportes e de 
comunicações. (...) representa uma trama de relações com raízes 
históricas, configurações políticas e identidade que desempenham um 
papel ainda pouco conhecido no próprio desenvolvimento econômico. 

 

 Na mesma linha, SABOURIN (2002: 23), acrescenta que  

a idéia central da abordagem territorial do desenvolvimento é a 
preocupação pela integração e pela coordenação entre as atividades, os 
recursos e os atores, por oposição a enfoques setoriais ou 
corporativistas que separam o urbano do rural, e o agrícola do 
industrial. 
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 A noção de sustentabilidade exige uma dinâmica integrada dos diversos vetores 

componentes do processo de desenvolvimento, harmonizando interesses econômicos, 

sociais, políticos e culturais. O  desenvolvimento rural sustentável passa a ser um 

conceito espacial e multissetorial e a agricultura é parte dele. É, portanto, a abordagem 

territorial que deve  embasar as novas políticas para o desenvolvimento rural 

sustentável, reconhecendo a necessidade de fortalecimento da agricultura familiar a 

partir do âmbito local.  

é em torno dos territórios que poderão ser descobertas novas 
configurações entre cidade e campo, capazes de propiciar 
oportunidades de geração de renda até aqui adormecidas. Nesse 
sentido é que o meio rural pode ser encarado de maneira positiva não 
como local onde se espera o momento de integrar-se na vida urbana, 
mas como base de projetos capazes de motivar  o surgimento local e 
regional de novas oportunidades.  (ABRAMOVAY, s/d: 17) 

 

 A crescente importância do enfoque territorial de desenvolvimento, com sua 

operacionalização descentralizada e seu foco no âmbito local, deve-se à idéia de 

intervenção articulada de novos atores sociais e políticos que buscam , conjuntamente 

à reorientação na ação do Estado, uma promoção direta da cidadania e da melhoria da 

qualidade de vida, de modo que o desenvolvimento se dê “de baixo para cima”, como 

sugerem CAMPANHOLA & GRAZIANO DA SILVA (1999), em  um processo 

micro-social de construção coletiva e forte participação popular, para sincronizar as 

necessidades sociais com as oportunidades locais. Destaque-se, ainda, que o enfoque 

territorial permite às coletividades territoriais (individuais e institucionais) estabelecer 

anticorpos às mudanças rápidas, mercadológicas e culturais desse tempo, garantindo-

lhes a flexibilidade necessária para  ajustes nas iniciativas projetadas e a autonomia 

inerente à tomada de decisão. Segundo SABOURIN (2002), “trata-se de reforçar a 

capacidade de ação e de iniciativa dos atores e de suas organizações”, frente aos 

desafios  e à velocidade da  globalização. O  PRONAF,  apesar de suas limitações e 
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ambigüidades, ao pretender integrar atores e interesses diversos nos conselhos de 

desenvolvimento rural e na elaboração de planos municipais, integrando-os 

posteriormente a planos e conselhos estaduais, insinua a importância do enfoque 

territorial do desenvolvimento sustentável. Mas, contraditoriamente, deixa intactos 

poderes tradicionais, como os dos bancos públicos, com interesses diversos e 

conflitantes aos das comunidades onde operam. 

 

2.2. A agricultura familiar e o desenvolvimento sustentável 

A idéia principal que fundamenta a colocação da agricultura familiar como 

protagonista principal dos novos modelos de desenvolvimento baseados na 

sustentabilidade diz respeito à distribuição de renda, à desconcentração da riqueza 

produzida, e busca a direção de uma sociedade plenamente cidadã e democrática 

(BRASIL/ PRONAF, 2002: 4).   Mas há outras razões. VEIGA (1992), por exemplo, 

além de  ressaltar que “a desconcentração da riqueza é o alicerce do crescimento 

sustentado”, chama a atenção para outros aspectos, dizendo que  

sob o prisma da sustentabilidade (estabilidade, resiliência e equidade) 
são muitas as vantagens apresentadas pela organização familiar, 
devido à sua ênfase na diversificação e na maleabilidade de seu 
processo decisório. (VEIGA, 1992: 88). 

 
 Na mesma linha, WANDERLEY (1998: 48) sugere que a agricultura familiar  

possa,  finalmente, tornar o setor agrícola efetivamente eficiente, “superando 

definitivamente o peso histórico de sua tradição extensiva e desperdiçadora de 

terras”, quando priorizou o modelo patronal e GUANZIROLI et al (2001) acrescenta 

que a produção familiar já é responsável por fatias muito expressivas do volume 

colhido de mercadorias do agribusiness brasileiro.  O relatório  resultante do Projeto 

UTF/BRA/036 (FAO/INCRA, 1994),  precursor do PRONAF, relaciona uma série de 
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vantagens da agricultura familiar (motivo inclusive da preferência de muitos países 

capitalistas e desenvolvidos por esse caminho de desenvolvimento),  para demonstrar 

sua superioridade sobre a patronal, que utiliza pouca mão-de-obra e  engendra forte 

concentração de renda e exclusão social, questionando até uma suposta vantagem no 

quesito eficiência técnico-econômico da patronal (FAO/INCRA, 1994: 3). O relatório 

conclui que o desenvolvimento rural sustentável só será alcançado, a partir do 

estabelecimento e da implementação de um propósito nacional de fortalecimento e 

expansão da agricultura familiar, para o que é fundamental a reorientação das políticas 

públicas, invertendo o tradicional favorecimento da agricultura patronal. 

CARMO (1998) reitera que o modelo familiar  constitui um locus ideal do 

desenvolvimento sustentável e reforça os argumentos em favor da agricultura familiar 

sobre a patronal, citando  a maior eficiência energética, além do maior respeito 

ambiental, decorrente das características de diversificação/integração de atividades e 

por trabalhar em menores escalas. Mas a autora destaca ainda a vantagem da 

agricultura familiar frente à reestruturação dos sistemas agroalimentares  mundiais  

após a produção em grande escala de commodities  e as novas preocupações do 

consumidor com a segurança alimentar. Agora, a produção flexível, com forte 

conteúdo de serviços de acabamento, abre possibilidades concretas para  os negócios 

em menor escala, pelo surgimento de mercados diversificados e sofisticados.  

Os agricultores familiares, com maior disponibilidade relativa de mão-
de-obra, adaptam-se mais facilmente à obtenção de produtos 
diferenciados que se caracterizam, em relação às commodities, pela 
incorporação de maior quantidade de trabalho. (CARMO, 1998: 232). 

 

ALMEIDA et al (2001) complementa, referindo-se aos mercados orgânicos: 

as tendências atuais mostram que, se depender do mercado, os sistemas 
de produção sustentáveis têm futuro garantido. A noção de qualidade 
dos alimentos, até há poucos anos restrita a aspectos visíveis – cor, 
tamanho, forma etc. -, passou a incorporar aspectos intrínsecos e 
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ambientais(...) como resultado dessa mudança conceitual, a cada dia 
cresce o número de pessoas interessadas em consumir produtos oriundos 
de sistemas produtivos nos quais não se faça uso de adubos solúveis, 
agrotóxicos e antibióticos. (ALMEIDA et al, 2001: 67) 

 

O PRONAF, ao focar o desenvolvimento sustentável, via agricultura familiar, 

reconhece também a dimensão de multifuncionalidade, que reserva à agricultura não 

só papéis de provedor de alimentos e matérias-primas, mas outras funções de interesse 

mais geral da sociedade,  além de   

gerar renda desconcentrada,  criar ocupações produtivas nos setores 
situados dentro e fora da porteira, garantir suficiência, produtividade, 
qualidade, diversificação e continuidade a uma política de segurança 
alimentar e usar os fatores de produção sem degradação ambiental. 
(BRASIL/MARA/PRONAF, 1996: 6).  
 

Esses novos papéis destacam visões renovadas da sociedade brasileira sobre o 

meio rural, agora como “portador de soluções” (WANDERLEY, 2002), autora que 

comenta a necessidade de um pacto social pelo desenvolvimento rural que - além de 

outras  exigências –  “considerem a agricultura familiar como uma forma social 

adequada para responder às exigências da agricultura moderna” (WANDERLEY, 

2002: 50). O PRONAF não deixa de ser um início desse pacto, ao reconhecer e 

formalizar, ao menos em seus princípios, uma política pública voltada ao 

desenvolvimento rural sustentável e includente, via agricultura familiar. 

 Especificamente quanto à sustentabilidade ecológica, a agricultura familiar 

também demonstra superioridade, sobretudo no quesito estabilidade. Uma estratégia de 

desenvolvimento sustentável precisa garantir a sustentabilidade dos agroecossistemas, 

definida em três níveis, segundo CONWAY & BARBIER, citados por VEIGA (1994: 

23): a estabilidade, ou constância de produção, que se refere à capacidade de absorver 

certas perturbações e permanecer inalterado; a resiliência, capacidade de manter a 

produção em condições de choque ou stress, ou a capacidade do ecossistema de flutuar 
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dentro de certos limites e voltar ao seu estado original, depois de uma perturbação; e a 

eqüidade, relacionada com a partilha dos resultados entre os beneficiários. 

 A lógica produtiva e gerencial do modelo patronal, com foco unicamente 

empresarial, baseado na teleologia capitalista,  exige sistemas monoculturais 

consumidores dos recursos naturais dos agroecossistemas, pela gestão factível em altas 

escalas e por perseguirem resultados de curto prazo – lucratividade e produtividade. A 

agricultura familiar, em contrapartida, enfatiza a combinação entre produtividade e 

sustentabilidade dos agroecossistemas, pela ênfase na diversificação, que, por sua vez, 

é aspecto fundamental da sustentabilidade dos agroecossistemas. Afinal,  

na natureza, diversidade é sinônimo de estabilidade. Quanto mais 
simplificado for um ecossistema, maior será a quantidade de energia 
proveniente de fontes exógenas necessárias para mantê-lo com um 
mínimo de estabilidade. (...) no caso de sistemas rígidos muito 
simplificados, sobretudo a monocultura, os fatores desestabilizadores 
ganham força, obrigando o agricultor a recorrer a técnicas intensivas 
em energia para obter e manter as condições necessárias ao 
desenvolvimento dos vegetais, ao custo da degradação a longo prazo 
do ecossistema agrícola. (ROMEIRO ,1998: 213) 

 

2.2.1 – A agricultura familiar e a sustentabilidade social - 

 Relativamente ao quesito eqüidade que, segundo KITAMURA (1993: 46), 

refere-se  à forma como os benefícios da produção agrícola são divididos na sociedade, 

a agricultura familiar apresenta igualmente notável sintonia com o princípio da 

sustentabilidade, sendo ferramenta indispensável  na desconcentração de riqueza. 

 O modelo patronal é reconhecido como detentor de forte caráter de 

concentração de renda e exclusão social, seja pela pouca quantidade  de trabalhadores 

envolvidos, pela primazia do lucro sobre a pessoa humana, própria da lógica 

empresarial (que explora trabalhadores muito frágeis pela desorganização, pobreza e 

dependência), pela dinâmica de especialização em monoculturas e suas tendências de 

redução de utilização de mão-de-obra. Mais especificamente, é muito em função do 
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seu padrão tecnológico que o modelo patronal se revela inadequado às preocupações 

com a sustentabilidade, quer pela sua exigência de reduzir postos de trabalho e, no 

limite, aviltar as condições de trabalho humano, quer pela simplificação dos 

agroecossistemas que, assim, têm afetadas suas condições de estabilidade. 

A agricultura familiar, por sua vez,  com sistemas de produção mais 

intensivos, permite a manutenção de um número bem maior de postos de trabalho por 

unidade de área. Tem perfil essencialmente distributivo, aproximando-a da desejada 

eqüidade do desenvolvimento sustentável. Tais aspectos de superioridade são muitas 

vezes mascarados pela visão convencional ligada à eficiência técnico-econômica que 

prefere o modelo patronal, esquecendo-se de seus impactos negativos nas áreas 

ambientais e sociais e, mesmo em questões econômicas, deixando de notar a ideologia 

por trás do modelo tecnológico produtivista. Nessa direção, SIDERSKY (1994) e 

GUANZIROLI et al (2001)  apresentam vantagens da agricultura familiar, destacando, 

em tabelas, a maior eficiência no uso da terra, utilizada de modo intensivo na 

exploração familiar e mesmo quanto ao volume bruto da produção, revelado nas 

participações expressivas desse modelo no conjunto total da produção agropastoril 

nacional e, ainda, quanto ao alcance de rendimentos médios similares, mesmo na 

produção das “commodities agropastoris”.  A menor escala econômica decorrente do 

menor tamanho ficaria, assim, compensada pela maior eficiência global na utilização 

dos fatores de produção e pelos resultados econômicos, sociais e ambientais da 

diversidade, própria dos modelos familiares. 

Dessa forma, não pairam dúvidas da  superioridade da agricultura familiar 

sobre a patronal, com relação ao quesito eqüidade, dentro dos novos papéis reservados 

ao setor agrícola na sociedade brasileira, de segurança alimentar, de criação de renda e 

de empregos, especialmente para os mais pobres  e de conservação de recursos naturais 
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e do meio ambiente. É imperativo, entretanto, novos esforços de organização 

institucional para se priorizar, efetivamente, a agricultura familiar nas novas estratégias 

recomendadas para o desenvolvimento rural.  

 

2.3 -   O desenvolvimento sustentável no semi-árido nordestino -  

 As dificuldades naturais da região semi-árida nordestina são por demais 

conhecidas, destacando-se a erraticidade das chuvas – o problema, não é chover pouco, 

é, sobretudo, não saber quando, nem quanto chove (ANDRADE, 2001).  Do ponto de 

vista sócio-econômico, o que se relaciona  com o nordeste semi-árido, 

predominantemente,  são baixos índices de desenvolvimento humano, analfabetismo, 

baixa expectativa de vida, desemprego,  precariedade da saúde e a concentração de 

terra e riqueza nas mãos de poucos,  resultado não só de condições geoambientais 

desfavoráveis, mas, antes, de problemas com raízes sociais, que as secas amplificam, 

revelando um cotidiano precário em períodos normais, nos limites da sobrevivência  

A concentração fundiária, a falta de capital, o não acesso ao crédito e 
a submissão aos atravessadores são algumas manifestações de uma 
estrutura de poder perniciosa. DUQUÉ & CIRNE, 1998: 134) 

 

 O setor rural do Nordeste, desde os anos 50, tem sido palco de inúmeras 

tentativas de desenvolvimento nos moldes produtivistas, tendo por base as tecnologias 

da revolução verde e a chamada “solução hidráulica”, incapazes de atender os 

interesses da maioria das populações, perpetuando um círculo vicioso de 

insustentabilidade ecológica, econômica e social da região.  E mais, a modernização 

agrária na região, com suas políticas generosas de crédito,  reproduziu as tradicionais 

oligarquias, sob novas formas, que se apropriaram do processo, conforme revela 

MARTINS (1990), num modelo tipológico que, no semi-árido,  o autor chama de “via 
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oligárquica típica, para referir-se a mais robusta das resistências oferecidas pela razão 

oligárquica às novas razões da modernidade capitalista. E, apesar de todas essas 

experiências mal sucedidas, muitas correntes do pensamento econômico defendem 

caminhos similares, a exemplo de GOMES (2001) que invoca a agricultura irrigada de 

Juazeiro e Petrolina e a produção de grãos nos cerrados baianos como exemplos 

promissores de desenvolvimento, incorporando o  Nordeste semi-árido ao mundo da 

globalização econômica.   Tais promessas, se sugeridas como modelos de 

sustentabilidade, não resistem a uma olhada  mais perspicaz nos dados, até os oficiais, 

uma vez que ainda baseados em consumo predatório da natureza, desvalorização do 

trabalho e exclusão social. É o que, entre outros,  demonstra BLOCH (1996) a respeito 

do modelo de irrigação e a CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, 

do governo baiano, que diz a respeito das conseqüências ambientais,  por exemplo: 

A ocupação econômica do Oeste não incorporou (...) a variável 
ambiental  e está longe de ter um controle efetivo por parte de seus 
agentes. Predomina o caráter meramente econômico no uso dos 
recursos naturais, mesmo diante das possibilidades de seu 
esgotamento.(...) Na região, as ações de depredação e agressão no 
meio ambiente são visíveis, com o desmatamento indiscriminado nas 
margens dos rios, além do plantio de soja nas nascentes, 
comprometendo todo o ecossistema regional.  (GOVERNO DO 
ESTADO DA BAHIA, 1993: 22)  

 

 Daí que WEID (2001) reforça o entendimento de que os problemas regionais 

não estão ligados a causas naturais e irreversíveis, como fatalidades, acrescentando que 

os próprios programas de desenvolvimento e assistência social implantados   

continham equívocos e prioridades outras dos governos e da sociedade, resultando na 

manutenção  invariavelmente dos agricultores na condição de dependentes e 

miseráveis.  WEID (2001: 3-4) cita algumas causas da inviabilidade da agricultura no 

semi-árido nordestino,   todas consideradas reversíveis, entre as quais o difícil acesso à 

terra, a má qualidade dos solos, arriscadas condições climáticas, ausência de direitos 
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sociais mínimos, ausência de infra-estruturas produtivas, dificuldades de acesso aos  

mercados e tecnologia inapropriada. Outras são aditadas por ALMEIDA et al. (2001) 

decorrentes de pressões mercadológicas e agrárias desfavoráveis que comprometem as 

práticas tradicionais de otimização da produtividade, a longo prazo, e de garantia da 

necessária sustentabilidade da atividade. Com tais pressões, os agrossistemas 

tradicionais “vão entrando em colapso, obrigando milhões de agricultores que dele 

dependem a buscar fontes alternativas de ocupação e renda fora das propriedades.”  

É certo, portanto,  que a construção do desenvolvimento sustentável no semi-

árido nordestino constitui desafio grande, que deve envolver toda a sociedade. Nas 

palavras de DUQUÉ (2002: 14), “caminho difícil, mas não impossível, sob certas 

condições.” A autora, na companhia de WANDERLEY (2002), destaca a ainda 

permanente importância da agricultura no processo e invocam , em primeiro lugar,  a 

indispensabilidade da reforma agrária na região, única forma de saciar a “fome de 

terra.”  Para elas, a pluriatividade e as políticas sociais (em especial as aposentadorias) 

contribuem também para manter as famílias no local e impedir as migrações, mas não 

constituem soluções de caráter generalistas. A pluriatividade, por exemplo, cogitada 

pelo  novo rural de que fala DEL GROSSI & GRAZIANO DA SILVA (2002),  só tem 

efeitos consistentes no entorno de centros urbanos mais dinâmicos. Também não há 

atrativos para as empresas se instalarem e as prefeituras, com orçamentos diminutos, 

não têm recursos próprios para dinamizar a economia local. Daí, então, a ainda 

importância da agricultura no desenvolvimento sustentável local, porque representa o 

único caminho para dinamizar a economia e a vida social da grande maioria de suas 

comunidades , tornando-as atraentes, inclusive aos mais jovens.  

No Nordeste, como em outras regiões do País, a agricultura será, por 
muito tempo, a atividade principal, a fonte principal de ocupação e 
renda, a base para a criação de novas alternativas econômicas e para o 
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desenvolvimento de atividades de transformação e comercialização. 
WANDERLEI (2002: 47) 

 

Para a viabilização da agricultura no semi-árido, as experiências mais 

promissoras são conseqüências da adoção da linha agroecológica que recomenda 

medidas de duas naturezas: “restituir ao meio ambiente seu potencial produtivo e 

incentivar tecnologias apropriadas a esse ambiente” (DUQUÉ & COSTA, 2002: 133). 

As autoras destacam ainda, nesse caminho de viabilização, a importância da 

valorização de atividades e relações não mercantis (mutirões, bancos de sementes, 

escolas e centros comunitários) e da institucionalização de assistência técnica 

especializada na arte de conviver com o semi-árido, dentro de um processo social 

participativo e organizativo, baseado no diálogo e na cumplicidade de técnicos e 

produtores. Afinal, a  sustentabilidade produtiva da agricultura está ligada a medidas 

de ordem técnica que incidem sobre os sistemas agrícolas e pastoris e que exigem 

práticas de assistência técnica e extensão rural capazes de fundir o saber científico com 

o saber local,  na construção de tecnologias apropriadas. 

 A denominada agroecologia (ALTIERI, 1989;  ALMEIDA et. al., 2001) 

orienta-se por um paradigma técnico-científico oposto ao químico-mecanizado 

produtivista, pois prioriza absolutamente harmonização das atividades agrícolas com 

as qualidades ambientais, dando também ênfase igual às questões econômicas e sociais 

dos agroecossistemas, No que tange aos aspectos tecnológicos,  a agroecologia adota 

como princípios básicos a menor dependência possível de insumos externos e a 

conservação dos recursos naturais, buscando “maximizar a reciclagem de energia e de 

nutrientes, de forma a minimizar a perda desses recursos durante os processos 

produtivos” (ALMEIDA et al., 2001: 40), tudo isso através do desenho de sistemas 

produtivos complexos e diversificados, com culturas temporárias, perenes e criações. 
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A agroecologia, inclusive, resgata as recomendações de GUIMARÃES DUQUE, 

citado por MORAES (1994), resumidas em três eixos que devem nortear os desenhos 

dos agroecossistemas regionais que são, a resistência a stress hídrico, a diversidade 

biológica e a proteção permanente do solo, este último, conforme ressalta NAVARRO 

(2001) e não só para o Nordeste, a exigir atualmente ações muito específicas de 

rejuvenescimento de sua capacidade produtiva. 

 Mas DUQUÉ  (2002: 16) ressalva: “a agroecologia só pode ser implantada 

com o apoio de comunidades organizadas e autônomas” , condição aqui considerada 

igualmente indispensável para a construção de projetos coletivos que rompam com as 

dificuldades estruturais apontadas por LAUSCHNER (1993), relacionadas às 

sistemáticas perdas de rendas dos produtores agrícolas no contexto das cadeias, desde 

os primórdios da modernização agroalimentar, decorrentes das estratégias dos grandes 

grupos empresariais do setor, também comentadas por WILKINSON (2002). 

De modo que a construção dessa sustentabilidade não deve esquecer as 

questões de natureza política, em que as ações públicas devem fortalecer o poder das 

comunidades locais, buscando evitar o predomínio de interesses de atores tradicionais 

nas políticas públicas de desenvolvimento rural no sertão nordestino, entre os quais 

técnicos, bancos, políticos e “coronéis”, que, segundo FONTE (2000: 48), em estudo 

de caso, estão “mais preocupados em usar os recursos públicos de forma que sejam 

politicamente úteis do que utilizando-os de forma que sejam economicamente 

eficientes.”  

MATOS (2002: 3), ao propor o  conceito de “desenvolvimento humano”, para 

reforçar os compromissos do desenvolvimento sustentável, sugere uma mudança 

radical na lógica de tutela das instituições públicas, de práticas diretivas e autoritárias, 

recomendando o “desenvolvimento de  escuta e observação da fala e dos movimentos 
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das comunidades”, de modo a identificar e promover as iniciativas locais, sem 

atropelá-las ou distorcê-las.    WANDERLEI (2002: 50-51) arremata que o 

desenvolvimento sustentável, nesse território, requer mesmo a efetivação de um pacto 

que considere o meio rural como lugar viável  de viver e trabalhar em condições de 

dignidade, cuja proposta de desenvolvimento seja construída coletivamente, 

respeitando o  habitante rural como um cidadão pleno;  priorizando o produtor e não o 

proprietário, para dinamizar a vida social e econômica local; que favoreça a 

cooperação e eleja a agricultura familiar como forma social mais adequada para 

responder às exigências da sociedade moderna. 

Nos próximos capítulos, apresentam-se e analisam-se os empréstimos no nosso 

universo pesquisado – os agricultores familiares, criadores de caprinos e ovinos,  em 

três municípios do semi-árido baiano. Avalia-se como, ou se os créditos contribuíram 

para a sustentabilidade da agricultura, com vistas ao desenvolvimento sustentável com 

cidadania,  conforme prevê  o discurso oficial; se promoveram tecnologias  

apropriadas, não agressivas ambientalmente, incorporando o saber científico e o saber 

local, dotando as propriedades de melhor estrutura para convivência com as estiagens; 

se foram capazes de melhorar as condições econômicas e sociais dos agricultores e 

suas famílias; se contribuíram na dinamização permanente  da vida social e econômica 

das comunidades; e, finalmente, se estimularam um mínimo de autonomia dos 

produtores, para resgatar seus saberes e fazer valer suas escolhas. Ou, pelo contrário, 

se o PRONAF-Crédito, na área, não teve preocupações com a sustentabilidade, 

servindo à promoção dos interesses dos bancos e de atores sociais mais poderosos13 do 

processo e reforçando as redes de dominação e clientelismo habituais,  como sugere a 

hipótese da dissertação, o que revelaria contradições com o discurso.  
                                                 
13 O termo poderoso é aqui aplicado àqueles agentes que, nas interações sociais analisadas, tem 
capacidade para impor sua vontade e seus interesses. 
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CAPÍTULO 3 

O PRONAF-CRÉDITO NA REGIÃO SEMI-ÁRIDA DO SUB-MÉDIO SÃO 

FRANCISCO – 

 

A análise dos resultados dos créditos do PRONAF “C” e “D” dirigidos aos 

caprino-ovinocultores familiares da região pesquisada, e a descrição da 

operacionalização dos empréstimos, como será realizada, destaca também as 

articulações, os interesses e as estratégias dos diversos atores sociais envolvidos. Os 

dados dos financiamentos (operações, valor, distribuição, mediadores e beneficiários) 

foram obtidos a partir das informações dos  bancos, o BB e o BN e, ainda, com base 

em informações obtidas através de questionários realizados com os  produtores 

envolvidos,  uma amostra de 55 casos, tendo sido cedidas também cópias dos contratos  

firmados. Além disso, as entrevistas semi-estruturadas, efetuadas posteriormente,  

resultaram em esclarecimentos valiosos para o resgate dos objetivos da dissertação. 

 Todos os empréstimos do PRONAF-Crédito, grupos C e D, dirigidos aos 

caprino-ovinocultores dos  municípios sob enfoque constam das TABELAS 3 e 4 e 

FIGURAS 2 e 3.  
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TABELA  3 – PRONAF-INVESTIMENTO, GRUPOS C e D. FINANCIAMENTOS EFETUADOS COM CAPRINO-OVINOCULTORES DOS MUNICÍPIOS 
PESQUISADOS. Período: 1996-2003  

 PERÍODOS CASA NOVA    CURAÇÁ JUAZEIRO TOTAL
  B.Brasil B.Nordeste B.Brasil B.Nordeste B.Brasil B.Nordeste    B.Brasil B. Nordeste TOTAL

ANUAL 
1996  0 0 0 0 0 0 0Contratos 0 0
 Valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contratos 169  - 39 - 201 0 409 0 4091997 
Valor 986.383  - 168.382 - 680.160 0,0 1.834.925 0 1.834.925
Contratos 54  229 0 196 104 68 158 493 6511998 
Valor 212.260  3.020.973 0,0 2.278.942 400.162 924.742 612.422 6.224.657 6.837.079
Contratos   01 110 0 13 0 15 01 138 1391999 
Valor 8.662  1.019.546 0 180.112 0 189.709 8.662 1.389.367 1.398.029
Contratos  0 0 0 0 0 0 0 0 02000 
Valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contratos  0  154 0 127 0 0 0 281 2812001 
Valor 0  1.480.756 0 1.480.592 0 0 0 2.961.348 2.961.348
Contratos  742a 0 0 181 0  742 181 9232002 
Valor 927.895  0 0 150.934 0 0 927.895 150.934 1.078.829
Contratos  0  0 0 47 0 0 0 47 472003

b Valor 0  0 0 295.748 0 0 0 295.748 295.748
Nº DE CONTRATOS 1.310 1.140 2.450TOTAIS  GERAIS  DO PERÍODO 1996/2003 

VALOR 3.383.904 11.022.054 14.405.958
• Fonte: Banco do Brasil e Banco do Nordeste do Brasil, agências em Juazeiro/BA 
Obs.   a – financiamentos dirigidos para construção de cisterna, com valores padronizados individuais, de R$ 1.545,68 . 

    b -  Dados até 01.12.2003; no caso do BB, os dados de 2003,  revelando ausência de operações da espécie, foram fornecidos por telefone. 
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TABELA  4 –– PRONAF – CUSTEIO PECUÁRIO, GRUPOS C e D. FINANCIAMENTOS EFETUADOS COM CAPRINO-OVINOCULTORES 
DOS MUNICÍPIOS PESQUISADOS.   Período: 1996-2003 

  PERÍODOS CASA NOVA CURAÇÁ   JUAZEIRO TOTAL
  B.Brasil B.Nordeste B.Brasil B.Nordeste B.Brasil B.Nordeste    B.Brasil B. Nordeste TOTAL

ANUAL 
1996  0 0 0 0 0 0 0Contratos 0 0
 Valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0 01997 
Valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0 01998 
Valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contratos   0  0 0 0 34 0 34 0 341999 
Valor 0  0 0 0 61.292 0 61.292 0 61.292
Contratos  52  0 1 0 190 0 243 0 2432000 
Valor 56.224  0 4.989 0 218.862 0 280.075 0 280.075
Contratos  644  0 0 0 89 0 512 0 5122001 
Valor 555.489  0 0 0 144.423 0 587.233 0 587.233
Contratos  656  0 0 0 322 0 978 0 9782002 
Valor 565.839  0 0 0 189.572 0 755.411 0 755.411
Contratos  Não Inf 0 Não Inf 0 Não Inf 0 Não Inf 0 Não  Inf2003 
Valor Não Inf 0 Não Inf 0 Não Inf 0 Não Inf 0 Não Inf

Nº DE CONTRATOS 1.767 0 1.767TOTAIS  GERAIS  DO PERÍODO 1996/2002 
VALOR 1.684.011 0 1.684.011

• Fonte: Banco do Brasil, agência em Juazeiro/BA 
Obs.: Não Inf – Dados não informados pelo BB. 
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FIGURA 2 – GRÁFICO DE DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS 
REALIZADOS COM CAPRINO-OVINOCULTORES NOS MUNICÍPIOS 
PESQUISADOS. 
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FIGURA 3 – GRÁFICO DE DISTRIBUIÇÃO DOS CUSTEIOS REALIZADOS 
COM CAPRINO-OVINOCULTURES NOS MUNICÍPIOS PESQUISADOS. 
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3.1 Os empréstimos de Investimento – aplicações e contextos - 

 No período analisado, os oito primeiros anos do PRONAF, de 1996 até 2003, 

observa-se uma distribuição muito concentrada de operações entre 1997 e 1999, com 

aproximadamente 70% dos recursos aplicados, conforme TABELA 3 e FIGURA 2. 

Em 1997, os financiamentos foram somente do BB e seu projeto “BB-BODE”, com 

mais de 54% de suas aplicações totais; em 1998, predominam fortemente os 

empréstimos do BN, ano em que aplicou mais de 56% do total de sua participação. 

Em 1997, o BB formaliza, nos três municípios, 409 contratos, no valor de 

R$1.835 mil, correspondentes a 5,52% de toda a aplicação estadual na modalidade, 

calculada em R$33.197.320,00 por ABRAMOVAY & VEIGA (1999: 37). Essa 

participação, na realidade, é ainda mais expressiva, ao incluir contratações realizadas 

pela agência em Pilar (no vizinho município de Jaguarari) dirigidas a produtores  de 

Juazeiro e Curaçá14.  

 No BB, tais empréstimos (considerados, em geral,   pelos agentes financeiros 

operacionalmente mais difíceis  e mais caros que os de custeio, por exigirem planos 

técnicos individuais) são contratados em tempo recorde,  no período de setembro a 

novembro (BANCO DO BRASIL, 1997b) e  sem pressões dos agricultores familiares 

locais. Aliás, passam ao largo deles, pois se vinculam ao denominado “Plano de 

Desenvolvimento da Caprino-Ovinocultura da Bahia”, “BB BODE”,  elaborado pela 

Superintendência Estadual do Banco,  em maio de 1997, nos moldes dos programas de 

fomento das décadas de 70 e 80,   

como forma de resgatar a imagem institucional de fomentadora do 
desenvolvimento econômico-social e, principalmente ampliar as 

                                                 
14 A agência do BB em Pilar, distrito minerador da Mineração Caraíba, contratou 360 

propostas na ocasião, das quais 52 com produtores dos municípios de Curaçá (Poço de Fora) e 08 com 
produtores de Juazeiro (Abóbora). Estas 60 operações atingiram o valor de R$270.000, 
aproximadamente. (BANCO DO BRASIL, 1997b) 
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possibilidades de viabilização das nossas agências nessa ampla e 
castigada região do Estado. (BANCO DO BRASIL, 1997a: 2)  

 
 

 A unidade de operações de âmbito  regional do Banco, subordinada 

hierarquicamente à Superintendência Estadual,  com sede em Juazeiro e que funciona 

como estrutura de apoio  às agências do norte do Estado, incluindo as localizadas nos 

três municípios enfocados nesta pesquisa,  apresenta  notável performance na 

contratação dos empréstimos iniciais, comparativamente às demais operadoras, 

superando sozinha mais de 60% das aplicações – o restante é dividido por outras sete 

unidades. O relatório de acompanhamento (BANCO DO BRASIL, 1998: 3) revela que 

dos R$11.049.978,00 aplicados  em 1997 pelo “BB-BODE” (e que correspondem a um 

terço de todas as aplicações do PRONAF-Crédito no Estado da Bahia, estimadas em 

pouco mais de R$33 milhões), R$6.041.450,00 (54,7%) vinculam-se a operações das 

filiais jurisdicionadas pela unidade operadora de Juazeiro (Casa Nova, Curaçá e 

Juazeiro, inclusas nesta pesquisa e mais  Jaguarari/Pilar,  Remanso e Uauá).  

Tal desempenho não se explica apenas pela concentração da atividade 

agropastoril na região. É, sobretudo, decorrente da parceria do BB com a empresa 

mineradora Mineração Caraíba S.A.15 e seu “Projeto de Diversificação da Atividade 

Econômica do Distrito de Pilar - PRODAEP”, voltado para estimular novas atividades 

econômicas na área de atuação da empresa,  como compensação à exaustão dos 

recursos minerais locais, com vida útil em esgotamento. A Revista GLOBO RURAL 

(2002: 41)  comenta os desafios da empresa e da comunidade de Pilar: 

                                                 
15 O projeto de perenização do distrito de Pilar, conduzido pela Mineração Caraíba S.A.,  tem como eixo 
principal a instalação de grande frigorífico de caprinos e ovinos, atividade capaz de suceder a 
mineração, absorvendo seus empregados. Neste propósito, vem contando com a parceria dos bancos 
oficiais e da secretaria estadual da agricultura e sua ação não se limita apenas ao município de origem. 
Fomenta a atividade em diversos municípios do sub-médio São Francisco, para aumentar a oferta 
regional de carcaças compatível às demandas do frigorífico. Tenta, assim, liderar um projeto de âmbito 
regional. (MCSA/PRODAEP/FAESA, 1997; MCSA/FAESA/COGRISA, junho e julho de 2001) 
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Maior empresa de mineração do Nordeste brasileiro, a Caraíba beneficia 
cerca de 1,2 milhão de toneladas de minério por ano. Durante 20 anos, 
toda a arrecadação, empregos, renda e serviços dependiam praticamente 
da empresa. Em 1998, porém, a mina a céu aberto foi desativada, 
reduzindo a dependência à metade. Hoje, a Caraíba explora uma mina 
subterrânea perfurada sob a lavra original, cuja extração deve estender-
se até 2006, quando se tornará economicamente inviável. É a data limite 
para a população de Pilar investir em si própria e viabilizar seu 
desenvolvimento auto-sustentado. Se não conseguir andar com suas 
próprias pernas, corre o risco de virar uma cidade fantasma. 

 

Para permitir a aplicação dos recursos do PRONAF, disponibilizados apenas 

em curtos e incertos períodos, a MCSA montou, em Pilar, distrito dormitório dos 

empregados da Mineradora,  uma equipe  de funcionários da EBDA (sucessora da 

EMATER-BA) para concepção dos projetos técnicos  e para emissão de cartas de 

aptidão dos produtores, documentos indispensáveis à contratação. Foi essa estrutura 

decisiva para que as unidades regionais do BB alcançassem o desempenho comentado, 

com 1.635 (63%) dos 2.592 contratos e R$6.041.450,00 (55%) dos R$11.049.978 

aplicados pelo Programa BB-BODE,  em 1997. (BANCO DO BRASIL, 1998) 

 O Banco do Brasil limitou os empréstimos em R$5.000,00 por produtor, 

estabeleceu como prazo final de pagamento 7 anos, incluindo 2 de carência, com 5 

amortizações anuais e sucessivas, a partir do 3º ano. Utilizou a nota de crédito rural 

para formalizar as operações e incluiu garantias pessoais – o aval solidário de mais 

dois outros produtores. O valor médio dos contratos ficou em R$4.486,37.  

Os contratos de investimento no BB, na modalidade aqui enfocada (PRONAF, 

“BB-BODE”) entram, depois de 1997, em declínio, conforme TABELA 3, 

extinguindo-se totalmente em 2.000, que não registrou nenhuma operação da espécie. 

Em 1998, foram 158 operações contratadas, no valor de R$612.422,17, correspondente 

a R$3.876,09 por contrato; o ano de 1999 registra apenas uma operação. Já em 2002, 

observa-se um outro fluxo de operações, restrito, entretanto, à agência em Casa Nova e 
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não mais no contexto do “BB-BODE”, com contratos pequenos e padronizados,  de 

R$1.545,68, comentado adiante.  

O relatório de acompanhamento do Programa (BANCO DO BRASIL, 1998: 2), 

efetuado  pela Superintendência Estadual do Banco, destaca como resultados 

alcançados, numa “primeira fase” do “BB-BODE” (aliás, nunca completada por outras 

fases), os aspectos seguintes: 

Ampliação do potencial de negócios para o Banco; melhoria da imagem 
do Banco perante a comunidade;  melhoria da qualidade de vida dos 
beneficiários; profissionalização da atividade, via conjugação do crédito 
com assistência  técnica e exigência de treinamento do produtor; 
elevação da renda dos produtores e oferta de empregos na atividade, 
com conseqüências positivas na economia estadual;  melhoria na 
qualidade genética dos animais;  aperfeiçoamento da infra-estrutura de 
manejo;  integração interinstitucional.( BANCO DO BRASIL 1998:2)  

 

 Já a unidade operadora do BB, subordinada à Superintendência Estadual, 

manifesta-se sobre o assunto de forma mais objetiva. Diz que “o total da remuneração 

imediata proveniente da tarifa de contratação é de R$37.804,00  e a remuneração 

mensal é de R$25.154,20,” a ser repartida entre as agências da área proporcionalmente 

às operações realizadas por cada uma delas. Há uma tarifa por contratação e outra, 

segundo a unidade do BB,  repassada mensalmente pelo Governo para manutenção do 

contrato durante sua existência.  Fala também em “produtos do Banco agregados ao 

negócio: seguro produtor rural e poupança”, indicando ganhos indiretos, que podem 

decorrer também de práticas de reciprocidade. (BANCO DO BRASIL, 1997b: 3) 

O outro fluxo de contratações do BB (significativo apenas em número de 

contratos efetuados, não em termos de valor aplicado), no ano de 2002, está 

desconectado das orientações do “BB-BODE”, restrito à agência em Casa Nova e, 

aparentemente,  não sofreu influência da MCSA. São 742 contratos, de valor 

individual de R$1.545,68, confeccionados em série pela EBDA local,  dirigidos 
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exclusivamente para a construção de uma cisterna, no valor de R$1.295,68  e aquisição 

de um reprodutor, por R$250,00, conforme cópias de contratos (grupais) cedidas por 

produtores. Tais empréstimos nascem de acordos com políticos e dirigentes de 

associações, como ilustra o depoimento: 

Esses empréstimos de Casa Nova, em 2002, foram desorganizados e 
orientados por políticos e presidentes de associações locais, combinados 
com a agência. Acredito que só serviram para fazer política.  
Inicialmente era só uma cisterna. Depois, para atingir o piso do 
investimento [grupo C], de R$1.500,00, se incluiu um reprodutor. 
(gerente do BB entrevistado na pesquisa) 

 

Quanto às operações da espécie realizadas pelo Banco do Nordeste (TABELA 

3  e FIGURA 2), nota-se uma forte concentração no ano de 1998 (que se estende para 

o início de 1999), seguido de um pequeno refluxo em 2002, este restrito apenas a Casa 

Nova e Curaçá. Em tais empréstimos, como se verá, a influência da Mineração Caraíba 

S.A é decisiva e menos disfarçada, igualmente voltada à perenização do distrito de 

Pilar. Aproveitando um contexto favorável16, a MCSA, e seu braço operacional, a 

FAESA (a Federação das Associações do Semi-Árido), entidade que cria e controla, 

acerta, sob estímulo do governo da Bahia, com a superintendência estadual do BN a 

realização de programa volumoso de crédito no PRONAF, dirigido à caprino-

ovinocultura familiar regional. Os empréstimos do BN, em 1998, atingem, nos três 

municípios aqui enfocados, 493 contratos, no valor total de  R$6.224.657,00, (média 

de R$12.626,08/contrato) correspondentes a parcelas expressivas da aplicação do 

banco no Estado e a cerca de 1% de todas as aplicações do PRONAF-Crédito no país 

                                                 
16 Refere-se à influência do governo baiano e de políticos governistas sobre à Superintendência Estadual 
do BN que, em 1998, apresentou uma performance extraordinária de aplicações no Estado (JORNAL “A 
TARDE”, edição de 10.01.99). No PRONAF-Crédito, modalidade investimento, a Bahia absorveu, em 
1998, mais de 30% de toda a aplicação do País (ANDRADE DA SILVA, 1999: 30). Nota de 
agradecimento publicada em Jornal da MCSA/FAESA é dirigida a deputado federal, a quem chama de 
“viabilizador dos financiamentos individuais.”   (MCSA/FAESA/COGRISA, junho de 2001) 
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(modalidade investimento)17. Naquele ano, segundo ANDRADE DA SILVA (1999: 

30), firmaram-se no Brasil, 116.501 contratos, no valor de R$628.811.400,00 (média 

de R$5.397,52/contrato);  na Bahia, foram 43.068 contratos, com valor total de 

R$191.349.500,00 (R$ 4.442,96/contrato, em média). 

Nos trabalhos preliminares à contratação, elaboração de projetos técnicos e 

emissão das certidões de aptidão ao PRONAF,  a EBDA trabalhou em parceria com 

uma empresa privada, a GP Consult18, com sede em Salvador, recomendada por 

pessoas influentes no BN, a julgar pelas remunerações altas recebidas, já que se trata  

de empresa,até então, sem atuação na região e na atividade.  

Essa empresa apareceu por aqui, para fazer os planos do BNB, em 
1998, mas ninguém sabe quem recomendou. Falava-se que tinha 
recomendações do governo do Estado. Fez uns planos de gabinete, 
algumas reuniões com produtores, pegou o dinheiro dos projetos e 
sumiu. (Técnico da EBDA entrevistado) 

 

À GP Consult, que hoje tem seu cadastro suspenso pelo BN (“possivelmente 

por irregularidades”, diz, sem entrar em detalhes, funcionário do BN entrevistado)  foi 

reservado 2% do valor dos empréstimos como “taxa de elaboração e ATER”, embora 

tenha apenas confeccionado os planos simples de investimento; os projetos foram 

realizados em períodos curtíssimos,  sem visita aos imóveis e com ajuda da estrutura 

da MCSA e da EBDA; limitaram-se a visitar as sedes das comunidades, em parceria 

                                                 
17 Dados fornecidos por funcionários do BN em Juazeiro ao autor contendo a relação das associações 
beneficiadas com o crédito, intermediado agora pela FAESA/MCSA, indicam um financiamento total 
superior a R$14 milhões (2,3% do orçamento nacional do PRONAF-Investimento), envolvendo 
produtores de 46 associações dos municípios no entorno de Pilar – Uauá, Curaçá, Jaguarari, Juazeiro, 
Casa Nova, e Remanso. Outras fontes do Banco e da EBDA estimaram aplicações, na ocasião, de 
aproximadamente R$23 milhões (3,8% das aplicações da espécie realizadas em todo o país), para 1.860 
produtores, incluindo, aí, outras associações atendidas pela agência em Senhor do Bonfim.Trata-se de 
aplicações muito expressivas, levando o Estado à performance comentada, de quase um terço das verbas 
do PRONAF-Investimento do Brasil (ANDRADE DA SILVA, 1999: 30). 
 
18 Empresa que está associada às denúncias de irregularidades na superintendência estadual do BN 
divulgadas pelo Jornal “A Tarde”, de Salvador, em  1999. (Jornal “A TARDE”,  de 09.06, 10.06, 10.07 
e 15.07.1999) 
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com dirigentes da FAESA, ocasião em que realizavam os cadastros  necessários aos 

créditos, segundo depoimentos colhidos  na pesquisa. 

  Os contratos, então,  são produzidos em série,  com arranjos padronizados de 

obras e serviços, limitados pelo teto da linha de crédito (R$15.000,00), sem se 

considerarem outros aspectos da viabilidade bancária, a exemplo da capacidade de 

pagamento e garantias, estas baseadas em cadeias de aval entre os parceiros. Os prazos 

concedidos foram de 9 anos para liquidação total, com 3 de carência e 6 parcelas 

anuais subseqüentes e iguais. Ainda que individuais, os empréstimos foram agrupados 

por comunidade e, como os imóveis não foram visitados previamente, há ocorrência de 

financiamentos para produtores do município de Curaçá, por exemplo, como se fossem 

de Juazeiro e vice-versa. A facilidade na seleção, como também a sempre presente 

expectativa de anistias governamentais, estimulou uma corrida aos financiamentos, 

permitindo acessos indevidos – pessoas da mesma família, moradores da cidade – e 

também controles precários. Os depoimentos ilustram: 

 Ninguém me perguntou quem eu era. Se eu era casada, se não era, se 
era produtora ou não. O negócio era pegar o dinheiro. (M.I.S.,cliente 
do BN, moradora de sede de distrito, em Curaçá) 
 
Os fiscais não iam lá e muita gente não fez o que mandavam. Eu não 
tenho nada a ver com isso ... (H.J.S.M.,cliente do BB, que se recusou 
a tomar o financiamento oferecido no Banco no Nordeste) 
 
Esse dinheiro pelo Banco do Nordeste já foi em 1998, foi um derrame 
aí de empréstimo. (A.B.B.,produtor de Casa Nova, com 
financiamentos no BB e no BN). 

 
 
De 1999 a  2003 (TABELA 3 e FIGURA 2),  os contratos de investimento do 

BN vão diminuindo de intensidade, registrando-se em 2003 apenas 47 contratos, ainda 

que se observe um refluxo expressivo em 2001, restrito aos municípios de Casa Nova e 

Curaçá, sobretudo, vizinho ao distrito minerador de Pilar e fortemente influenciado 

pela MCSA.  Em 2000, não há contratos  e, em 2002 e 2003, os valores aplicados são 
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muito pequenos. O refluxo em 2001 provavelmente se associa a um conjunto de 

eventos patrocinados pela MCSA,  secretaria de agricultura da Bahia e a 

superintendência estadual do BN- feiras agropecuárias e o lançamento da pedra 

fundamental do frigorífico de caprino-ovinos.19 A pesquisa descritiva, baseada na 

amostra com 55 mutuários, escolhidos aleatoriamente nos municípios pesquisados, 

utilizando-se o questionário anexo, revela dados compatíveis com as informações dos 

bancos, de acordo com a  TABELA  5. 

 
 
TABELA 5 – PRONAF C e D – INVESTIMENTOS CONCEDIDOS AOS 
CAPRINOOVINOCULTORES NOS MUNICÍPIOS PESQUISADOS, COM BASE EM 
PESQUISA REALIZADA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS. Período 1996/2000.  
 

Valor dos Créditos recebidos por produtor  Bancos 
Financiadores  

Municípios  
 Media Valor 

Mínimo 
Valor 
Máximo 

Desvio 
Padrão 

Casa Nova  4.892,33 XXXXXX XXXXXX 84,10 
Curaçá  4.448,20 XXXXXX XXXXXX 1.146,32 
Juazeiro 4.931,05 XXXXXX XXXXXX 117,69 

Banco do Brasil
(15 casos) 

Média Geral 
BB 

4.762,36 2.400,00 5.087,56 659,91 

Casa Nova 13.674,38 XXXXXX XXXXXX 2.316,77 
Curaçá 13.693,09 XXXXXX XXXXXX 618,70 
Juazeiro 12.724,45 XXXXXX XXXXXX 2.326,11 

Banco do 
Nordeste 
(32 casos) 

Média Geral 
BN 

13.321,66 7.490,00 14.990,00 2.110,33 

Casa Nova 14.657,73 XXXXXX XXXXXX 213,40 
Curaçá 14.647,13 XXXXXX XXXXXX 710,58 
Juazeiro 14.202,30 XXXXXX XXXXXX -   -    -    - 

Banco do Brasil 
e Banco do 
Nordeste 
 (8 casos) Média Geral 

BB/BN 
14.005,91 9.992,00 15.467,00 1.678,56 

Média Geral 
dos 
Empréstimos 
(55 casos) 

 XXXXXXXX 11.172,79 2.400,00 15.467,00 4.310,71 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
                                                 

19 Os eventos contavam  com a presença de altas autoridades do governo estadual e dos 
superintendentes dos bancos públicos. (MCSA/FAESA/COGRISA, junho e julho de 2001; JORNAL 
“DIÁRIO DA REGIÃO, 25.05.2001) 
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Com efeito, a média geral do empréstimo do BB é de R$4.762,36 e do BN de 

R$13.321,66. Não há diferenças significativas na operação dos créditos nos três 

municípios, o que fica justificado pela influência e controle  únicos, feitos, 

internamente, pelos agentes financeiros e, externamente, pela MCSA/FAESA. Os 

números revelam fragilidades operacionais do Programa no controle dos limites dos 

empréstimos, já que há casos de ocorrência de financiamentos no BB e BN para o 

mesmo produtor em que o teto de R$15.000,00  é ultrapassado. Fora da amostra 

pesquisada, o autor identificou contratos muito além do limite. A Sra. M.I.S, por 

exemplo,  era responsável por dois financiamentos no valor total de R$18.440,34 

(R$5.000,00 no BB, em 1997; 13.440,34, no BN, em 1998). Seu esposo, J.S.B., 

também obteve financiamento no BN em 1998, no valor de R$13.440,64.  

 Quanto às obras e serviços abrangidos,  os dados da pesquisa (TABELA 6) 

revelaram forte concentração de verbas na construção de cercas e instalações e na 

aquisição de animais, finalidades que absorveram, em termos médios, 55,87% dos 

recursos. Em seguida, mas bem abaixo,  aparecem obras relacionadas à infra-estrutura 

forrageira, com 29,23% dos orçamentos  e,  quase que residualmente,  itens vinculados 

à  infra-estrutura hídrica, com 9,01%, e os destinados a melhorias sociais e da 

comercialização, com 2,09%. No caso específico de financiamentos do BN, os custos 

dos projetos, assistência técnica e treinamentos são patrocinados pelos agricultores 

familiares, absorvendo 5,34% do valor dos empréstimos. 
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TABELA  6 - PRONAF  C e D. DISTRIBUIÇÃO DOS CRÉDITOS DE INVESTIMENTO  
PARA CAPRINO-OVINOCULTORES DOS MUNICÍPIOS PESQUISADOS AGRUPADOS 
POR FINALIDADE. Período: 1996-2000.  
 

Valores dos financiamentos agrupados por finalidade 
(expressos em percentuais sobre a média dos financiamentos) 

Bancos financiadores 
 

Grupo  1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 
 

Banco do Brasil  
(15 casos) 

3,05% 30,18% 65,87% 0,00% 0,90% 

Banco do Nordeste 
(32 casos) 

12,07% 29,26% 50,26% 3,07% 5,34% 

BB e BN 
(8 casos) 

7,98%   27,31% 59,53% 2,13%    3,05% 

DADOS MÉDIOS 
GERAIS 

9,01% 29,23% 55,87% 2,09% 3,80% 

Fonte: Dados da pesquisa.  
Obs.Grupo 1 – melhoria da infra-estrutura hídrica;   Grupo 2 – melhoria da infra-estrutura forrageira; 
Grupo 3 – Cercas, instalações e aquisição de animais; Grupo 4 -  melhorias sociais e do processo de 
comercialização e transporte; Grupo 5 – Assistência Técnica;   Reserva técnica (treinamento) 
 

3.2 Os empréstimos de Custeio – aplicações e contextos –  

Já os empréstimos de custeio, operados com exclusividade pelo BB, seguem 

direção contrária ao dos investimentos, conforme TABELA 4 e FIGURA 3. Se no 

começo do período são praticamente inexistentes, a partir de 1999, assumem números 

crescentes. São formalizados na modalidade denominada pelo BB “Rural Rápido” que 

constitui  uma inovação em termos de crédito rural, porque se trata de um  crédito 

rotativo, com renovação automática, dispensando a comprovação de despesas. É uma 

espécie de “capital de giro” do produtor. Com o mesmo cadastro do investimento (que 

lhe reduz custos operacionais), o banco pode conceder o crédito de custeio pecuário, 

via cartão magnetizado, para saque em qualquer de seus terminais eletrônicos; os 

contratos se renovam automaticamente,  após a amortização anual. Os juros são muito 

baixos (de 5,75% a.a., até 2001), calculados apenas sobre o valor utilizado. As 

garantias são pessoais:  aval. Ainda que tenha servido a interesses estratégicos 

econômicos do BB, como se verá, trata-se de um produto com características muito 

interessantes para a agricultura familiar, permitindo a simplificação dos processos de 
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concessão dos créditos, a racionalização de seus custos e, sobretudo, a maior 

autonomia dos produtores, que têm total liberdade para decidir sobre seus gastos.    

Em 1999, registram-se 34 financiamentos (TABELA 4 e FIGURA 3),  no valor 

global de R$61.292,00 e valor médio de R$1.802,71/contrato. Em 2000, esses números 

sobem para 243 contratos, valor global de R$280.075,00 e valor médio de 

R$1.152,57/contrato. Em 2001, novo crescimento expressivo, com 512 operações, no 

valor total de 587.233,00 e valor médio de R$1.146,94. Em 2002, 978 contratos, com  

total de R$755.411,00 e  R$772,40/contrato. Ou seja, o BB vai, a cada ano, duplicando 

o número de contratos, ao tempo em que diminui os valores médios dos créditos. 

Esse produto bancário tem a simpatia da direção do BB, não apenas por se 

tratar de um produto inovador com as características de simplificação e autonomia 

comentadas (o que lhe valeu prestígios no ambiente institucional da agricultura 

familiar), mas também por permitir um maior ganho com as tarifas governamentais, 

que estão baseadas no número de contratos, independente do valor aplicado. Com base 

na remuneração citada por ABRAMOVAY & VEIGA (1999: 15), de R$16,00/mês, 

para cada contrato efetivado, o produto torna-se muito atraente empresarialmente para 

o BB, pois contratos de valor pequeno podem render ganhos em tarifas 

proporcionalmente muito grandes. Além desta particularidade, tais ganhos podem ser 

perpetuados a baixo custo, pois os créditos – tratando-se de custeio de uma atividade 

permanente - são renovados automaticamente e por tempo indeterminado. Assim, o BB 

pode manter, indefinidamente, uma importante fonte de receita, com os recursos do 

PRONAF, em operações praticamente sem custo e risco bancário. Os ganhos do BB 

são expressivos e já vêm sendo percebidos pelo governo:  

Além do excesso de burocracia para liberação dos financiamentos, os 
bancos são acusados de cobrar caro demais para servir como ponte 
entre governo e produtores. Um exemplo é o que ocorre com o Banco 
do Brasil, principal agente dos financiamentos agrícolas. Cálculos da 
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equipe de Jungmann demonstram que, no caso de uma das linhas do 
Pronaf, o custo bancário chega a 26% do total emprestado.” (NEAD, 
Notícias,  em 12.11.2002) 

 
 

 Desse modo, também as operações crescentes de custeio pecuário notadas no 

período não ocorrem pela movimentação e pressão dos pequenos produtores regionais. 

Ainda que se trate de uma opção muito interessante para os agricultores familiares, 

elas surgem, sobretudo, no rastro de estratégias empresariais do banco oficial que 

assim, sem riscos, passam a consumir recursos valiosos da agricultura familiar. Na 

região pesquisada, a rentabilidade com o  produto é muito maior, pois, como visto, os 

contratos são anuais, renovados automaticamente, com valores médios que chegaram, 

em 2002,  a menos de R$800,00 por contrato. Daí sua importância para os 

administradores regionais do BB. 

 

3.3  Mediadores - 

 Para acessar os recursos do PRONAF-Crédito, além dos bancos públicos, há 

outros intermediários, a saber: sindicatos, federação de associação de produtores e 

empresas de assistência técnica, oficial e privada.  Uma dessas organizações, 

entretanto, a FAESA, a Federação das Associações do Semi-Árido, criada como braço 

operacional da Mineração Caraíba S.A., assume papel de destaque na seleção dos 

agricultores e na confecção dos projetos (excetuando-se apenas os casos dos 

financiamentos da agência do BB de 2002, em Casa Nova, referidos anteriormente),  

negociando diretamente com os bancos oficiais programas de seu mais claro interesse. 

É a “incentivação da Caraíba”, na fala do produtor entrevistado L.G.R.S., de Juazeiro. 

A FAESA/MCSA  é que vai organizar ou influenciar, via EBDA, com quem 

tem convênio para tarefas operacionais, todo o trabalho externo ao agente financeiro – 
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seleção dos agricultores, emissão, em parceria com os sindicatos,  de cartas de aptidão, 

e na elaboração de planos técnicos simples, nisto atuando muitas vezes em parceria 

com a GP Consult, como visto. A entidade assume, então, o destaque comentado junto 

aos agricultores envolvidos (TABELA 7) que demonstra o  seu reconhecimento como 

intermediadora do crédito junto ao agente financeiro por mais de 70% dos informantes. 

E esse resultado não exclui a possibilidade de que aqueles que apontam a associação 

comunitária (16,36%) e a  EBDA (7,27%) não tenham percebido a presença indireta da 

FAESA. Em Casa Nova, mais afastado de Pilar e teoricamente menos influenciado, o 

percentual correspondente à  FAESA/MCSA foi de 85,71%, conforme dados da 

pesquisa com 21 produtores do município, entre os 55 casos da amostra. 

 

TABELA  7  – PRONAF C e D – ENTIDADES MEDIADORAS DOS EMPRÉSTIMOS AOS 
CAPRINO-OVINOCULTORES NOS MUNICÍPIOS PESQUISADOS. Período 1996-2000. 
 
Entidades Freqüência absoluta Freqüência relativa      

(%) 
EBDA 4 7,27
FAESA 39 70,91
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 9 16,36
OUTROS 3 5.46
TOTAL 55 100
Fonte: Dados da pesquisa de campo. 

 

Ainda que se reconheça a importância da carta de aptidão na qualificação da 

categoria social “agricultor familiar”, para garantir que o PRONAF-Crédito atinja seu 

público, as experiências vivenciadas nos municípios revelam as mesmas distorções de 

que falam ABRAMOVAY & VEIGA (1999: 39), além de outras, como concessão de 

cartas para diversos membros da mesma família20, que resultaram em desvios de 

crédito e conflitos entre sindicatos e a EBDA para consolidação de espaços de poder. 

                                                 
20 Os atestados de aptidão são emitidos, a partir da safra 2003/2004, por unidade familiar. 
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Na questão específica da assistência técnica, o acesso dos agricultores vai se 

dar via projetos técnicos confeccionados pela EBDA e por empresa privada. A 

projetista que se vinculou aos empréstimos do BN no ano de 1998,  como visto,  foi a  

“GP Consult”, sem quaisquer referências de trabalho na região e que teve, 

posteriormente, seu cadastro suspenso.  Sem fiscalizar e assistir os agricultores,  sua 

participação, na prática, limitou-se a confeccionar planos “de gabinete”, na linha de 

produção em série, como foi discutido e “abandonou os projetos, sem fiscalizá-los”, 

segundo depoimento de funcionário do BN. A EBDA assumiu suas responsabilidades, 

visitando os imóveis para fins de liberação de parcelas do crédito subseqüentes.  

Os projetos técnicos representaram apenas formalidades das operações de 

créditos e indicavam vários  investimentos em obras desconexas da realidade das 

propriedades, escolhidos de forma massiva: “Foi massificado um modelo, padronizado 

valores e projetos, em que se trabalhava com valores iguais e isso aí esta sendo um 

desastre”, diz gerente de banco entrevistado na pesquisa. Os projetos não consideram 

aspectos da viabilidade bancária, como a capacidade de pagamento, pois parecem se 

orientar pelo percentual fixo que os remuneram, pelo que as empresas projetistas 

tendem a dimensionar créditos nos limites máximos normativos21, assumindo decisões 

estratégicas (que só poderiam ser tomadas pelo produtor ou com sua participação) 

comprometedoras  da atividade. 

Relatório da EBDA (EBDA, 1998), listando as atividades da Gerência Regional 

de Juazeiro, que jurisdiciona os três municípios desta pesquisa e todos os demais 

envolvidos no Projeto da MCSA/FAESA, revelam atividades “de volume” 

(preocupação excessiva com metas quantitativas),  com ações exclusivas típicas de 

fomento agrícola. O relatório comunica convênio da instituição com a “Caraíba 
                                                 
21 O PRONAF, logo em 1999, corrige parcialmente essa possibilidade, ao estratificar os limites de 
crédito a partir das categorias dos pronafianos – A, B, C e D. 
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Metais”, mencionando também a FAESA e a COGRISA (esta a cooperativa criada   

para operacionalizar as idéias do frigorífico de caprinos), tópico em que consta “o 

financiamento no PRONAF para mais de 1.800 produtores, formação de uma 

cooperativa e de uma federação de associações.”  (EBDA, 1998: 25). Pela elaboração 

de projetos e assistência técnica aos produtores, justo no ano em que o BN teve sua 

grande performance na região, 1998, a empresa registra o valor de apenas R$4.538,26 

(EBDA, 1998: 26), o que é insignificante comparativamente ao que foi retirado dos 

financiamentos e  incompatível com o trabalho de assistência técnica anunciado, de 

“mais de 1.800 projetos elaborados”. Se se considerar o valor médio dos contratos, de 

R$12.626,08, (extraído da TABELA 3), a taxa referente à elaboração do plano e 

assistência técnica, de R$252,52 por contrato, o valor a ser registrado seria 

R$454.536,00 para os 1.800 contratos assinalados. O relatório, portanto, reforça os 

depoimentos de que a  EBDA atuou em apoio à GP Consult, já que os custos dos 

“projetos” e da assistência técnica foram debitados aos produtores, conforme 

demonstram todos os vários contratos a que se teve acesso22.    

No fluxo específico de empréstimos padronizados de R$1.545,68, realizados no 

ano de 2002, pela agência do BB em Casa Nova, que não estiveram sob influência 

aparente da MCSA, a mediação foi feita, segundo gerente entrevistado,  por políticos 

ligados à Prefeitura. Nestes casos, a EBDA foi encarregada de confeccionar os 

contratos, em série, e também, com o sindicato, de emitir as cartas de aptidão 

necessárias. A versão é reforçada por técnico morador do município, cuja fala narra 

também os interesses dos políticos nos empréstimos e o desvirtuamento dos recursos:  

                                                 
22 Os contratos reservam também uma parcela de 2%, denominada de “reserva técnica”, que é, segundo 
depoimentos informais de funcionários do BN,  apropriada pela FAESA posteriormente para 
treinamentos ou que é usada na capitalização forçada da COGRISA, a Cooperativa então criada pela 
MCSA, para impulsionar suas pretensões de edificar um frigorífico de caprinos e ovinos em Pilar. 
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Esses contratos foram efetuados pelo Banco do Brasil, mas quem 
selecionava mesmo era a secretaria de agricultura municipal. Os planos 
foram feitos pela EBDA, sem visitar os imóveis, que depois caiu fora, 
alegando que não tinha dinheiro para fiscalizar. Para completar o valor 
mínimo do financiamento, acrescentou-se um reprodutor, além da 
cisterna. O Banco me pediu depois para fiscalizar mas até agora não me 
pagou. Andei mais de dois mil quilômetros e o que vi foi muito desvio 
de crédito. Muitos não fizeram as cisternas. Uns nem casa tinham; 
outros moravam na cidade. (B.J.S , agrônomo entrevistado) 

 
  

Nos empréstimos de custeio pecuário, a intermediação entre bancos e 

agricultores fica limitada à emissão de cartas de aptidão, ou melhor, à atualização das 

cartas de aptidão já que os financiamentos, normalmente, se vinculam àqueles 

produtores com créditos de investimento. De olho na remuneração do governo, as 

agências desburocratizam os créditos de tal forma  que, muitas vezes, só depois da 

concessão,   são percebidos pelos agricultores: “a agência de Pilar disse que eu tinha 

direito a um custeio e mandou eu ir buscar o cartão. Mas eu nunca me interessei em ir 

buscar”, revelou H.J.S.M, produtor de Curaçá.23

As articulações pretendidas pelo PRONAF, de que se tratou no capítulo 1, com 

suas linhas de ação para integrar produtores, programas e organizações públicas com 

vistas ao desenvolvimento sustentável, não ocorreram nos casos pesquisados.  As 

articulações vão se dar apenas no cumprimento de aspectos formais indispensáveis dos 

créditos, sem sequer controlarem os limites dos investimentos, que já se comentou. 

 

3.4 Público beneficiário – 

 Uma análise do perfil do público beneficiário dos créditos de investimentos 

revela uma concentração nos extratos até 100 ha de área, mas não há variações 

                                                 
23 Funcionários da agência do BB em Pilar , que financia produtores de Curaçá e Juazeiro, em seu 
entorno, revelaram ao autor a existência de créditos de custeio RURAL-RÁPIDO, em que não se exigiu 
a carta de  aptidão, e concedidos não só para produtores familiares. 



 98

significativas dos valores dos contratos (TABELA  8). As duas primeiras faixas (até 20 

ha; de 21 a 50 ha) são responsáveis por 63,65% dos contratos; as três primeiras, 

incluindo a faixa de 51 a 100 ha, cobrem 89,10% do número de empréstimos; mas os 

valores médios recebidos pelos produtores são equivalentes para todas as faixas de 

área pesquisadas, ou seja, os tamanhos dos imóveis não foram considerados no 

dimensionamento dos créditos. Os produtores das três primeiras faixas, que compõem 

89% da amostra, receberam igualmente 89,10% dos contratos e, como estes (os 

contratos) não estão influenciados pela área da propriedade, o que se verifica é que 

também os recursos aplicados não apresentaram concentração  fundiária. Todos os 

informantes são proprietários e revelam a disponibilidade de utilização de fundo de 

pasto, que são as áreas de pastoreio coletivas. 20% são analfabetos e 81,82% têm até o 

primeiro grau completo. 

Quanto ao agente financeiro, a distribuição dos créditos mostra variações 

significativas, com números muito diferentes entre os dois bancos públicos atuantes. 

Enquanto a média do BB, por contrato, oscila entre R$4.655,92 e R$4.956,00, com 

desvios pequenos, a média dos contratos realizados pelo BN varia entre R$13.114,46 a 

R13.817,50, valores bem próximos ao limite do PRONAF-Crédito, modalidade 

investimento, grupos C e D. No BB, com racionalidade empresarial, o teto é fixado 

pelo programa orientador (“BB-BODE”) e pelos gerentes das agências ( a quem cabe o 

deferimento e a responsabilidade das operações), refletindo preocupações com a 

concessão de créditos pequenos para diminuição de riscos; no BN, parece não haver 

maiores atenções a respeito, ficando os próprios limites da linha de crédito como 

referência para o dimensionamento dos empréstimos. 
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TABELA 8 – PRONAF C e D –– DISTRIBUIÇÃO DOS CRÉDITOS CONCEDIDOS AOS 
CAPRINO-OVINOCULTORES DOS MUNICÍPIOS PESQUISADOS, POR ÁREA DA 
PROPRIEDADE E AGENTE FINANCEIRO. Período: 1996-2000. 

 

 CRÉDITOS RECEBIDOS POR PRODUTOR (R$) BANCOS  Faixas de 
Distribuição 
Fundiária  

Frequências 

 %  ( n) MÉDIA DESVIO  
PADRÃO 

MÍNIMO  MÁXIMO 

Até 20 ha  14,55  ( 8) 4.655,92 915,13 XXXXXXXXX XXXXXXX 

21 a 50 há 5,45    (3) 4.877.38 69.91 XXXXXXXXX XXXXXXX 

51 a 100 há  5,45    ( 3) 4.866,61 110,39 XXXXXXXXX XXXXXXX 

BB 

> 100 ha  1,82    ( 1) 4.956,00 - XXXXXXXXX XXXXXXX 

Até 20 ha  12,73   (7) 13.338,95 1.567,27 XXXXXXXXX XXXXXXX 

21 a 50 há 21,82  (12) 13.114,46 2.341,18 XXXXXXXXX XXXXXXX 

51 a 100 há  18,18  (10) 13.409,46 2.574,64 XXXXXXXXX XXXXXXX 

BN 

> 100 ha  5,45  ( 3) 13.817,50 1.009,27 XXXXXXXXX XXXXXXX 

Até 20 ha  1,82  (1) 14.265,17 - XXXXXXXXX XXXXXXX 

21 a 50 há 7,28   (4) 14.788,91 537,05 XXXXXXXXX XXXXXXX 

51 a 100 ha  1,82  (1) 14.425,50 - XXXXXXXXX XXXXXXX 

BB/BN 

> 100 ha  3,64   (2) 14.464,15 370,31 XXXXXXXXX XXXXXXX 

Até 20 ha  29,10 (16) 9.055,33 4.697,71 2.400,00 14.959,00

21 a 50 há 34,55  (14) 12.166,38 3.792,19 4.797,00 15.467,00

51 a 100 ha  25,45  (6) 11.651,42 4.264,22 4.754,32 14.990,00

MÉDIA 
GERAL 

(55 casos) 

> 100 ha  10,90 12.556,13 2.794,49 4.956,00 14.961,00

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em se tratando da renda dos mutuários, TABELA  9,  a pesquisa revelou média 

anual de R$9.545,53, dos quais apenas R$3.885,64 (40,70%) são de origem 

agropecuária. Entre as receitas agropecuárias, a atividade de caprino-ovinocultura é 

amplamente majoritária, com 59,15% de participação. Entre as rendas não 
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agropecuárias, cuja hegemonia parece ser uma tendência,  o que se verifica é uma 

predominância de rendas de aposentadoria (24,26%) e de trabalhos no setor público. 

Os desvios padrões são altos, assim como a amplitude do intervalo da renda bruta 

anual, com mínimo de  R$2.424,00 e máximo de R$27.904,00.  

 

 

TABELA 9 – COMPOSIÇÃO MÉDIA DA RENDA DOS CAPRINO-OVINOCULTORES 
BENEFICIADOS COM CRÉDITOS DE INVESTIMENTO DO PRONAF C e D NOS 
MUNICIPIOS PESQUISADOS. Período de 1996-2000.  
 
 

Composição das rendas dos produtores assistidos pelo PRONAF-
Crédito Investimento. 
RENDA ANUAL RENDA 

AGROPECUÁRIA 
RENDA NÃO 
AGROPECUÁRIA 

Bancos 
Financiadores 
 

Média d.padrão Média d. padrão média d. padrão 
BB (15)  8.878,33  3.584,53 3.267,67 2.915,07 5.610,67 3.210,05 
BN (32) 10.042,72 4.918,78 4.302,91 2.831,06 5.739,81 4.179,00 
BB/BN (8) 8.807,75 5.850,15 3.375,25 3.348,18 5.432,50 3.433,78 
DADOS  
MÉDIOS 
GERAIS 

9.545,53 4.691,25 3.885,64 2.916,38 5.659,89 3.773,29 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

Percebe-se, também, que a maioria dos beneficiários dos créditos possui 

residência em núcleos urbanos, TABELA 10. Tais características de renda, 

explorações  e de tamanho de propriedade  aproximam o público atingido pelos 

financiamentos do BB e do BN, com os tipos 1 e 2 apontados por OLIVEIRA & 

PEIXOTO (2002) na TABELA 1,  os quais representam quase  90% dos caprino-

ovinocultores do sertão baiano do São Francisco, segundo avaliação daqueles autores.  
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TABELA 10 – PRONAF  C e D– CRÉDITOS CONCEDIDOS AOS CAPRINO-
OVINOCULTORES NOS MUNICÍPÍOS PESQUISADOS, AGRUPADOS POR AGENTE 
FINANCEIRO E LOCAL DE RESIDÊNCIA. Período 1996/2000. 
 

Valor dos Créditos recebidos por produtor  Bancos 

Financiadores  

Local de residência 

do produtor  Media (R$) Desvio Padrão N° de Casos 
Propriedade 4.644,43 848,89 9 Banco do Brasil 

Núcleo Urbano 4.939,25 61,62 6 

Propriedade 13.785,21 1.821,27 15 Banco do Nordeste 

Núcleo Urbano 12.912,65 2.312,37 17 

Propriedade 14.542,52 278,66 4 Banco do Brasil e 

Banco do Nordeste Núcleo Urbano 14.651,13 596,65 4 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

3.5 Autonomia  

No que diz respeito ao quesito autonomia, TABELA  11, observa-se que os 

produtores ficaram prejudicados nas escolhas, tanto em relação às condições do 

empréstimo (juros, prazos, carências, etc.), em que a totalidade dos  entrevistados 

revelou não ter dado qualquer opinião, quanto em se tratando da preferência das obras e 

serviços financiados, ponto em que 63,64% dos pesquisados disseram que não foram 

ouvidos em nada e outros 20% garantiram terem escolhido só parte das obras  

financiadas pelos créditos. No caso dos empréstimos do BB, a situação é mais amena. 

No que tange, por exemplo, à escolha de obras, apenas 13,33% (diz-se “apenas” quando 

se compara esse percentual com aqueles do BN) declararam não ter tido participação na 

escolha dos itens financiados. Neste caso, as queixas são mais referentes às condições do 

empréstimo:  

“O empréstimo era de R$5.000,00 e eu queria mais”, diz H.J.S.M,  
produtor de Curaçá. “O dinheiro é muito pouco e o prazo é curto”, 
complementa J.A.F., de Casa Nova, ambos clientes só do BB. 

 
  Ao avaliar-se, especificamente, o caso dos financiamentos do BN, a situação é 

pior. 78% responderam não ter tido participação nas escolhas dos itens financiados, o 
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que é autoritário e contraditório com o “agricultor protagonista” de que falam os 

representantes do banco. Os depoimentos seguintes ilustram: 

Eu coloquei um motor com 700 m de cano e não veio. Meu projeto foi 
cortado. A gente faz de um jeito e eles empurram de outro. (A.N.S., 
produtor de Juazeiro, cliente do BN) 

 
Vem o projeto já feito, que não se aplica na realidade do produtor. 
(D.F.B, produtor de Curaçá, cliente do BN) 
 
Se eu escolho os benefícios, eu tinha me beneficiado melhor. Mas 
veio a critério do banco e a gente tomou prejuízo. (J.P.R., produtor de 
Casa Nova, cliente do BB e do BN) 

 

 Mas há aspectos positivos relacionados aos créditos de custeio do BB. A 

operacionalização de produtos do tipo BB-Rural Rápido traz valiosos conteúdos de 

autonomia para os agricultores familiares, como se comentou. 

 

TABELA  11 – PRONAF C e D – AVALIAÇÃO DA AUTONOMIA DOS CAPRINO-
OVINOCULTORES DOS MUNICÍPIOS PESQUISADOS BENEFICIADOS COM CRÉDITOS DE 
INVESTIMENTO. Período: 1996/2000. 
 

Grau de autonomia dos produtores quanto à escolha do (das): 
Valor do contrato e das condições do 
financiamento  

Obras e serviços financiados  
Bancos 
financiadores 
 

SIM NÃO  EM PARTE SIM NÃO EM PARTE 
BB 0    

 (0%) 
15   
(100%) 

0    
 (0%) 

8    
(53,33%) 

2  
(13,33%) 

5     
(33,33%) 

BN 0  
(0%) 

32  
(100%) 

0    
 (0%) 

1    
(3,13%) 

25    
(78,13%) 

6     
18,75 (%) 

BB/BN 0 
 (0%) 

8    
(100%) 

0     
(0%) 

0    
(0%) 

8   
(100,00%) 

0    
 (0%) 

TOTAL 0  
(0%) 

55    
(100%) 

0    
 (0%) 
 

9   
(16,36%) 

35    
(63,64%) 

11    
(20,00%) 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 

3.6  Taxa de Inadimplência  e Endividamento dos Produtores  

A inadimplência é generalizada, sobretudo no BN, conforme demonstrado na 

TABELA  12. Em termos gerais, incluindo todas as operações da amostra,  81,82% 

estão ou com prestações prorrogadas, ou reconhecidamente inadimplentes. Apenas 
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18,18% aparecem como pagadores de prestações parciais, todos eles no BB, 

justamente quem operou valores dos empréstimos de investimento menores, abaixo de  

R$5.000,00. Ainda assim, o gerente entrevistado comunica taxas elevadas em sua 

agência, relacionando-as não à ausência ou frustração de receitas, mas à possibilidade 

de prorrogação que, enquanto não se define, estimula ainda mais o não pagamento.  

O pessoal estava pagando, aí surgiu essa possibilidade de prorrogação 
por 15 anos e o pessoal deixou de pagar.” (gerente do BB)  

 

Com efeito, a inadimplência  e a corrida aos empréstimos, crescem diante 

dessas possibilidades e contribuem muito para estimular desvios, manipulações e 

comprometer  a crença nos programas públicos. Mas não é só. Muitas vezes as normas 

encerram orientações injustas que promovem também a inadimplência. A resolução 

BACEN nº  2765, de 10.08.2000, por exemplo, das primeiras  medidas de prorrogação 

editadas após o PRONAF, não amparava produtores e parcelas adimplentes. Assim é 

que, mesmo aqueles produtores em condições financeiras favoráveis, deixam de honrar 

os compromissos para não perderem eventuais benefícios das prorrogações 

generalizadas, ou para não se sentirem injustiçados. 

Esse é um problema desde os tempos do presidente Figueiredo. As 
resoluções do BACEN, ninguém sabe porque, dizem invariavelmente 
que débitos já pagos não estão amparados. Muita gente diz que é aí 
que nasceu a indústria do calote. (depoimento de funcionário do BB)   

 
 

Como se vê, as altas taxas de inadimplência não se relacionam apenas às 

dificuldades econômicas dos produtores em geral;  associam-se também a questões 

normativas, como as injustiças de que se falou, a interesses de políticos  e às 

expectativas de  sempre, de prorrogações e de anistias, quando os impasses entre 

dívidas e precariedades  econômicas se consolidam.  Daí também que, muitas vezes, 

em projetos de fomento como estes aqui analisados, há uma preocupação dos 
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produtores apenas em cumprir o que os mediadores mandam fazer, como se , apenas 

nessas atitudes, se esgotasse toda a responsabilidade com a devolução dos créditos. 

O projeto foi mal elaborado e sei que  joguei dinheiro no mato. Mas 
apliquei o dinheiro e não tenho condições de pagar. Não é justo que 
até o nome da gente esteja sujo. Apliquei o dinheiro, não gastei com 
vaidade. (V.V.F., produtor de Curaçá e cliente do BB e do BN) 

 
 
 
 
TABELA 12 – PRONAF C e D – SITUAÇÃO ATUAL DOS CONTRATOS REALIZADOS 
COM CAPRINO-OVINOCULTORES NOS MUNICÍPIOS PESQUISADOS, POR AGENTE 
FINANCEIRO. Período 1996-2000. 

 
Situação atual dos contratos Bancos 

Financiadores  Inadimplente 
 

Normal, com 
prestações 
prorrogadas  

Normal, sem 
prestações 
vencidas  

Normal, com 
liquidação de 
prestações 
parciais  

Normal, com 
liquidação total 
das prestações  

Banco do Brasil 
(15) 

5     
(33,33%) 

1     
 (6,67%) 

0     
(0%) 

9    
(60,00%) 

0    
(0%) 

Banco do 
Nordeste (32) 

16     
50,00%) 

16 
(50,00%) 

0     
(0%) 

0     
(0%) 

0    
(0%) 

BB/BN (08) 1    
(12,50%) 

6 
(75%) 

0    
(0%) 

1    
(12,50%) 

0     
(0%) 

TOTAL 22    
(40,00%) 

23    
(41,82%) 

0   
( 0%) 

10   
(18,18%) 

0 
(0%) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Para agravar o quadro descrito, a pesquisa constatou também um 

endividamento elevado, predominando valores médios nos limites permitidos pelo 

PRONAF, casos de famílias com diversos financiamentos na modalidade, além de 

outros tipos de empréstimos rurais24   

Houve mais de um beneficiário numa mesma família, às vezes, até 
quatro beneficiários numa mesma família.” (gerente de banco 
entrevistado na pesquisa) 

 
E é em função da magnitude das dívidas que a MCSA, antes mesmo do 

vencimento das primeiras prestações, já se movimentava com promessas aos 
                                                 
24 Há muitos financiamentos fora do âmbito do PRONAF que amplificam o endividamento dos 
produtores locais. Constatam-se, na pesquisa, até financiamentos  para integralização de cotas de 
cooperativa, em que os produtores, por não terem recebido os recursos, não reconheciam como dívidas 
suas. Nos financiamentos desta espécie, os recursos saem diretamente do Banco para a cooperativa, 
embora a dívida e as cotas sejam do produtor. 
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produtores e pedidos de prorrogação aos bancos. Em 2000, ainda na fase de carência, 

já se colhiam assinaturas de produtores com pedidos de prorrogação e anistias, 

conforme documentos do BB cedidos ao autor. Os pedidos vêm ao encontro dos 

interesses dos bancos que, assim, devolvem os riscos e os custos ao governo, limpam 

seus ativos e podem reiniciar o ciclo de empréstimos, reciprocidades e tarifas.  

Reiniciadas negociações com o Banco do Brasil – (...) ficou 
combinado que 1) O Banco do Brasil iria prorrogar as parcelas 
vencidas dos financiamentos efetuados de 1995 até 1997(...); 2) A 
FAESA, em contrapartida, desistiu de mover ação judicial contra o 
Banco. Este foi mais um passo decisivo que a FAESA deu em prol 
dos nossos “pequeninos produtores.” (MCSA/FAESA/COGRISA, 
Jornal Despertando o Semi-Árido, edição de Junho de 2001, p. 2) 

 

 De qualquer forma, o alto endividamento apurado, frente às fragilidades 

econômicas dos produtores, consolida um impasse expressivo, para o qual nem mesmo 

as medidas excepcionais recentes para facilitar a renegociação - Resolução BACEN nº 

3.115, de 31.07.2003 - apontam soluções. Ainda que prometam bônus de adimplência 

de 70% das parcelas vencidas, a situação não entra em normalidade. 

Recentemente saiu uma medida que favorece muito o pagamento das 
dívidas, com pagamentos quase simbólicos, pois praticamente o valor 
de apenas uma parcela prevista paga a divida total. Só que ainda não 
funcionou por aqui, pois os produtores alegam que tem que pagar 
alguma coisa e eles dizem que não tem nada. (Prefeito entrevistado) 

 
 

Estes são as características e os resultados, em linhas gerais, dos empréstimos 

praticados com os caprino-ovinocultores nos municípios pesquisados, com a utilização 

de recursos do PRONAF-Crédito, linhas C e D. Os impactos desses resultados serão 

analisados, com mais detalhes, no capítulo seguinte, com base nas entrevistas e 

depoimentos dos agricultores, mediadores, técnicos e autoridades municipais, 

especialmente no que diz respeito ao resgate das pretensões teóricas do programa 

ligadas  à sustentabilidade e à cidadania. 
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CAPÍTULO 4 

O PRONAF-CRÉDITO E OS CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL NO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO  

 
 

As operações do PRONAF-Crédito de que se trata são aqui analisadas, 

considerando seus reflexos na construção do desenvolvimento sustentável da região. 

Comentam-se, de modo breve, as noções de desenvolvimento adotadas pelos bancos, 

mais poderosos agentes na operacionalização do Programa e destacam-se, também,  as  

contradições entre discurso e prática do Programa, tendo presentes os interesses 

subjacentes dos diversos mediadores identificados no processo. Ao final, analisam-se 

tendências, para, possivelmente, contribuir em ajustes no PRONAF, visando ao 

desenvolvimento sustentável e à autonomia dos produtores. 

 

4.1 - As noções de desenvolvimento dos agentes financeiros  

Para avaliar os reflexos dos créditos no desenvolvimento sustentável das 

comunidades é conveniente que se comentem, antes, as noções de desenvolvimento e 

os eventuais conceitos de sustentabilidade dos agentes financeiros públicos, capazes de 

explicar parte dos resultados apurados. Tais idéias, tanto no BB quanto no BN, estão 

ligadas à  inserção capitalista nos moldes produtivistas do desenvolvimento 
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convencional. É o que mostram as análises de DELGADO (1986) e LEITE (2001), 

entre outros. A noção de desenvolvimento, nos anos dourados do crédito rural, de 1965 

a 1980, em que os bancos públicos tiveram hegemonia, especialmente o BB, foi 

moldada pelo “espírito da época”, segundo NAVARRO (2001: 2), que explica: 

Em tal contexto, a transformação social e econômica e a melhoria do 
bem-estar das populações rurais mais pobres foi entendida como o 
resultado “natural” do processo de mudança produtiva na agricultura. 
Este último foi então meramente identificado como a absorção das 
novas tecnologias do padrão tecnológico então sendo difundido, 
acarretando aumentos da produção e da produtividade e, assim, uma 
suposta e virtuosa associação com aumentos de renda familiar e, 
portanto  “desenvolvimento rural.” (NAVARRO, 2001: 2) 

 
 A permanência, no PRONAF,  de programas de fomento à produção, nos 

moldes do BB-BODE25,   e a concentração de financiamentos em produtos tipicamente 

integrados às cadeias agroindustriais controladas por grandes corporações empresariais 

(entre as quais,  a do fumo),  diagnosticadas por ANDRADE DA SILVA (1999: 20) e  

ABRAMOVAY & VEIGA (1999: 30), revelam que tais conceitos permanecem 

inalterados. O importante para os bancos é fomentar a produção.  Daí WEID (2001) 

afirmar que os agentes financeiros públicos não possuem sintonia com a agricultura 

familiar e “teimam em exigir a aplicação dos pacotes da revolução verde para 

conceder o recurso.” (WEID, 2001: 9). 

 O resgate dessas missões de fomento necessita de articulação com outras 

esferas governamentais, os parceiros, para produzir “um trabalho que tenha princípio, 

meio e fim”, com “parcerias sérias, sem fins eleitoreiros” (nos dizeres de gerente 

entrevistado na pesquisa),  capazes de garantir a aplicação dos créditos, orientados por 

pacotes tecnológicos previamente definidos e aptos para inserir a produção familiar 

                                                 
25 Após o BB-BODE,  o BB lança, em parceria com a Secretaria da Agricultura do Estado, uma série de 
outros programas da espécie, como o Programa Estadual de Desenvolvimento do Agronegócio Coco-
da-Baía, com meta de duplicar a área plantada no Estado, de 10.000 ha. O programa era tão estapafúrdio 
que sequer percebeu os produtores  erradicando suas lavouras no mesmo período, pela absoluta falta de 
perspectivas mercadológicas. (BANCO DO BRASIL/GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, 2000)  
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nos mercados agropecuários convencionais. Para os bancos federais, portanto, o 

PRONAF é “uma linha de crédito como outra qualquer, só que dirigida para os 

agricultores”, conforme palavras do gerente entrevistado. Para eles, é apenas uma 

continuidade dos programas convencionais de crédito rural, instituídos pela Lei 4.829, 

de 1965, tratados no capítulo 1, com seus pactos e parceiros de sempre, ainda que 

ajustados para corrigir  dificuldades operacionais de algumas das organizações - 

especialmente as empresas de assistência técnica e extensão rural, com sérios 

problemas de identidade, gerenciais e orçamentários. Busca, também, organizar os 

beneficiários dos créditos em associações, não para fortalecê-los politicamente, mas de 

forma a permitir a prática das operações em maiores escalas, com custos cada vez 

menores, o que fica demonstrado pela  preocupação exagerada com metas quantitativas 

de cobertura de crédito, aliada às permanentes tutelas exercidas sobre os produtores, 

não lhes concedendo possibilidades de escolha, como, inclusive, revelam as operações 

e as práticas aqui analisadas. Há indícios de que esse tipo de associativismo cresce na 

operacionalização dos empréstimos do PRONAF.  

 Cooperativas e associações foram montadas às pressas, incentivadas 
por projetistas e funcionários do BNB para apresentar projetos e obter 
recursos. (Revista IstoÉ, edição 1.656, de 27.06.2001) 

 
O discurso de “agricultor protagonista”, muito enfatizado, torna-se 

contraditório diante desses fatos  e das fragilidades políticas dos produtores.  O que 

prevalece é a visão de agricultores como coadjuvantes, sem iniciativa, conhecimento 

ou criatividade, necessitando de tutela (afinal são “os pequeninos produtores” referidos 

pelo Jornal “Despertando o Semi-Árido”, MCSA/FAESA/COGRISA, edição de Junho 

de 2001, p. 2), aspecto que, na região, pelas restrições já apontadas, abre muitas 

possibilidades de manipulação.   

Eu assinei uns papéis lá na Caraíba, pensando que era pra prorrogar a 
dívida. Agora estão me dizendo que era pra pedir mais financiamento no 
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meu nome. E eu não sei nem pra que é esse dinheiro. Eu nunca recebi 
nada.26 (J.M.N, produtor de Curaçá)  

 
 
As pequenas atualizações para ajustes operacionais nas rotinas bancárias são 

operadas quase exclusivamente pelo BN. E elas são a novidade de agora. Estão 

vinculadas a uma série de medidas, “antecedentes e subseqüentes” (nas palavras de 

seus representantes) ao crédito, considerado, “por si só”,  insuficiente para a superação 

dos problemas. Continua, entretanto, uma visão baseada em modernização tecnológica, 

pretensamente “adaptada” ao semi-árido, acompanhada da imposição de novos hábitos 

gerenciais ligados ao empreendedorismo, exigência dos tempos atuais, em que os 

negócios do campo têm que se inserir nos circuitos  mercadológicos convencionais. É 

o que o BB chama de “vender para plantar”, em substituição ao “plantar para 

vender”, paradigma do passado.  

 Nossa missão é impulsionar o desenvolvimento sustentável da região 
Nordeste, não somente através do suprimento de recursos financeiros, 
mas também apoiando a capacitação do empreendedor. O nosso cliente-
alvo, portanto, é o agente produtivo. O empreendedor, independente de 
seu porte,  capaz de assumir riscos, gerar renda e gerar ocupação e 
melhorar o perfil da pobreza na região Nordeste. O crédito, por si só,  
não é capaz de promover o desenvolvimento da região e diminuir a 
pobreza. (Sr. Luiz Sérgio, representante do BNB) 27. 

 

A ênfase em questões mercadológicas, se por um lado é necessária, afinal, nem 

remotamente a superação do capitalismo encontra-se no horizonte (NAVARRO, 

2001), por outro, é mecanismo poderoso de exclusão, não incorporando àqueles 

agricultores mais atrasados – todos os chamados periféricos e muitos dos considerados 

em transição – sobretudo nos prazos e condições rígidos dos créditos. Para eles, só 

                                                 
26 O produtor refere-se  a financiamento de integralização de cotas-partes para capitalização da 
COGRISA (a cooperativa fundada pela MCSA/FAESA), formalizado em 17.08.01, no valor de 
R$1.737,72, cujo contrato foi mostrado ao autor da pesquisa. Além desse financiamento, esse produtor, 
de 63 anos, é responsável por dívidas de R$14.209,22 (BN e BB) e tem, com base em dados da 
pesquisa, renda anual de R$7.790,00, dos quais 80% oriundos de aposentadoria rural. 
27 Videoconferência no CPATSA, em 12.11.2002, patrocinada pela EMBRAPA/IICA/CIRAD. 
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restariam os créditos do grupo B, o pronafinho, que tem caráter apenas assistencialista. 

Além disso, essa ênfase absoluta no mercado não é eficaz pedagogicamente na 

construção do desenvolvimento. É que ela ignora a dualidade de lógicas e suas 

múltiplas combinações do mundo rural sertanejo, de que se falou anteriormente, que 

vai implicar em diferentes estágios evolutivos da organização das comunidades.   

A palavra “parceria”, tão em voga nos discursos,  não possui nessas noções de 

desenvolvimento, o significado de construção coletiva. É o que denunciam as práticas 

apuradas. Refere-se, unicamente, a braços operacionais capazes de ampliar os créditos 

do Banco, representados ou por associações comunitárias construídas apenas 

formalmente, com “lideranças” impostas e autoritárias, semelhantes à relatada por 

DUQUÉ & COSTA (2002: 128), ou, sobretudo, por outras esferas governamentais, 

como as prefeituras e a EBDA.   

Os fóruns que reúnem os parceiros são sempre liderados pelo Banco, a exemplo 

do “farol  do desenvolvimento”, slogan utilizado pelo BN, mas  “ninguém vê a luz 

desse farol. Ele só serve para o Banco do Nordeste enrolar a gente”  ( J.S.D, produtor  

de Juazeiro entrevistado). Além do farol, o  BN escalou outras instâncias para tratar as 

questões “antecedentes e subseqüentes ao crédito”, criando as bases do que chama de 

“desenvolvimento sustentável” com o “pleno exercício da cidadania” (MACHADO et 

al. 1998: 160-162).  Para superar,  por exemplo, uma suposta apatia que acomoda as 

comunidades,  resolver “gargalos” operacionais como a falta de garantias e discutir os 

programas e as estratégias , o BN impôs o chamado “agente de desenvolvimento”, 

comissionando bancário para representá-lo nos contatos com a comunidade e o  “fórum 

de desenvolvimento municipal” para discutir  interesses e estratégias, agenda de 

compromissos e formação de parcerias para superação de impasses e dificuldades. Em 

que pesem as boas intenções do discurso, na prática, são instrumentos de 
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facilitação/validação das ações do banco, muitas vezes burocratizando os créditos, com 

objetivos parecidos aos citados por MATOS (2002: 2) “de  captar o envolvimento da 

comunidade para validar a ação governamental e, na maioria das vezes, reduzir 

custos de implantação e operacionais.”  

Quando o Banco quer, nem projeto precisa fazer, como foi o caso dos 
financiamentos que fizeram aqui em 1998, com a Caraíba. Quando não 
quer, como no nosso projeto de queijos, fica nos enrolando com esse tal 
de farol. (M.N.F, produtor de  Juazeiro  entrevistado) 

 
 

 Já no Banco do Brasil,  os objetivos claramente empresariais, com  teleologia e  

racionalidade típicas de organizações capitalistas, não admitem nem a criação dos 

“aparelhos” adotados pelo  BN, para não confundir sua rota. Manteve-se, praticamente, 

a mesma sistemática operacional da “CREAI”, tratada no capítulo 1, se bem que com 

estrutura precarizada pela pouca disponibilidade de funcionários.  No BB, 

simplesmente é comum a transferência de culpa a outros parceiros, incluindo os 

próprios produtores,   para não reconhecerem as suas  responsabilidades públicas.  

O que atrapalha é que eu não vejo muita firmeza nos parceiros 
institucionais. Eu acho que, enquanto não for feito um trabalho mais 
fundamentado, que tenha princípio,  meio e fim, que seja planejado, que 
seja com parcerias sérias, sem fins políticos ou eleitoreiros, o PRONAF 
vai continuar sendo esse engodo. (Gerente do BB entrevistado) 
 

Vê-se, portanto, que as noções de desenvolvimento dos agentes financeiros não 

incorporam idéias de sustentabilidade, prevalecendo as lógicas produtivistas que 

enfatizam apenas  questões de mercado e a automação dos processos tecnológicos.  

 

4.2 –  Os interesses hegemônicos nos financiamentos 

 Os financiamentos expressivos dirigidos aos caprino-ovinocultores familiares 

dos municípios pesquisados estão predominantemente vinculados a outros interesses, 

como demonstram as evidências: os bancos públicos, buscando reciprocidades 
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empresariais e políticas e a MCSA/FAESA (apontada na pesquisa por mais de 70% 

dos produtores como intermediadora dos créditos) preocupada em se isentar de 

responsabilidades na sucessão econômica da atividade mineradora em exaustão.   

A gente sabe que por trás desses financiamentos do PRONAF está a 
Mineração Caraíba, para se isentar de responsabilidades (...) com 
funcionários e ex-funcionários” (Prefeito entrevistado na pesquisa) 

 
O Projeto da MCSA  é autoritário, como demonstra o tratamento dispensado 

aos agricultores que não validam suas iniciativas e os deboches dirigidos às instâncias 

locais dos bancos que resistem às suas pressões. Os trechos abaixo ilustam. 

Embora a Cogrisa atualmente conte com mais de 1.500 cooperados, o 
PROGRAMA DE ORGANIZAÇÃO somente beneficiará aqueles 1.100 
cooperados que serão os Empreendedores do FRIGORÍFICO. 
(MCSA/FAESA, junho de 2003, p. 3) 
 
E haja papel, haja energia, haja idas e vindas de Técnicos ao campo para 
fazer os esclarecimentos aos cooperados e haja dinheiro... e haja perda 
de tempo (...) Apesar disso, cumprimos as exigências do Banco do 
Nordeste ‘MAIS UMA VEZ’ pra variar. (MCSA/FAESA/COGRISA, 
julho de 2001, p.1) 
 

 Mostra preocupações em ser aceito na comunidade sertaneja, promovendo 

festas e signos religiosos do catolicismo local, como demonstram as diversas 

mensagens e eventos divulgados em seu jornal “Despertando o Semi-Árido”  e também 

exibe capacidade de dobrar resistências e exigências das instâncias locais e regionais 

dos bancos federais, aspecto que fragiliza o controle das operações, pois impede não só  

críticas e limites  às pressões da mineradora,  mas, de certa forma,  até estimula 

posturas dóceis às suas iniciativas. 

Desde que levada pelo Deputado (...), a presidente das organizações 
FAESA/COGRISA esteve com o Superintendente do Banco do Brasil 
(...), sendo por ele muitíssimo bem acolhida, as nossas relações com 
aquela Entidade, que andavam muito estremecidas, começaram a 
melhorar sensivelmente. Em suma, desfez-se o “clima de discórdia” e já 
estamos partindo para desenvolver novas parcerias com o Banco do 
Brasil.28 (MCSA/FAESA/COGRISA, Jornal Despertando o Semi-Árido, 
junho de 2001, p.2)  

                                                 
28 Por conta do acerto, o gerente do BB em Pilar foi transferido e seu técnico assessor, demitido. 
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  Os dirigentes da EBDA regional e os superintendentes de bancos 

públicos adotam comportamentos de cooperação e solicitude, sempre prometendo 

parceiras e financiamentos (DIÁRIO DA REGIÃO, edição de 25.05.2001),  pelo que 

são promovidos nas edições do Jornal “Despertando o Semi-Árido”, com expressões 

adjetivas de agradecimento (MCSA/FAESA/COGRISA, Jornal Despertando o Semi-

Árido, junho e junho de 2001). As obras construídas são batizadas com os nomes de 

políticos de expressão estadual e de dirigentes da Mineração29.  

Contando também com forte  prestígio junto ao Governo Estadual, pela 

importância da empresa na economia baiana e pela sua reciprocidade eleitoral30, o 

projeto da mineradora é operacionalizado através de organizações típicas de produtores 

rurais, que cria e controla, utilizando funcionários e ex-funcionários, a quem transfere 

poder e alguns recursos financeiros, em troca da fidelidade. São elas:  a FAESA 

(Federação das Associações e Entidades para o Desenvolvimento do Semi-Árido) e a 

COGRISA (Cooperativa Agroindustrial do Semi-Árido). É projeto que vai se 

desenvolver baseado em relações políticas extremamente atrasadas (clientelismo, 

dominação tradicional de base patrimonial,  paternalismo e autoritarismo) e em favores 

que, segundo MARTINS (1999) não comportam a distinção entre o público e o 

privado. “No Brasil, o atraso é um instrumento  de poder.” (MARTINS, 1999: 13) 

As parcerias formais e informais com bancos públicos e órgãos 

governamentais, alguns sob controle de políticos locais, se dão através dessas 

organizações. A  FAESA se incumbe de executar os projetos de fomento agropastoril 
                                                 
29  O frigorífico se chama Luis Eduardo Magalhães, filho morto  do senador  Antonio Carlos Magalhães. 
A agência da Cooperativa de Crédito, “Normélio Moura Costa”, Presidente do Conselho de 
Administração da Mineração Caraíba S.A., que é sempre chamado nos comunicados de “o grande e 
sábio mestre”.  O Secretário Estadual da Agricultura, Pedro Barbosa de Deus,  é comumente invocado 
como “O grande Pedro que é de Deus.” 
30 A região é um típico “curral eleitoral” do governo baiano, que vence ali disparadamente todas as 
eleições realizadas, com o apoio explícito da MCSA e de suas organizações controladas (FAESA etc). 
MARTINS (1999: 40) lembra que “os pobres da região [Nordeste], majoritariamente  não votam por 
convicção política, mas por lealdade, para pagar favores.” 
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na região, envolvendo-se em treinamentos,  convênios, realizações de feiras, apoio nas 

contratações dos financiamentos,  confecção e registro de estatutos, etc. A COGRISA 

administra e executa as estratégias específicas de financiamento e construção do 

frigorífico de caprinos e ovinos cogitado31. Tudo através de práticas típicas  de 

clientelismo  que, como destaca MARTINS (1999)  

se apóia na instituição da representação política como uma espécie de 
gargalo na relação entre a sociedade e o Estado. Não só os pobres, mas 
todos os que, de algum modo, dependem do Estado, são induzidos a 
uma relação de troca de favores com os políticos.(...) O clientelismo é 
(...) uma relação de troca de favores políticos por benefícios 
econômicos, não importa em que escala. Portanto, é essencialmente uma 
relação entre os poderosos e os ricos e não principalmente uma relação 
entre os ricos e os pobres. ( MARTINS, 1999: 29) 

 

No final das contas, todos os custos das iniciativas são transferidos ao erário 

pelos subsídios patrocinados nas medidas de prorrogação, como, por exemplo, a 

Resolução Nº 3.115,  de 31.07.2003, do BACEN  e também aos produtores,  que 

assumem formalmente os financiamentos, pagam partes das dívidas e capitalizam a 

cooperativa construtora do frigorífico, através do financiamento de cotas partes32.  

 De sua parte, ainda que sejam os responsáveis formais pelo deferimento dos 

créditos, os dirigentes estaduais dos bancos públicos não embarcam nessas iniciativas 

gratuitamente, que também consideram inviáveis, como é o caso, por exemplo, do 

frigorífico controlado pela COGRISA.  O Banco do Brasil, através do Projeto BB-

BODE, atua procurando melhorar sua imagem institucional e suas relações com 

organizações e pessoas importantes do Estado, que lhe valerá inúmeras reciprocidades 

                                                 
31 Cuja construção nunca foi iniciada, apesar dos financiamentos e dos repasses do governo estadual. 
(DIÁRIO DA REGIÃO, 25.05.2001, p. 6 e 7; MCSA/FAESA/COGRISA, junho e julho de 2001). No 
lugar onde foi lançada a placa inaugural pelo secretário da Agricultura e outras autoridades,  os 
produtores dizem com ironia que “só tem o limpo.”  
32 O Jornal da “Despertando o Semi-Árido” revela convênios, apenas no primeiro semestre de 2001,  
para aplicação de recursos da ordem de R$3.112.000,00, dos quais metade via financiamentos de cotas 
partes dos produtores, através do BN, e mais R$930.000,00 do PRONAF Infra-Estrutura; o restante do 
orçamento da secretaria da agricultura – recursos para pagar operações da EBDA objeto de convênio 
com a MCSA/FAESA. (MCSA/FAESA/COGRISA, junho e julho de 2001) 
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empresariais33. Persegue também, claramente, receitas do governo federal (PRONAF), 

na forma de tarifas, como demonstra a incrível performance de seus créditos que 

migram da modalidade investimento para custeios de pequeno valor (Tabela  4). São as 

tarifas do PRONAF-Crédito que mantêm boa parte da lucratividade do BB. “O 

PRONAF é vital para a manutenção da própria agência.(...) a agência sobrevive das 

tarifas do PRONAF.” (gerente do BB entrevistado na pesquisa) 

 Já o BN, que não tem claros objetivos empresariais, funciona mesmo como 

uma agência de fomento. Os altos fundos financeiros à disposição de seus dirigentes 

são valiosíssimas moedas de troca de prestígio, hoje sem qualquer controle da 

sociedade e representam sempre perigos de irregularidades e desperdícios em 

sociedades dominadas pelas oligarquias nordestinas. É o que revelam, além dos casos 

aqui analisados,  envolvendo denúncias de irregularidades  (Jornal A Tarde, de 10 e 

15.07. 1999), reportagens que assinalam sobre o PRONAF conduzido pelo BN: “Do 

sertão ao litoral, a farra com o dinheiro público” (Revista ISTOÉ, de 27.06.2001). 

São recursos, portanto,  à disposição do governo de plantão, manipulados à 

conveniência de seus dirigentes que atuam muito em parceria com as oligarquias, de 

quem recebem nomeações e favores diversos. Verdadeiras fortunas, como os recursos 

dos projetos analisados, são despendidas no ambiente sem qualquer acompanhamento 

social externo. Não há nas normas do PRONAF-Crédito ferramentas de controle e 

responsabilização. As anistias e prorrogações encobrem a malversação dos recursos, 

ainda que aliviem os produtores de suas angústias (e de suas culpas).  

                                                 
33 Assessores da superintendência estadual informaram que o BB  recebeu inúmeras contas da 
Mineração Caraíba e do Governo do Estado da Bahia, a partir dos financiamentos concedidos na área. 
As contas do Governo do Estado, no Bradesco, após a privatização do Banco do Estado da Bahia 
(BANEB), sempre foram objetivos da direção estadual do BB,  constando como metas em seus 
planejamentos táticos. 
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As instâncias locais dos bancos públicos mostram-se fragilizadas nesse papel 

de controle. O  financiamento de cotas partes para produtores muito pobres, sem 

capacidade política e econômica para assumir tais responsabilidades e  que sequer 

sabem o que isso representa34; o acobertamento de empresa privada responsável pelos 

primeiros projetos do BN, que foi remunerada, mas não prestou os serviços 

correspondentes, sumindo da região; e também  os indícios de extorsão dos produtores 

nas feiras35 da FAESA e nas aquisições de bens financiados, como narrado por alguns 

entrevistados, são demonstrações desse tipo de fragilização. 

Nas compras do arame, ela [presidenta da FAESA] queria que 
comprasse lá [em Pilar, sede da MCSA/FAESA/COGRISA]. Disse que 
vinha de São Paulo. Depois disse que vinha de Goiás. Ficou mais caro 
do que se comprasse aqui. A feira é coisa errada. Burocracia demais prá 
liberar. O produtor era obrigado a comprar os animais em Pilar.Aqui a 
gente comprava a R$30,00 uma marrã; lá não saía por menos de 
R$60,00.e também teve gente que perdeu criação na viagem.”36 (A.S.C., 
produtor de Casa Nova).  

 
 
 Transferir riscos de operações desse tipo para os bancos, para melhorar a 

qualidade dos créditos (ANDRADE DA SILVA, 1999: 15), aqui se revelou 

completamente ineficaz, como, aliás, suspeita ABRAMOVAY (2002a), pois as 

“perdas” generalizadas devolvem os riscos e os prejuízos aos governos, conforme 

comprovam os termos da  Resolução 3.115, de 31 de julho de 2003, do BACEN. A 

                                                 
34 Entrevistaram-se produtores nessa condição, que sequer sabiam se tratar de um financiamento sob sua 
responsabilidade. Na região, ninguém acredita na viabilidade do negócio. A COGRISA, 
esdruxulamente, ficou com dois tipos de associados:  os que foram induzidos a assinar o financiamento 
de cotas-partes, muitos deles sem saber do que se tratava, são considerados,  “empreendedores e donos 
do frigorífico” (MCSA/FAESA/COGRISA, Jornal Despertando o Semi-Árido, de Julho de 2001, p.1); 
os demais ficam de fora, não recebendo qualquer apoio da cooperativa,  em represália por se recusarem 
a assinar o contrato com o BN.   
35 No período de um ano, de 2000 a 2001, as feiras em Pilar, distrito da Mineração Caraíba, 
comercializaram mais de 30.000 caprinos e ovinos, com recursos dos financiamentos do PRONAF, 
segundo informações da Mineração Caraíbas.(MCSA/FAESA/COGRISA, Jornal Despertando o Semi-
árido, junho/2001) 
36 Produtores de Curaçá confirmaram ao autor as práticas de preços mais elevados na COGRISA. 
H.J.S.M., por exemplo, disse que comprou rolo de 500 metros de arame farpado em Uauá, em 1999, 
com preços entre R$40,00 e R$43,00, quando o menor preço da COGRISA  para associados era de 
R$48,00,  na mesma época. 
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medida, portanto,  só favorece a permanência de poderes excessivos em mãos de 

agentes financeiros - traço característico  de todos os programa de crédito oficial no 

país, desde sua institucionalização em 1965.  

Não há possibilidades, no caso estudado, de os agentes financeiros do governo 

compatibilizarem metas empresariais com interesses públicos. A imposição de ações 

de interesse público fica complicada na rotina da atividade bancária e pode resultar, aí 

sim, numa crise de identidade e sentido da  empresa, o que já parece estar acontecendo 

com o BN que vem, já há alguns anos, enfraquecendo sua performance empresarial, 

com balanços pífios que destacam a liquidez precaríssima e a pouca oferta de produtos  

e serviços, tanto de natureza ativa, quanto passiva. “Os lucros do Banco do Nordeste 

são ridículos em comparação com seus ativos e aplicações. Se tiver igual 

performance, o Banco do Brasil fecha.” (gerente do BB entrevistado) 

Daí que se tem, no PRONAF-Crédito,  uma perspectiva desfavorável aos dois 

bancos públicos, incapazes de resgatar os objetivos pretendidos pelo Programa. O BB 

manipulará sempre os recursos na viabilização de seus objetivos empresariais, 

submetidos a forte e sofisticada concorrência;  o BN, ao qual o governo impõe papéis 

mais claros de fomento ao desenvolvimento econômico e social,  fragiliza, nessa 

trajetória, seu lado de empresa e, sem  autonomia, instrumentos e transparência para 

controlar os recursos  disponibilizados, tem tendência de terminar dominado por 

políticos clientelistas que, em contra-partida, mantêm seus burocratas em postos de 

comando e de prestígio social. Pagar tarifas e dar poderes irrestritos no deferimento 

dos créditos não é solução para a precariedade dos ativos do PRONAF. 

 

4.3 Avaliação dos resultados relativamente ao desenvolvimento sustentável

 A presente análise assenta-se na contribuição dos créditos para o 
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desenvolvimento sustentável da região, capaz de melhorar as condições de vida dos 

agricultores, de levar tecnologias adaptadas e ações de proteção ambiental, objetivando  

uma agricultura sustentável, que permita  e estimule a autonomia dos agricultores, tão 

importante, inclusive,  para resgatar seus saberes centenários de convivência com o 

semi-árido  e também para suscitar o aparecimento de lideranças que saibam, 

coletivamente, construir e ajustar seus projetos ao mundo globalizado de hoje. 

 

4.3.1 – Condições de vida dos produtores  ( renda,  emprego e bem-estar)  

Decorridos sete anos da implementação dos primeiros empréstimos aqui 

analisados, os resultados, no que diz respeito à melhoria das condições de vida dos 

agricultores, são relativamente frustrantes e reconhecidos pelos próprios gerentes dos 

bancos oficiais. 

As pessoas beneficiadas pelo PRONAF, principalmente aqui no semi-
árido, elas estão na mesma situação de pobreza do início e muito 
dinheiro foi aplicado e ninguém sabe onde foi aplicado e a situação de 
pobreza absoluta continua. Enquanto não for feito um trabalho mais 
fundamentado (...), o PRONAF vai continuar sendo esse engodo. (...) eu 
até me frustro como representante de uma entidade financeira  gestora 
do Programa. (gerente do BB entrevistado)  

 

Dos 55 casos analisados, quando perguntados sobre as melhorias econômicas 

eventualmente proporcionadas pelos financiamentos do PRONAF, as respostas 

negativas atingem  90%, conforme revela a TABELA 13.  

O depoimento seguinte resume: 
 

Depois do empréstimo eu fiquei pior. Tenho as mesmas coisas que já 
tinha e estou endividado. Minha vida piorou muito. Tem produtor que 
tá  vivo a pulso.  (J. O. S., produtor de Juazeiro) 

 

O depoimento de J.O.S. se reporta ao desperdício que representaram os 

recursos, destinados a obras e inversões precárias, de alto risco, ou sem capacidade de 

agregar novas receitas aos agricultores. Mas há também revelações de obras sem 
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sintonia com a realidade, financiadas sem o consentimento do produtor, só para 

compor orçamentos bancários.  

Nós tivemos que fazer umas ‘casas’ para os bodes e eles não estavam 
acostumados. Quando percebemos, o prejuízo tava feito.  (J.R. produtor 
em Casa Nova, explicando a inclusão de apriscos em seu contrato de 
financiamento) 

 
Lá em nossa comunidade, alguns dos projetos iniciais continham 
barragens e poços artesianos. Fomos no banco e trocamos por pastagens, 
pois moramos bem ao lado do lago de Sobradinho, que dizem que é o 
maior lago do mundo. (A.B.B., Produtor em Casa Nova) 
 

 
TABELA 13 – PRONAF-INVESTIMENTO C e D. AVALIAÇÃO DOS CAPRINO-
OVINOCULTORES DOS MUNICÍPIOS PESQUISADOS RELATIVAMENTE A 
MELHORIAS PROPORCIONADAS PELOS FINANCIAMENTOS. Período 1996-2000.  

 
Avaliação do Produtor quanto a melhorias na: 

 
 

Renda Familiar Emprego Produtividade 
agropastoril 

Não houve melhoria 50       (90%) 54    (98,18%) 54        (98,18%) 
Houve melhoria 5         (!0%) 1       (1,82%) 1          (1,82%) 
Total 55     (100%) 55    (100%) 55        (100%) 
Fonte: Dados da pesquisa 
Obs. Dados expressos em freqüência absoluta (freqüência relativa) 
 
 

Os projetos objetivaram apenas sacar os recursos do Programa. As obras muitas 

vezes são feitas de qualquer jeito, pretendendo também apenas o recebimento de novas 

parcelas. 

A palma plantada na região do jeito que mandaram foi toda perdida. 
(J. V. de S. C., produtor de  Casa Nova) 
 
O problema do PRONAF é a falta de assistência técnica. Nós jogamos 
dinheiro fora, nos obrigaram a botar palma na pedra. (M.A.M.R., 
produtor de Curaçá)  

 

Existem também casos de práticas agrícolas deliberadamente erradas, usadas 

para enganar técnicos e fiscais, desviar parte dos recursos financiados e que ficam 

camufladas pelas dificuldades climatológicas reconhecidas da região.  
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O projeto não deu certo porque nunca chove. Nascia e morria tudo que 
a gente plantava. Mas tem gente que plantou em terra seca, o dinheiro 
era jogado fora; essas pessoas só querem receber as outras parcelas. 
Foi um dinheiro jogado fora, porque eu não tenho nada.  (C.S.S. 
produtor de Juazeiro) 

 
Quando veio o projeto da Caraíba, nós fizemos na doida, fizemos sem 
tomar baliza, só pra receber o dinheiro. Jogamos dinheiro no mato. 
(A.C.S., produtor de Curaçá) 

 
 
Apenas 10% da amostra considera que a iniciativa trouxe melhorias na renda 

familiar, conforme dados da TABELA  13,  exposta anteriormente.  

O que melhorou para mim é que eu consegui  um motor e hoje não 
arrendo mais.  (A. G. M., produtor em Juazeiro) 
 
A forrageira, graças a Deus, é muito útil. Fui eu que escolhi. Melhora 
muito a comida dos animais. (R. P. S., criador em  Casa Nova) 
 
 O projeto deu uma melhora na nossa vida. Agora a gente tem a 
energia. (J. P. R., produtor em  Casa Nova) 

 
Para mim, o PRONAF foi bom; não posso dizer que foi ruim. 
Comprei a criação e a criação rendeu.  (H.J.S.M, produtor em Curaçá)  
 

 
Tais melhorias são, entretanto, muito poucas para o tamanho do investimento 

realizado, mas demonstram que  algumas possibilidades existem para um seleto  

número de agricultores, justamente aqueles que impõem condições, fazem escolhas, 

que chegam a recusar até financiamentos, como revela o depoimento: 

Eu tive condição de escolher as obras financiadas. Eles queriam que 
eu plantasse  leucena e algaroba e eu não quis, porque eu não tinha 
água pra irrigar; falei que não dava certo, então eu preferi mandioca e 
palma. Plantei a mandioca e morreu uma parte por falta de chuva; 
imagine se tivesse plantado leucena e algaroba, perdia tudo. (...) Me 
chamaram depois pra fazer no Banco do Nordeste, mas eu fui lá, não 
gostei e não quis, desisti do Banco do Nordeste. (H.J.S.M., de Curaçá) 

 
  

Assim, de um modo geral, as evidências permitem concluir que os recursos 

liberados pelo PRONAF,  em que pesem os altos volumes despendidos, tiveram 

reflexos positivos muito pequenos. Pouco geraram de suporte nos imóveis ou 
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melhorias na composição da renda dos produtores; parte dos recursos foi desviada para 

capitalização de negócios temerários de interesse da Mineração Caraíba S.A., e o 

restante tende a ser desperdício, pois foi aplicado “apenas para demonstrar pro Banco 

e receber as outras parcelas”, em finalidades inadequadas à produção, ou foi 

consumida na manutenção precária das despesas dos mutuários, que são muito pobres.  

 O pessoal consumiu boa parte do dinheiro do projeto para se manter. 
As coisas aqui são muito difíceis e qualquer dinheiro é bom e sempre 
dá uma aliviada nos problemas. (A.G.M., produtor de Juazeiro) 

 
  

Há também poucas conseqüências positivas dos empréstimos nas condições de 

emprego, mesmo fora da propriedade, na cadeia produtiva da caprino-ovinocultura 

regional, pois não há indícios do aumento das vendas e da qualidade dos animais. Os 

reflexos, pequenos, foram momentâneos, estimulando apenas, em curto período, 

alguns fornecedores de insumos (COGRISA, em especial). Os recursos foram, 

portanto,  utilizados em obras que não dinamizaram a produção dos imóveis  e a cadeia 

produtiva ou, ainda,  em custeio de manutenção das propriedades e dos produtores. No 

caso das cercas, quando associadas à forte aumento da densidade de animais e nos 

rígidos prazos dos financiamentos, seus efeitos benéficos eventuais, inclusive na 

preservação ambiental, revelados por CARON et al. (1999), não aconteceram. 

Os agricultores não reconhecem igualmente melhorias do rendimento da 

atividade, capazes de incorporar novas receitas à família. É que as pastagens não 

vingaram, as limitações conhecidas de água e comida permaneceram após os 

financiamentos, as perdas de animais foram grandes. Daí que, conforme TABELA 13, 

menos de 2% dos pesquisados reconhecem melhorias no quesito. 

Até o alto índice de cobertura dos financiamentos, que seria aspecto bastante 

positivo do PRONAF nos municípios pesquisados,  apenas amplifica  os aspectos 
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negativos, pelos desperdícios, nenhum efeito dinâmico na economia regional e pelas 

manipulações políticas que proporcionou. Vê-se que, comparativamente a 1997 e 

1998, os desempenhos respectivamente do BB e do BN são destacados inclusive a 

nível nacional, conforme se demonstrou a partir de dados estaduais e nacionais citados 

por ABRAMOVAY & VEIGA (1999: 37) e  ANDRADE DA SILVA (1999: 30).  

As evidências apuradas revelam não haver quaisquer reflexos dos créditos 

efetuados nas rendas familiares (TABELA 9),  nem tampouco na infra-estrutura 

econômica das propriedades, já que foram investimentos predominantemente 

equivocados, frustrados e/ou desviados.  Também, no âmbito da economia regional, os 

efeitos ficam restritos às “organizações FAESA/COGRISA” e ainda assim fugazes. E, 

agora, as rendas pequenas dos produtores ainda terão que arcar com dívidas 

proporcionalmente muito grandes, constituindo um novo problema que, como já se 

comentou, não é resolvido nem mesmo com  os altos rebates prometidos, de 70%: 

Os descontos são muito bons, mas os produtores alegam que não têm 
nada para  pagar. E aí o impasse continua, pois os bancos dizem que 
não podem aplicar na região se a situação dos empréstimos não entrar 
em normalidade. (Prefeito entrevistado na pesquisa) 

 
  

Esse conjunto de resultados – dívidas, precariedade das propriedades em 

termos de infra-estrutura geradora de rendas, desvios – junto com as manipulações 

políticas e a ausência de projeto coletivo, ameaçam o próprio futuro da pecuária 

familiar local, ao passar a impressão de inviabilidade que contamina até técnicos: 

É muito difícil construirmos uma agricultura sustentável nas 
condições do semi-árido. Os recursos já vêm deturpados, os políticos 
se aproveitam, os ladrões de bode agem,  e os produtores não 
colaboram, até pela pobreza.  No final, nenhuma recomendação dá 
certo e ficam só dividas e pedidos de anistias. As tecnologias ainda 
precisam melhorar. (técnico da EBDA entrevistado)   
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4.3.2 – Convivência com o semi-árido local  

Efetivamente, as dificuldades climatológicas constituem, ainda hoje, obstáculos 

grandiosos para a sustentabilidade da agricultura local.  As tecnologias hoje 

conhecidas ainda não são suficientes. O crédito não tem retorno pela condição do 

tempo”, resume C.S.,  no que é complementado por J. F. B., ambos de Curaçá, que 

arremata “a seca esgota os planos da gente”, demonstrando a grande e ainda 

insuperável dimensão do problema. A produção das  propriedades é assim muito 

escassa e errática, inclusive em termos qualitativos. 

Mas, apesar do reconhecimento dos problemas gerados pelo clima e pela 

escassez da produção,  os projetos analisados não revelam atitudes compatíveis. Pelo 

contrário, priorizaram investimentos em cercas e animais37, conforme TABELA 6 que, 

em termos médios, revela apenas 8,85% dos recursos dirigidos para infra-estrutura 

hídrica, ainda assim priorizando pequenas barragens, aguadas e poços, consideradas 

pelos técnicos como inadequadas à sustentabilidade, caso dos poços artesianos 

(normalmente salinos e com pouco volume), ou de pouco impacto e utilidade, como as 

pequenas barragens e aguadas (só sustentam água nas épocas de chuvas). 

Não há nos projetos analisados – refere-se aqui àqueles sob influência da 

MCSA -  um só caso de financiamento voltado para a captação e acumulação de 

implúvios, a exemplo das cisternas e da barragem subterrânea, consideradas, 

destacadamente, as mais valiosas  novidades tecnológicas para a melhoria da 

convivência no semi-árido, garantindo uma melhor qualidade de vida e contribuindo 

para a estabilização da produção agropastoril das propriedades (SCHISTEK  & 

                                                 
37 Não se deixam de reconhecer, aqui, outros papéis positivos da cerca de arame farpado, inclusive na 
preservação ambiental da caatinga, conforme destaca CARON et al. (1999). Nos casos analisados, 
entretanto, em que a cerca serviu mais para compor orçamentos bancários, estando associada a 
desmatamentos exagerados e a aumento forte da densidade de animais, considera-se este investimento 
predatório, estimulador de desvios e desaconselhável, sobretudo diante dos prazos fixados pelos bancos. 
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MARTINS, 2001: 44; ARAÚJO, s/d). Os rebanhos também continuam  extremamente 

dependentes da vegetação nativa que está submetida, cada vez mais, a pressões 

demográficas e econômicas. Os fundos de pastos, o principal recurso,  têm,  assim,  

ameaçadas suas necessidades de pousio.  

Hoje a gente não acha mais um pé de angico. E tudo está cercado. 
Mesmo o fundo de pasto é tanta gente que explora que quase não tem 
mais comida. O búfalo [capim],  quando sai, os bichos logo devoram. 
A palma deu ‘mundiça’ [praga].  Depois de junho, a coisa fica preta. 
Aí a gente só gasta pra manter a criação viva. (J. E. C., produtor de 
Juazeiro) 

 
  

Os créditos (TABELA 6), ignorando essa realidade, destinaram também 

percentuais menores à formação de infra-estrutura forrageira. Em termos médios, a 

infra-estrutura forrageira não consumiu mais de 30% dos recursos financiados nos 

projetos, ainda assim com os desvios e descasos. E pior, mesmo os tais investimentos 

em forragens foram destinados à erradicação da vegetação nativa, sem observar as 

recomendações de manejo agrossilvopastoril da caatinga (EMBRAPA, 2000) e que 

não autorizam a sua completa erradicação para o plantio de forrageiras exóticas  em 

sistemas monoculturais, para não comprometer um ecossistema já muito frágil. 

“Nascia e morria tudo que a gente plantava. Mas tem gente que 
plantou em terra seca” (depõe  C.S.S.,de Juazeiro). “Fiz uma 
desmatação [sic] exagerada(...),depois não tive condições de plantar” 
(complementa P.C.S., de Casa Nova). “Em termos de produção, quase 
não tive nada” (resume T.S.C, também de Casa Nova). 
 

Assim, muitas das obras e investimentos preferidos provocaram desequilíbrios 

ambientais, tendendo a ocasionar conseqüências sérias a médio prazo. O adensamento 

dos animais nas criações extensivas regionais certamente implicará na degradação da 

caatinga e em prejuízos para os produtores que, por isso, não reconhecem, em sua 

grande maioria (TABELA 14),  apesar do volume de recursos globais aplicados, 

melhorias na capacidade de seus imóveis resistirem às condições de estiagem. São 
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75% contra 25%, ou seja, de cada quatro produtores entrevistados, três acreditam que, 

após o crédito, nada melhorou a esse respeito. 

 
TABELA 14 – PRONAF-INVESTIMENTO C e D. AVALIAÇÃO DOS CAPRINO-
OVINOCULTORES DOS MUNICÍPIOS PESQUISADOS RELATIVAMENTE A 
MELHORIAS PROPORCIONADAS PELOS FINANCIAMENTOS NA RESISTÊNCIA 
DAS PROPRIEDADES AOS IMPACTOS DAS ESTIAGENS. Período 1996-2000  

 
 Freqüência absoluta Freqüência relativa (%) 
Não melhorou 41 74,55 
Melhorou 14 25,45 
Total 55 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

De positivo, os financiamentos e os treinamentos correlatos vêm 

proporcionando, nos últimos tempos, uma maior conscientização e preparo na questão 

do fortalecimento forrageiro das propriedades, conforme relata o depoimento: 

A gente já nota hoje em algumas comunidades , especialmente ali 
próximo a Caraíba Metais, alguns produtores armazenando forragens 
para a seca, tanto silagem, quanto feno e alguns feitos com produtos 
da região, como o mata-pasto. (Prefeito entrevistado) 

 

 Esta constatação, ainda que alvissareira, não compensa os frustrantes resultados 

dos expressivos projetos financiados. De um modo geral, as evidências apuradas 

demonstram que os créditos do PRONAF  praticamente não melhoraram as condições 

de vida dos produtores e nem  contribuíram para novas ocupações, comprometeram, de 

certa forma,  a resistência das propriedades à convivência com a seca, já precária,  pela 

maior pressão sobre a caatinga e pelos desmatamentos exagerados e, ainda, constituem 

ameaça ao futuro da própria agricultura familiar, pelo vulto das dívidas, pela 

grandiosidade do desafio de construção de saberes e tecnologias que rompam com a 

escassez nessas circunstâncias  e pelo descrédito que já toma conta de muitos. 

Esse contrato foi o pior negócio que fizemos. Ficamos atrás das 
liberações e as coisas perdendo valor. Hoje a gente precisa só de uns 



 126

três mil para produzir queijo. Mas o nome da gente tá sujo e estamos 
sem saída (M.N.F., produtor de  Juazeiro) 

 

4.3.3 – Autonomia dos produtores  e integração institucional  

É, porém, no quesito autonomia,  que os financiamentos se mostraram mais 

complexos. A operacionalização dos  financiamentos de investimento configura típica 

prática de clientelismo, na qual recursos públicos (PRONAF-Crédito)  são 

apropriados38 na viabilização de interesses privados, através da manipulação e do 

controle sobre produtores beneficiados. Os bancos, por intervenção da Mineração 

Caraíba, concedem os créditos. Os produtores se integram aos projetos previamente 

concebidos pelos mediadores, a quem ainda ficam a dever favores, afinal, 

na sua situação de permanente carência, os pequenos produtores 
dependem dos favores das elites locais para tudo (...). Em troca, 
retribuem com lealdade em serviços ou na hora das eleições, 
assegurando a reprodução do sistema segundo o esquema bem 
conhecido do coronelismo, sem condição de esboçar resistência. 
(DUQUÉ & CIRNE, 1998: 134) 

 

As associações e cooperativas aqui analisadas, a exemplo de muitas outras 

surgidas de alguns anos para cá, depois do PRONAF, sobretudo, não refletem 

preocupações com ações coletivas de rompimento com essa estrutura de poder 

perniciosa. Em suas permanentes fragilidades econômicas, os produtores aderem a tais 

iniciativas “porque hoje em dia a gente só arranja alguma coisa por intermédio da 

associação; sem a associação ou sindicato, ninguém arruma nada”, diz H.J.S.M, 

produtor entrevistado de Curaçá e pronafiano. A FAESA  e sua irmã  COGRISA, 

presentes na intermediação dos créditos – aqui só não se incluem aqueles 

investimentos do BB em Casa Nova no ano de 2002, dirigidos para uma cisterna e um 

reprodutor - sequer disfarçam seus vínculos com a Mineração Caraíba S.A. Sua 

                                                 
38 Conforme CARON et al. (1999: 93), “em todas as situações, os fenômenos de apropriação são 
determinados pelos jogos dos atores sociais e pelas relações de poder.” 
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direção é única, realizada por funcionária da Mineração e todos os seus comunicados, 

inclusive correspondências rotineiras com os bancos parceiros, trazem o timbre 

tríplice: MCSA/FAESA/COGRISA.  

Todo o processo de concessão dos empréstimos é autoritário,  sem oferecer 

maiores possibilidades de escolhas, o que compromete no nascedouro a busca da 

sustentabilidade. Parte do nosso empréstimo foi desviado para as cotas da 

cooperativa, diz J.G.F., de Curaçá. As obras financiadas  compõem apenas orçamentos 

bancários  e não revelam a tão necessária  integração entre o saber local e o técnico-

científico. Veja-se que, como demonstra a TABELA 11, em alguns casos 

(financiamentos do BN), chega a perto de 80 %  (78,13%) o percentual dos produtores 

que declararam não ter escolhido nem parte das obras cogitadas nos projetos. “Vem o 

projeto já feito, com muita coisa que não serve para os produtores. Se a gente 

reclamar, fica de fora, então a gente termina aceitando”, justifica D. F.B., de Curaçá. 

“Se eu escolho os benefícios, tinha me beneficiado melhor”, revela A.  R., de Casa 

Nova, destacando os prejuízos do processo autoritário. Com efeito, todos aqueles que 

consideram alguma melhora em sua vida com os créditos vinculam essa melhoria a 

obras que escolheu, com reflexos na melhoria da renda, ou do rendimento, ou da 

qualidade de vida. 

 O  forte controle da Mineração Caraíba S.A. sobre os produtores, através de 

entidades como  as “organizações” FAESA/COGRISA e seu poder de influenciar  

políticos, bancos e o governo estadual,  permite a manipulação dos produtores, 

reunidos periodicamente para demonstrações de força política junto a autoridades 

governamentais 

Esse negócio do frigorífico dela, a gente fica só gastando dinheiro lá e 
passando necessidade; ela manda nos chamar lá pra ver e bater palma 
para os políticos e só falta  matar a gente de fome, só dá umas 
migalhas, um arroz com frango. (A.S.C., produtor de Casa Nova, 
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referindo-se às freqüentes convocações da FAESA para demonstração 
de força política a autoridades) 

 

 e também para utilizá-los na transferência dos riscos de negócios, no mínimo 

temerários, em que poucos acreditam.   

Se falta aqui animais pra gente comer quando a seca aperta, onde a 
Caraíba vai achar tanto bode pra matar todo dia? E será que tem gente 
pra comprar toda essa carne?” (J.G.F., produtor de Curaçá, referindo-
se ao frigorífico da COGRISA) 

 

Também as liberações para compra dos animais e de alguns insumos, 

destinadas a capitalizar a FAESA (feiras de animais) e a COGRISA (compras de 

insumos),  revelam indícios de extorsão, conforme depoimentos já apresentados. E os 

produtores ainda são vítimas de reciprocidade bancária, o que, nas circunstâncias, é 

uma violência à cidadania. De nada valem as ameaças aos bancos contidas no Manual 

do PRONAF (BRASIL, PRONAF, 2002), pois as práticas são disfarçadas e de muito 

difícil diagnóstico: “O banco atrasou muito a liberação do custeio. Até que me forçou 

a tomar um CDC, com juros muito mais altos”, depõe J.O., de Curaçá.  “O pobre sofre 

nas unhas dos sabidos”, resume J. V. S. C., produtor de  Casa Nova, conformado com 

essa relação primitiva que os deixa à mercê dos interesses e das manipulações da 

MCSA, dos agentes financeiros e dos políticos.  

De modo que  creditar o aumento das operações a ações proativas (agentes de 

desenvolvimento) do BN, como também a pressões de agricultores junto a agentes 

financeiros e organizações públicas estaduais, como afirma ANDRADE DA SILVA 

(1999), não encontra qualquer respaldo nos empréstimos aqui analisados. Daí 

considerar-se que o aumento do número de contratos do PRONAF, por si só, não é 

sintoma necessariamente positivo, conforme comemora aquele autor. Antes, é 

indispensável o fortalecimento político dos produtores, recomendado por MATOS 
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(2002), sem o que, nesses cenários de dependência e pobreza, o PRONAF só funciona 

como ferramenta de  manutenção das redes de manipulação e dominação de que fala 

ABRAMOVAY   (2002a). A condução do PRONAF por agricultores autônomos e 

suas organizações é o que garante a sustentabilidade institucional e política de que trata 

a agenda 21 brasileira. (MMA/PNUD, 2000). 

 A integração institucional pretendida pelo PRONAF aqui só existiu nos 

manuais39, pois o que se verificou foi uma desarticulação entre as diversas 

organizações do governo presentes, o que facilitou as ações, estas sim,  combinadas,  

entre os Bancos e a MCSA, na viabilização de seus interesses privados. A 

desarticulação foi tanta , que sequer os limites dos empréstimos foram controlados, 

havendo casos diversos, já relatados, de extrapolação. O Conselho de 

Desenvolvimento Municipal Integrado, a quem está reservado esse papel de 

articulação e integração, só está presente em Curaçá, ainda assim depois do ano 2000.  

A EBDA revela-se deslocada das necessidades da agricultura familiar e fragilizada em 

termos estruturais, muitas vezes funcionando apenas como  um aparelho à disposição 

da MCSA e dos bancos públicos. Os custos do serviço, como se não bastassem, em 

muitos dos casos analisados, foram debitados aos contratos dos produtores, em que 

pese a existência de uma linha específica para tratar a questão, de que se falou no 

capítulo 1, consumidoras de verbas dos orçamentos federais, conforme noticiam 

ABRAMOVAY & VEIGA (1999). A articulação com a rede de pesquisas 

agropecuárias, que igualmente compõe uma linha do PRONAF,  também é inexistente. 

Ainda que a EMBRAPA/CPATSA e outras instituições instaladas na região 

disponham de algumas tecnologias com eficácia reconhecida – barragem subterrânea, 

captação in situ, e cisternas, por exemplo, - nada disso sequer se viu nos orçamentos 

                                                 
39 Mesmo os manuais do PRONAF dão relativa autonomia ao PRONAF-Crédito. 
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financiados sob inspiração da Mineração Caraíba S.A. As cisternas só aparecem 

naqueles empréstimos em 2002, da agência do BB em Casa Nova que, como se 

comentou, não estiveram sob influência da MCSA, mas também não tiveram 

propósitos bem explicitados.  

 

4.4 O PRONAF e os caminhos para o desenvolvimento sustentável 

Aqui se analisam as possibilidades de o PRONAF contribuir na construção do 

desenvolvimento sustentável com cidadania no Semi-Árido nordestino, apesar de suas 

restrições naturais e políticas e, nesse sentido, apresentam-se algumas sugestões. 

Cumpre ressalvar, apesar das distorções identificadas, o grande avanço que 

representa o PRONAF na trajetória de enfrentamento dos problemas históricos da 

agricultura familiar do país, com dotações orçamentárias cada vez mais expressivas e 

sugerindo créditos inclusive para a agroindústria comunitária, considerada 

fundamental, quando sob efetivo controle dos produtores  rurais, para a superação dos 

crônicos problemas relacionados com a apropriação da renda das cadeias produtivas 

alimentares discutida anteriormente  (LAUSCHNER, 1993). É também muito positiva 

sua gestão e normas preocupadas com integração e que demonstram compromisso com 

o segmento ao se transformarem, aperfeiçoando-se permanentemente. Para o Semi-

Árido, por exemplo, o PRONAF a cada dia traz linhas para sintonia fina de seus 

problemas, buscando aperfeiçoar a integração institucional, construir infra-estruturas 

hídricas de maior eficácia, melhorar as políticas de renda, pesquisar e disseminar 

tecnológicas de sequeiro (NEAD-Notícias, 12.11.2002). Mesmo na questão dos 

créditos, os custeios automatizados do tipo  BB-RURAL-RÁPIDO,  ainda que tenham 

servido a interesses estratégicos econômicos, como se demonstrou, são também vistos 

de forma positiva, por desburocratizarem o processo e aumentarem a autonomia dos 
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agricultores. As análises e sugestões, aqui realizadas, pretendem contribuir nesse 

aperfeiçoamento, ainda que ressalvando a particularidade do contexto examinado, 

aspecto que recomenda cautela na transposição dos resultados. 

 

4.4.1 As condições para o desenvolvimento sustentável  - 

 As condições para se construir um desenvolvimento sustentável no Nordeste, 

que inclua uma agricultura sustentável, ultrapassam, de longe, a questão do crédito, 

muito porque não se trata apenas de uma questão tecnológica e ambiental. É, antes de 

tudo, uma questão social, cuja solução não é técnica, mas política.. “A seca agudiza 

uma fragilidade já existente cujas causas são sociais, antes de serem ambientais” 

(DUQUE & CIRNE, 1998);  a concentração fundiária, a falta de capital, o não acesso 

ao crédito e a submissão aos atravessadores, a dependência de favores das elites locais 

para tudo são exemplos de  uma “estrutura de poder perniciosa”.   

Os agricultores estão sempre nos limites da sobrevivência e em calamidade nas 

secas e enchentes. Acreditam, pela experiência cotidiana, que sua sobrevivência 

depende da proteção e dos favores dos mais poderosos, sejam empresas, fazendeiros, 

políticos ou técnicos. É essa condição que os torna extremamente vulneráveis aos 

poderes das elites locais. (DUQUÉ & CIRNE, 1998) 

 Nesse contexto, os programas governamentais dirigidos aos pobres da região 

foram, além de desperdiçadores de recursos,  meras ferramentas de reprodução da 

realidade local que perpetuam a miséria e a dominação, porque são apropriados pelas 

elites locais nas práticas assistencialistas   e clientelistas conhecidas, voltadas para o 

resgate de seus interesses.  Segundo as mesmas autoras, a ação pública, em alguns 

casos,  não passa de  “caricatura  de solidariedade” (DUQUÉ & CIRNE, 1998: 132). 
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A transferência de recursos para regiões pobres (...) tem sido, com 
grande freqüência, a ocasião de reforçar estruturas de dominação e 
clientelismo que estão na raiz da própria pobreza. (ABRAMOVAY, 
2002a: 2)  

E o PRONAF,  nesse sentido, em suas operações iniciais, trilhou o mesmo 

caminho na região e no contexto pesquisado, a julgar pelos resultados aqui apurados, 

em que foi capturado por bancos e empresas privadas. Desperdiçou recursos públicos 

valiosos, de grande necessidade e utilidade na região; nada acrescentou para melhorar 

as condições de vida da população e  constituiu-se, também,  numa ferramenta de 

dominação de agricultores, mantidos sob tutela das elites locais. Além disso, foram 

manipulados na construção de interesses dos mediadores que  se chamam de 

utilitaristas, com fins econômicos e políticos  que lhes desrespeitam,  negando-lhes 

condições mínimas de cidadania, como as possibilidades de escolherem as obras 

financiadas e as condições de compra dos bens. E, pior, as frustrações quase 

generalizadas dos resultados programados nos contratos, transmitem  a falsa impressão 

de que são as dificuldades climáticas  que são insuperáveis, ou, então,  que os 

produtores são desonestos e incompetentes, numa triste inversão  de causa, em que 

vítimas também passam  à condição de algozes ou cúmplices, pelo menos. 

 Portanto, em que pese o grande obstáculo representado pelas  dificuldades 

climáticas e suas precipitações erráticas, o que parece fundamental  é o rompimento 

com essa rede de dominação e manipulação, de modo que os agricultores familiares 

passem a efetivamente controlar o programa e seus créditos.  E, nesse sentido, 

contribuirá muito positivamente o PRONAF, se favorecer a estabilidade de instituições 

verdadeiramente democráticas e promover instrumentos de acesso à participação e de 

controle social de sua operacionalização e verbas, fora da mediação tradicional de 

bancos, estes com interesses conflitantes e de empresas oficiais de assistência técnica, 

que, na região pesquisada, não atendem às necessidades dos agricultores familiares e, 
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muitas vezes, são  instrumentos de clientelismo e de dominação. É, assim, fundamental 

o fortalecimento político  dos agricultores, o que é tarefa difícil, mas não impossível,  

no cenário cultural, político e econômico  do Semi-Árido. Nos casos aqui analisados, 

foi a imposição de parte da vontade de alguns poucos agricultores que implicou em 

melhorias nos resultados. Na região, as experiências consideradas bem sucedidas estão 

associadas, sobretudo, à autonomia dos produtores envolvidos. 

Acredita-se que a superação das demais dificuldades virá por decantação, 

porque soluções existem. Para começar, ponderando as condições de extrema pobreza 

da maioria da população sertaneja, seus precários indicadores sociais e o prazo 

necessariamente longo de superação das dificuldades climáticas e agronômicas na 

direção da sustentabilidade da agricultura regional, além da importância de diminuição 

da dependência, para eliminar mecanismos de dominação política, seria muito positivo 

se o PRONAF, em geral, e o PRONAF-Crédito, em particular, passasse a atuar 

articulado a programas de renda mínima, de alimentação, de educação, de reforma 

agrária, de saúde, de emprego e de valorizações de atividades para a juventude. O 

reconhecimento do caráter multifuncional da agricultura é passaporte para a 

sustentabilidade e caminho para garantir uma vida digna para os agricultores aqui 

focalizados. A ênfase em aspectos mercadológicos, portanto, ainda que necessária, 

pode se transformar, quando exclusiva, em ferramenta de eliminação de produtores.  A 

valorização da agricultura e do rural, esta via estímulos a atividades não-agrícolas e a 

locais de moradia e ações agro-industriais40, sob controle dos produtores, são caminhos 

de dinamização da vida sertaneja, indispensável para o desenvolvimento sustentável, 

porque garante a sucessão hereditária e a reprodução do modelo familiar.  

                                                 
40 Não se defende aqui ações de agroindustrialização como as patrocinadas pela COGRISA, temerárias 
economicamente e  anti-democráticas, comprometedoras dos mais elementares princípios cooperativos. 



 134

No que tange à produção de tecnologias apropriadas que incorporem o 

conhecimento e as vanguardas científicas aos saberes locais, o que nos parece 

fundamental é aprofundar a articulação, no programa de pesquisa do PRONAF, das 

experiências e dos estudos sob a liderança das universidades públicas e da EMBRAPA 

e, estimular  e patrocinar novas formas de assistência técnica e extensão, sob controle 

dos produtores e da sociedade. Nessa construção da sustentabilidade tecnológica da 

agricultura,  registrem-se as contribuições da agroecologia e as recomendações de 

GUIMARÃES DUQUE, citado por MORAES (1994), tratadas no capítulo 2.  

As experiências narradas por NASCIMENTO (2000)  mostram, concretamente, 

a possibilidade do desenvolvimento sustentável, ao trazer sucessos de 

empreendimentos econômicos em uma região muito pobre da Bahia, construída 

coletivamente e com claras preocupações de inclusão social, qualidade de vida e 

proteção ambiental. A construção do projeto alternativo liderado pela APAEB, 

Associação de Pequenos Agricultores de Valente (BA), está sendo capaz de orientar e 

organizar, estrategicamente, a ação coletiva, tanto no âmbito do mercado e do poder 

público, através de suas entidades formais – associação, cooperativas, empresas etc -, 

quanto no âmbito comunitário, da vida cotidiana, para  a definição das identidades e as 

realizações de caráter subjetivo, através de redes comunitárias constituídas por grupos 

familiares. Sugerem-se aqui, nesse sentido, alguns ajustes na mediação e na gestão do 

PRONAF-Crédito capazes de estimular o surgimento de cenários favoráveis ao 

desenvolvimento sustentável do Semi-Árido, permitindo o aparecimento de  sujeitos e 

organizações autônomas para liderar os agricultores,  na linha da prosperidade 

econômica, aliada ao bem-estar, à inclusão social e às preocupações ambientais. 
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4.4.2 O papel dos mediadores - 

4.4.2.1    Mediação dos bancos - 

As avaliações, aqui realizadas, demonstram um antagonismo de interesses entre 

os bancos públicos (BB e BN) e o desenvolvimento sustentável da região. Teleologias 

empresariais, como as do BB, levam invariavelmente à manipulação das verbas  do 

PRONAF na construção dos lucros, ora resgatados via tarifas, ora viabilizados com a 

obtenção de reciprocidades diversas, em parceria com empresas privadas e órgãos 

governamentais.  Retirar o caráter empresarial da organização governamental não 

parece ser solução, como bem demonstra a mediação do BN. A disponibilização de 

verbas públicas expressivas, sob algum tipo de controle de funcionários sem 

estabilidade,  em comissões provisórias indicadas por políticos, como, por exemplo,  

os gerentes, superintendentes estaduais e diretores, abre possibilidades de 

manipulações e desvios, sinalizados nas reportagens da Revista Istoé (Revista Istoé, 

edição nº 1656, de 27.06.2001) e do Jornal  TARDE41. (JORNAL A TARDE, edições 

de 09 e 10.06 e 10 e 15.07.1999)  

De igual modo, a concessão de poderes aos bancos nos deferimentos dos 

créditos do PRONAF, como forma de lhes imputar o risco decorrente e, assim, 

melhorar a qualidade dos ativos, é justificativa que não encontra qualquer respaldo na 

realidade estudada. As cíclicas alegações de prejuízos elevados (que são magnificados 

pela condição de pobreza extrema dos agricultores) e a ausência  ou pouca 

disseminação de tecnologias reconhecidamente eficazes contra incertezas climáticas, 

incentivam medidas de exceção generalizadas (prorrogações e anistias),  devolvendo 

os riscos e os prejuízos das operações ao governo. Resulta, daí, o deferimento pelos 

bancos de financiamentos, em cujos resultados nem eles acreditam, como os que aqui 
                                                 
41 As reportagens envolvem acusações de corrupção e extorsão feitas pela proprietária da empresa GP 
Consult, (que fez os projetos do BN do ano de 1998, aqui estudados) ao superintendente estadual do BN.  
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foram examinados. Sabem que, ao final das contas, vão receber suas remunerações, 

valorizam-se com parceiros poderosos e jogam os prejuízos para o governo federal.  

O reconhecimento  de que as políticas e o sistema bancário brasileiro possuem 

incompatibilidades com a agricultura familiar avança entre os estudiosos do assunto 

que, como condição necessária ao desenvolvimento sustentável, recomendam a criação 

de novas instituições voltadas à inserção econômica dos agricultores, compensando 

imperfeições do mercado e favorecendo à inovação (ABRAMOVAY, 2002a , 2002b; 

ABRAMOVAY & VEIGA, 1999; SABOURIN, et al., 1999; VEIGA, 2001; WEID, 

2001). “Transferir renda sob a forma de crédito por meio do sistema bancário vem se 

mostrando cada vez mais caro e ineficiente” , é o que conclui ABRAMOVAY (2002a: 

9) que recomenda o que chama  de “sistema de finanças de proximidade”, como 

solução, não restrita ao repasse de créditos, mas como forma sobretudo de se construir 

um sistema financeiro que multiplique as poupanças locais e dinamize os 

investimentos. O autor propõe as cooperativas de crédito como forma concreta desse 

sistema, “no quadro das restrições impostas pela legislação brasileira.” As 

cooperativas de crédito efetivamente podem substituir os bancos públicos na concessão 

dos créditos, eliminando as contradições de interesse apontadas, exatamente pela 

possibilidade de serem controladas pelos próprios agricultores. As restrições da 

legislação de que fala ABRAMOVAY (2002a) estão muito  superadas pelas novas 

normas do cooperativismo de crédito (Resoluções BACEN 3.058 e 3.106, de 

20.12.2002 e 25.06.2003, respectivamente), que ampliam as possibilidades dessas 

organizações, à semelhança de pequenos bancos comunitários e permitem o acesso a 

praticamente todos os negócios tipicamente  bancários. Só um sistema desse tipo pode 

garantir efetivamente a qualidade dos ativos do PRONAF-Crédito e viabilizar os 

papéis institucionais de inserção da agricultura familiar ao mercado e às inovações 
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tecnológicas. Além disso, conforme segue demonstrando ABRAMOVAY (2002a), o 

sistema funcionaria como gerador de rendas e poupanças, atualmente fora do sistema 

bancário, não preconizaria unicamente o crescimento agrícola como “motor quase 

único da emancipação social no semi-árido”,estando mais alinhado com as novas 

noções de desenvolvimento territorial  e também se constituiria em  forte elemento de 

agregação da  comunidade. 

Poder-se-ia alegar que grandes empresas e interesses  também poderiam se 

apropriar do cooperativismo de crédito, como fez a Mineração Caraíba com a 

cooperativa agroindustrial (COGRISA) e com a federação das associações (FAESA), 

meras ferramentas na execução de suas estratégias de isenção de responsabilidades na 

sucessão econômica da atividade mineradora. Talvez a própria empresa tenha ensaiado 

dominar também o cooperativismo de crédito, ao inaugurar uma unidade em Pilar, 

capitalizada com recursos dos financiamentos do BN e batizada com o nome do  

presidente do seu conselho de administração. A julgar pelos poucos empréstimos 

rurais42 praticados desde o inicio de 2001, quando foi inaugurada,  até os dias atuais,  é 

provável que a estratégia (se de fato cogitada)  tenha sido abandonada. Nesse caso, 

porque seu caminho seria curto. Empréstimos como os que se analisam fragilizariam a 

situação econômica da cooperativa, afastariam definitivamente os agricultores pelo 

temor de perdas em suas aplicações, afetando, desse modo a credibilidade e a liquidez 

da organização. Além do mais, já que as estratégias de isenção de responsabilidades e 

os verdadeiros interesses  estariam bem mais explícitos, é certo o surgimento de 

reações, reivindicando o controle dos excessos. É mais difícil,assim, percebê-los e 

controlá-los na forma realizada, com bancos públicos que dissimulam os interesses, 

                                                 
42 A cooperativa se chama SICOOB-CREDISA e  sua única agência, em Pilar, “NORMÉLIO MOURA 
COSTA,  presidente da MCSA. Tem empréstimos insignificantes, apesar de sua jurisdição abranger oito 
municípios no entorno de Pilar, entre os quais os três enfocados nesta pesquisa. 
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sendo, para a mineradora, preferíveis. De modo que é menos provável, pela flagrante 

inviabilidade, a apropriação das cooperativas de crédito por interesses outros. 

Já a Cooperativa de Crédito SICOOB-COOPERE, controlada pela APAEB, 

vem novamente demonstrar a viabilidade desse sistema, com aplicações e fundos 

diversificados, liquidez alta e inadimplência insignificante (APAEB, 2002). Para a 

distribuição dos créditos, especificamente os de custeio de atividades permanentes,  

MORAES (2002) sugere também se cogitar a utilização das agências de correios, em 

circunstâncias controladas pelos Conselhos Municipais de Desenvolvimento. 

  

4.4.2.2   Mediação das empresas de assistência técnica -   

 Os empréstimos, aqui analisados, passaram pela mediação de empresas de 

assistência técnica pública (EBDA) e privada (GP Consult), muitas vezes com  ônus 

para os produtores  que não as escolheram.  

 A empresa GP Consult foi remunerada em 2% do valor dos contratos, com base 

no Manual de Crédito Rural do Banco Central, que normatiza esse assunto desde a 

reforma bancária de 1965. A norma do BACEN, ao estipular este percentual, 

considerava a natureza dos trabalhos cogitados, ligada ao modelo produtivista de 

modernização da base tecnológica da agricultura brasileira,  ou seja, era um trabalho 

em série, voltado exclusivamente para demonstrações de métodos e de técnicas; e 

considerava também as circunstâncias generosas de liberação de crédito rural, referidas 

por LEITE (2001),  que muitas vezes aplicava recursos superiores ao PIB da 

agricultura. Nas grandes escalas em que eram concedidos os financiamentos,   o 

percentual de 2% permitia e viabilizava a instalação do serviço privado de assistência 

técnica. As circunstâncias atuais – recursos escassos,  projetos individualizados e de 

baixo valor, compromissos muito além das mensagens tecnológicas,  com objetivos a  
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longo prazo – tornam completamente impraticável a presença dessas empresas no 

PRONAF-Crédito. Cumprem apenas um papel burocrático, agregam custos 

desnecessários, ou adotam práticas suspeitas, como as que foram relatadas.  

 Da mesma forma, a presença da EBDA nos processos de financiamento se deu 

na emissão de cartas de aptidão, para o que não evitou a concessão de financiamentos 

para vários membros de uma mesma família e na elaboração de projetos técnicos, 

também feitos em série, sem visita aos imóveis para verificação de condições e 

possibilidades específicas. Daí, inclusive, a fragilidade das propostas sugeridas  que 

resultaram em quase nada, apesar dos vultosos recursos envolvidos. Além disso, a 

EBDA demonstrou não ter a autonomia necessária para os trabalhos pertinentes, 

funcionando muitas vezes como braço operacional da MCSA/FAESA e dos políticos 

que orbitam em torno dela.  

Mas não é só. Os técnicos da empresa, como herança do modelo passado, têm 

formação principal em ciências agrárias, o que restringe bastante as possibilidades de 

desenvolvimento e o aproveitamento  do potencial do novo rural pluriativo.  Seus 

dirigentes são nomeados por políticos locais, a partir do que as práticas clientelistas e 

de manipulação tendem a existir.  De modo que, além de sua incapacidade estrutural 

para assistir a agricultura familiar em suas necessidades para o desenvolvimento 

sustentável, a EBDA está envolvida em práticas clientelistas, seus técnicos e gerentes 

não têm muita autonomia, praticam hostilidades com prefeituras adversárias do 

governo estadual,  havendo denúncias inclusive de corrupção e extorsão de produtores.  

Aqui os técnicos da EBDA se envolvem no comércio de insumos. É 
uma experiência de longos anos. Eles entram na comercialização dos 
insumos agrícolas, obrigando o produtor a comprar na sua mão, para 
poder facilitar. (Prefeito entrevistado na pesquisa) 

 

A EBDA tem feito muito pouco. O trabalho da EBDA é muito 
direcionado na questão política, aqui na região. Há muitos conflitos 
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quando a prefeitura é adversária do governo estadual. Sempre se 
bateram de frente. É notável o descompasso, um quer ir para um lado 
e o outro que ir para o outro; quem acaba sendo prejudicado são os 
produtores do município que ficam no meio dessa confusão. (Gerente 
de Banco entrevistado) 

 
É indispensável, portanto, a instituição de novas mediações para fins de 

assistência técnica aos empreendimentos e ações da agricultura familiar. Nesse sentido, 

há que se dispensar os modelos típicos governamentais, segundo   MATOS (2002) 

baseados numa lógica cartesiana de prazos e metas precisas, contaminados pelos 

valores e pelo imaginário dos técnicos e ancorados no falso pressuposto de que as 

comunidades pobres não têm iniciativas, sendo incapazes de empreender seus próprios 

processos de desenvolvimento e, por conseguinte, precisam de tutela.  

O desenvolvimento sustentável exige um papel efetivamente protagonista da 

própria comunidade e dispensa a mediação dessas empresas de assistência técnica 

diga-se convencionais. É o que também demonstram as experiências da APAEB, 

relatadas por NASCIMENTO (2000), em que todos os processos nascem da iniciativa 

e da criatividade da própria comunidade, como quer MATOS (2002), autor que 

recomenda,   como caminho para inverter a lógica de tutela das comunidades pobres, 

dando-lhes a autonomia necessária na construção de seus caminhos para o 

desenvolvimento sustentável, apenas ajustes nas instituições governamentais, como é o 

caso do PRONAF,  

 a começar pela redução das práticas diretivas e pelo desenvolvimento 
de uma capacidade de escuta e observação da fala e do movimento das 
comunidades. Depois pela redução da onipotência que representa a 
atitude tradicional de planejar para a comunidade, mesmo quando se 
usam processos participativos induzidos para instruir decisões em 
programas cujos objetos e objetivos já estão previamente 
estabelecidos. (...) o sujeito deve ser a comunidade, a partir de suas 
próprias iniciativas, de seus próprios atores. Cabe ao Estado e à 
sociedade como um todo incentivar e apoiar essas iniciativas, sem 
tentar conduzi-las. (MATOS, 2002: 3) 
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 O associativismo e o cooperativismo podem oferecer boas possibilidades 

também para essa e outras mediações entre governo e produtores, ainda que os 

mecanismos de formação e  amadurecimento  de espírito cooperativo e de 

empreendedorismo sejam temas que mereçam um aprofundamento das pesquisas.  

 

4.4.3 Gestão descentralizada e social e alocação dos recursos. 

 Ainda que as novas tendências das políticas de desenvolvimento rural 

sustentável, em que pretende se inserir o PRONAF, se baseiem na gestão social e 

descentralizada dos recursos, o PRONAF-Crédito, um dos eixos fundamentais de sua 

ação, nem em suas normas admite tal possibilidade. Com efeito, o que se viu foi a 

completa ausência de produtores na definição dos fluxos do crédito e das condições 

mais elementares de sua concessão. Nenhum dos produtores ouvidos revela ter 

opinado quanto aos fluxos e condições do crédito, para os quais não há qualquer foro 

previsto, sendo decisão unilateral dos bancos. Mesmo com relação às obras 

financiadas, mais de 63 % dos produtores ouvidos (Tabela  11) revelam não ter tido 

qualquer ingerência. Também as normas de financiamento mostram-se rígidas, 

impedindo acordos mais flexíveis e viáveis. Os prazos rígidos de resgate das 

prestações, por exemplo, são incompatíveis com o ambiente de clima errático;  os 

agricultores, muitas vezes no afã de não extrapolá-los, adotam comportamentos ainda 

mais arriscados que os habituais. 

 Discutir melhor e democraticamente as concessões dos créditos – já que se trata 

de recursos públicos – deverá garantir uma melhor  qualidade dos ativos, repartindo  

responsabilidades com os agricultores e mobilizando as comunidades. Nesse sentido, o 

PRONAF-Crédito carece ainda de mecanismos  eficientes que estimulem a 

participação  comunitária, para o que se sugere o fortalecimento dos Conselhos 
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Municipais de Desenvolvimento Sustentável que deveriam opinar sobre os créditos e 

sobre a necessidade de infra-estrutura, treinamentos e assistência técnica. 

Os empréstimos do PRONAF só funcionarão quando considerarem as 
instâncias locais, como o Conselho Municipal, que conhece quem é 
quem, sabe quem é do ramo, quem paga e quem não paga. Enquanto a 
posição do Conselho não valer nos financiamentos, eu acho que não 
vão ter êxito. (Prefeito entrevistado) 

 

 Da mesma forma, o controle das operações é muito precário. Para casos como 

os aqui analisados, em que  valores expressivos são usados em financiamentos 

insustentáveis,  o PRONAF e a sociedade não têm mecanismos eficientes de 

responsabilização. Verdadeiras fortunas oriundas dos orçamentos públicos foram 

literalmente desperdiçadas e desviadas e ninguém parece ser responsável, pois até os 

rastros tendem a se apagar pela Resolução do BACEN de anistia e prorrogações. Em 

tais situações de precariedade, parece indispensável a publicação dos financiamentos e 

de prorrogações e anistias em cadastros tipo “diário oficial” e, ainda, que o Ministério 

Público e os Tribunais de Contas possam atuar no acompanhamento dos empréstimos, 

de forma integrada com os Conselhos Municipais  - estes não sendo instâncias dos 

prefeitos, mas  democratizados e atuantes (MORAES, 2002) -  de modo a se  

institucionalizarem medidas capazes de  controlar as esferas burocráticas  (bancos 

públicos, secretarias de governo) e neutralizar eventuais ações de grupos de interesse 

poderosos distanciados dos agricultores familiares  que, como nos empréstimos 

analisados, têm inclinações históricas de dominação, desvios e clientelismos.  

A presença do Ministério Público viria ao encontro das noções mais modernas 

de políticas públicas (PEREIRA, 1997), cujo terceiro eixo, o da responsabilização 

ainda não se firmou no mundo do crédito rural oficial, mas é indispensável à 

participação cidadã nos termos definidos por TEIXEIRA (2001).   
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CONCLUSÃO 

 

Este estudo pretendeu, conforme seu objetivo central, ampliar conhecimentos 

existentes sobre as políticas de crédito rural dirigidas aos agricultores familiares e suas 

relações com o desenvolvimento sustentável. Para tanto, analisou o modelo PRONAF-

Crédito, grupos C e D, verificando a existência, na sua operacionalização e nas suas 

normas,  de preocupações com a sustentabilidade da agricultura e o desenvolvimento 

sustentável das comunidades locais, visando à promoção da cidadania.  

 A região da pesquisa, os municípios de Casa Nova, Curaçá e Juazeiro, 

localizada no Sub-Médio São Francisco baiano, especificamente em suas zonas de 

sequeiro, é considerada das mais restritivas do semi-árido nordestino, em termos 

políticos, econômicos e ambientais.  

 As conclusões se basearam nas análises das normas do PRONAF-Crédito, em 

documentos  internos dos agentes financeiros, em cópias de contratos,  nas falas dos 

atores sociais entrevistados e nas configurações de sua operacionalização,  apuradas 

através de levantamentos empíricos - pesquisa quantitativa descritiva e em entrevistas 

semi-estruturadas – junto a agricultores beneficiários dos créditos, presidentes de 

associação, técnicos, dirigentes de  bancos e prefeitos municipais.  
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 Foi possível confirmar a hipótese principal da pesquisa, de que, apesar da 

evolução normativa e institucional que representa o PRONAF-Crédito, os empréstimos 

dirigidos aos grupos C e D foram realizados no mesmo modus operandi do modelo 

produtivista anterior, sem maiores preocupações com aspectos ligados à 

sustentabilidade da agricultura, ou com a cidadania dos agricultores, para lhes garantir, 

no processo, uma participação mais autônoma, com possibilidades de escolhas. 

Predominaram, nos casos estudados,  interesses chamados de  utilitaristas, porque 

voltados para resgatar metas empresariais e atender intenções de grandes empresas 

privadas, ambos protegidos, de certa forma, por instâncias do governo estadual, 

viabilizados com o uso de práticas clientelistas e autoritárias que não distinguem o 

público do privado. 

 A pesquisa comprovou, ainda, que os bancos públicos – talvez pela importância 

histórica que tiveram nas políticas agrícolas do passado, que mobilizaram grandes 

somas de recursos e amplos poderes na sociedade – permanecem, nos créditos do 

PRONAF, como instâncias deliberativas  únicas e poderosas, apesar de os recursos se 

originarem de orçamentos e fundos federais e de serem bem remunerados pelos 

serviços, com tarifas generosas capazes de até manter o funcionamento de agências em 

praças pobres. A justificativa do privilégio de que também os riscos das operações são 

dos bancos, não encontra respaldo nestas avaliações, ao comprovar que, quando os 

riscos são elevados, como é o caso da atividade agropastoril dependente de chuva no 

semi-árido nordestino, a ocorrência de prejuízos generalizados cria impasses só 

solucionados com a intervenção governamental que fica com os prejuízos mediante a 

edição de medidas de exceção – prorrogações, abonos e anistias. Essa possibilidade já 

é considerada na concessão que estimulou créditos massivos, definidos sem se 

considerar o porte e a capacidade de endividamento dos produtores. 
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O Banco do Brasil adotou estratégia clara de resgate de metas tarifárias, pelo 

que migrou de operações de investimento para as de custeio, inclusive, criando 

produtos bancários de alta receptividade, como o BB Rural-Rápido,  que, a par de 

desburocratizar os empréstimos,  facilitam a estratégia de rentabilidade a qualquer 

preço. Também não concedeu empréstimos de investimento por pressão dos 

produtores; estes se  originaram da parceria com o governo estadual e com uma grande 

empresa privada, na maioria dos casos e buscaram sempre inúmeras e generosas 

reciprocidades empresariais. Já o Banco do Nordeste, que dá evidências de atuar a  

reboque do governo do Estado e da MCSA, parece se preocupar menos com as metas 

empresariais. Mas, ainda que não busque o lucro empresarial como faz o Banco do 

Brasil, os dirigentes e funcionários do Banco do Nordeste não possuem a autonomia 

mínima para gerir o programa e os altos valores de orçamentos públicos, pelo que se 

torna vulnerável a pressões de governos autoritários e de políticos clientelistas. 

Mas o grande interesse em se multiplicar os empréstimos do PRONAF-Crédito, 

na região, associa-se à empresa  Mineração Caraíba S.A., grande conglomerado de 

extração (em Pilar, vizinha localidade dos municípios estudados) e metalurgia do 

Cobre (no Pólo Petroquímico de Camaçari, Bahia). A empresa, diretamente ou através 

de braços operacionais que cria (FAESA/COGRISA), trabalha para implantar 

atividades econômicas alternativas à mineração, em processo final de exaustão, 

cogitando a caprino-ovinocultura sertaneja como opção principal. Suas ações permitem  

supor que as estratégias adotadas pretendem mais isentá-la de responsabilidades com 

as populações desempregadas do que  propriamente em construir alternativas 

sucessionais sólidas, tal é o nível de irregularidades praticadas, as imperícias 

constatadas, as práticas clientelistas, autoritárias e paternalistas, nas quais os 
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agricultores são manipulados para assumir financiamentos elevados que patrocinam 

negócios absolutamente temerários. 

A pesquisa constatou, ainda,  a presença de empresas privadas típicas do 

modelo produtivista na formulação de projetos financiados que se revelam nos 

documentos formais, feitos nos gabinetes, desconhecendo a realidade mais elementar 

das propriedades e orientada, apenas, pelos 2% do total dos empréstimos que recebem. 

A presença nos financiamentos dessas empresas é  incompatível com as necessidades 

dos agricultores e a construção do desenvolvimento sustentável, representando apenas 

um custo alto e um grande desperdício. Já a EBDA, a empresa oficial de assistência 

técnica e extensão rural do Estado, funciona, aqui, revelando seus velhos males e 

trazendo novos; foi predominantemente um aparelho de viabilização de práticas 

clientelistas apuradas e  uma instância burocrática e ineficiente na seleção e concessão 

dos empréstimos, um empecilho às comunidades locais e aos prefeitos, se estes forem 

adversários políticos do governo estadual.  

Assim, a pesquisa apurou incompatibilidades do sistema de assistência técnica 

atual, seja privado, seja público, com as pretensões originais do PRONAF, de construir 

uma agricultura sustentável com vistas ao desenvolvimento sustentável e à promoção 

da cidadania. Até porque esse foi um sistema desenhado para outros contextos. Essa 

constatação recomenda uma reflexão sobre modelos alternativos, para o que algumas 

ONGs e cooperativas atuantes na região semi-árida vêm mostrando bons resultados,  

sobretudo aquelas subordinadas,  de alguma forma, aos agricultores familiares, que 

devem liderar os processos, segundo  os novos modelos de desenvolvimento 

sustentável  e decidir sobre a assistência que querem  e de que necessitam. 

Os agricultores beneficiados  não tiveram poder de escolhas em quaisquer das 

etapas dos empréstimos, sendo que boa parte deles não escolheu nem as obras 
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financiadas. A operacionalização dos investimentos aqui tratado não os reconhece 

como sujeitos, com direitos mínimos, sendo um objetivo ainda muito distante a 

configuração de sujeitos autônomos, tão indispensáveis na construção do 

desenvolvimento sustentável. Ressalve-se, entretanto, o aparecimento de custeios 

rotativos, como o BB-Rural Rápido, que dão autonomia aos produtores em seus gastos. 

O PRONAF-Crédito mostra-se ainda  institucionalmente desarticulado, com 

nenhum ou pouco contato com as demais linhas de ação, como o do PRONAF Infra-

Estrutura, de cujos recursos não se tem notícia digna de divulgação. As ações e os 

créditos do PRONAF não são acompanhados por órgãos específicos, aspecto que, em 

contextos como os aqui pesquisados, abre brechas para desvios e manipulações de 

fortunas, sem qualquer prestação de contas à sociedade, por mínima que seja, de modo 

que se possa responsabilizar burocratas públicos e dirigentes de bancos envolvidos em 

“gestões ruinosas” como as que foram pesquisadas.  

 Daí, é possível concluir que nem mesmo a grande densidade de contratos na 

área, envolvendo agricultores tradicionalmente excluídos dos sistemas oficiais de 

crédito rural,  é motivo de comemoração. As irregularidades apuradas, representadas 

especialmente por projetos de gabinete deslocados da realidade dos produtores, 

resultaram na frustração dos investimentos, agravando um quadro de pobreza que 

constitui um impasse nas mãos do governo federal. Mesmo os altos subsídios 

embutidos na resolução de prorrogação e liquidação antecipada, estimulam a reversão 

dos quase generalizados índices de inadimplência dos contratos. O recurso, portanto, 

pouco melhorou a vida dos agricultores, servindo mais aos interesses dos bancos, de 

grande empresa privada e de políticos clientelistas. 

 No entanto, a construção do desenvolvimento sustentável nos contextos 

estudados – zonas  de agricultura de sequeiro e pastoreio em três municípios do semi-
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árido nordestino, com agricultores muito pobres e dependentes  - tendo como um dos 

eixos importantes uma agricultura sustentável, é perfeitamente possível, ainda que 

objetivo de médio e longo prazo, conforme demonstra um exemplo aqui invocado 

(NASCIMENTO, 2000), que consumiu 10 a 20 anos de trabalho, respeitando as etapas 

citadas por MATOS (2002), na linha do que denomina de “desenvolvimento humano.” 

É claro que as restrições locais não permitem prosperidades econômicas nos padrões 

consumistas da sociedade atual, mas permitirão sim “ uma vida digna para as pessoas 

do campo, com condições de saúde, educação satisfatórias e uma relação equilibrada 

com a natureza”, segundo palavras de um prefeito municipal entrevistado na pesquisa, 

dentro do contexto de um novo rural  includente, diversificado, pluriativo, integrado. 

No que diz respeito à viabilização da agricultura local, ainda indispensável para 

o desenvolvimento sustentável, dando-lhes um mínimo de estabilidade em suas rendas, 

é muito importante a contribuição da pesquisa agropecuária e de novos modelos de 

assistência técnica que, incorporando saberes populares e todo o conhecimento 

científico, produzam sistemas agroecológicos sustentáveis. Também, diante da pobreza 

acentuada e dos prazos relativamente longos de resgate de uma agricultura sustentável, 

é indispensável a associação do PRONAF a outros políticas públicas de melhoria de 

renda e de condições de vida e do reconhecimento, pela sociedade, do papel 

multifuncional dessa agricultura sertaneja. Todo o processo de construção do 

desenvolvimento sustentável tem que ser liderado por agricultores autônomos, 

condição necessária à  superação dos problemas ambientais, políticos e econômicos da 

agricultura familiar aqui tratados. 

O PRONAF, como um todo, e o PRONAF-Crédito, especificamente, são e 

serão muito importantes na longa trajetória de construção do desenvolvimento 

sustentável regional, pois, apesar de suas dificuldades, é certo que focaram uma 
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categoria de excluídos, trazendo-os definitivamente à cena social brasileira e vem 

demonstrando evidentes preocupações em aperfeiçoar-se. E isso já é alvissareiro. Resta 

ajustá-los para impedir as manipulações e desvios apurados na pesquisa e integrá-los a 

contextos efetivamente democráticos e descentralizados, em que se  elimine a visão 

tradicional arraigada no planejamento público de que esses agricultores  necessitam de 

tutela e, sobretudo, em que as comunidades rurais sejam verdadeiramente sujeitos 

principais do processo de desenvolvimento, para fazerem as escolhas. 

Nessa linha, aqui se sugerem alternativas  ao PRONAF-Crédito em seu figurino 

atual. Como as lógicas e os mecanismos de controle dos agentes financeiros mostram-

se incompatíveis com a construção de desenvolvimento sustentável, aconselha-se a 

operacionalização dos financiamentos também através de cooperativas de crédito, 

atualmente com possibilidades, pela legislação mais recente, de se transformarem em 

pequenos bancos das comunidades. Também os Correios poderiam de certa forma 

participar dos créditos. Todos os créditos deveriam ser publicados em diário oficial e 

homologados nos Conselhos de Desenvolvimento Municipal Integrados. 

Enfim, é fundamental que se melhore a responsabilização do Programa, na 

linha das modernas noções de gestão de Políticas Públicas. A atuação do Ministério 

Público Federal, fiscalizando os recursos e suas instâncias deliberativas e de 

acompanhamento, além dos Tribunais de Contas, inibiria as irregularidades e 

manipulações como as que foram aqui diagnosticadas, responsabilizando autoridades 

envolvidas.  
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QUESTIONÁRIO 
 

DADOS GERAIS E FORÇA DE TRABALHO 
 

 PERGUNTAS CUJA RESPOSTA SEJA SIM/NÃO, UTILIZAR OS CÓDIGOS:  0 = NÂO ;   1 = SIM 

   
   (1)       (2) 
MUNICÍPIO [________________________________]     NOME DO AGRICULTOR:____________________________________________________ 
              (3)      (4)   (5) 
SEXO DO AGRICULTOR  [___]    1= MASC.   2= FEM      IDADE do  PRODUTOR:___________ COMUNIDADE:__________________________  
 (6)       (7) 
NOME DA PROPRIEDADE:____________________________________          LOCAL (DISTRITO): ______________________________________ 
                       (8)  
GRAU DE INSTRUÇÃO: [____] 1= ANALFABETO  2= ENSINO FUNDAMENTAL 3= 1º GRAU  4= 2º GRAU 5º 3] GRAU EM DIANTE 
 (9) 
CONDIÇÃO LEGAL  DO     PRODUTOR [__]     CONDIÇÃO LEGAL: 1 – PROPRIETÁRIO    2- POSSEIRO    3- MEEIRO       4 - OUTRO 
 (10)    (11) 
 ÁREA TOTAL EM HA[________]       UTILIZA ÁREA DEVOLUTA COMO  PASTAGEM [__]                                                                                                                   
 (12)       (13) 
MORA NA PROPRIEDADE  [__]                                                                 TEM RESIDÊNCIA TAMBÉM NA CIDADE     [    ]  
                                                                 (14) 
É ASSOCIADO DA COOPERATIVA SINDICATO OU ASSOCIAÇÃO[__] 
     
                                      (15)      (16) 
MÃO-DE-OBRA FAMILIAR :     TOTAL DE HOMENS 15-60 ANOS  [____]                                    TOTAL DE MULHERES 15-60 ANOS [_____]   
 
    (17)       (18) 
                                                        TOTAL DE PESSOAS ATÉ 15 ANOS [_____]                                 TOTAL DE PESSOAS + 60 ANOS     [______] 
                                         (19)                                                                                                                                           
Nº DE PESSOAS DA FAMÍL. QUE MIGRARAM P/ OUTRAS CIDADES [_____]                      
                                            (20)        
MÃO-DE-OBRA  EXTRA FAMILIAR:  PERM. HOMENS 15-60 ANOS [____]                                  
            (21) 

      TRABALHAD.  TEMPOR:  JORNADAS/ANO[_______]      
    
 (22)         (23) 
POSSUI ENERGIA ELÉTRICA   NO IMÓVEL RURAL[__]                                                    POSSUI  AUTOMÓVEL/MOTOCICLETA [        ]        
      
                              (24)                                                                                                                          (25) 
A PROPRIEDADE TEM FONTE PERMANENTE  DE ÁGUAb [__]    DURAÇÃO DA FONTE DE ÁGUA PARA CONS. ANIMAL (MESES)   [_____] 
 
   (26)                                          (27) 
TEMPO DE DURAÇÃO DA FONTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (MESES) [_____]        QUANDO A FONTE DE ÁGUA SECA, QUAL 
 
                                                                                   (28) 
A DISTÂNCIA EM KM PARA A FONTE MAIS PROXIMA? [__________ ]   A ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO É SALOBRA? [_______] 
 
                      (29)  
QUAL A SUA ATIVIDADE PRINCIPAL?  [_____]                                                                                                                                                  
1= AGROPECUARISTA  2= FUNCIONÁRIO PÚBLICO       3= FUNCIONÁRIO DE EMPRESA PRIVADA                                                                     
4= COMERCIANTE             5=OUTROS     ESPECIFICAR [_________________________________________]                            
 
 (30) 
QUAL A PRINCIPAL AMEAÇA AO DESENVOLVIMENTO DE  SUA ATIVIDADE COMO OVINO- CAPRINOCULTOR? [______] 

 
1=   A SECA      2 = FALTA DE ESTÍMULOS DO GOVERNO (CRÉDITO,  ASSISTENCIA TÉCNICA, ETC.)                                                                            
 
3=   PREÇOS BAIXO DOS PRODUTOS E/OU ELEVADO CUSTO DOS INSUMOS       
 
4=   DIFICULDADE DE ACESSO A NOVAS TECNOLOGIAS  E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA   
 
5= ROUBO DE ANIMAIS  
 
6= OUTROS (ESPECIFICAR)_________________________________________________________  

                                                                                      (31) 
QUAIS AS INSTITUIÇÕES QUE PROCURA QUANDO NECESSITA DE APOIO PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS EXISTENTES  
NA SUA ATIVIDADE CAPRINO-OVINOCULTOR?       [____] 

 
1= PREFEITURA 2= LOJA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 3= COOPERATIVAS  4= BANCOS 
 5= EMATER/EBDA  6= NENHUMA  7= OUTROS (ESPECIFICAR)__________________________________ 
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USO DA TERRA (RELACIONADO AO ÚLTIMO ANO AGRÍCOLA) 
 

DISCRIMINAÇÃO  ÁREA EM HA 
 

CONSORCIADA, 
1=SIM                0=NÃO 

CULTURAS COMERCIAIS/SUBSISTÊNCIA  (32) (33) 
CAATINGA  (34) (35) 
CAPIM   BUFFEL          (36) (37) 
PALMA FORRAGEIRA (38) (39) 
LEUCENA (40) (41) 
ALGAROBA (42) (43) 
OUTRAS (ESPECIFICAR) (44) (45) 

 
INVENTÁRIO ANIMAL      

QUANT. DE  BODE/REPRODUTOR (46) 
[___________] 

 
QUANT. DE BOIS E TOUROS 

(47) 
[___________] 

QUANT. DE CABRAS(MATRIZES E MARRÃS) (48) 
[___________] 

 
QUANT. DE VACAS E NOVILHAS 

(49) 
[___________] 

QUANT. DE  CABRITOS/AS  ATÉ 8 MESES (50) 
[___________] 

 
QUANT. DE  BOVINOS JOVENS 

(51) 
[___________] 

QUANT. DE CARNEIROS/REPRODUTORES (52) 
[___________] 

 
QUANT. DE EQUINOS 

(53) 
[___________] 

QUANT.DE OVELHAS (MATRIZES/MARRÃS) (54) 
[___________] 

 
QUANT. DE MUARES/ASININOS 

(55) 
[___________] 

 
QUANT. DE BORREGOS/AS ATÉ 8 MESES 

(56) 
[___________] 

 
QUANT. DE GALINHAS 

(57) 
[___________] 

 
PRODUÇÃO E RENDA ANIMAL (ANUAL) 

 
PRODUTO QUANT./ANO VENDA CONSUMO VALOR TOTAL EM 

R$ 
 
 
LEITE  VACA ( L ) 

(58) 
 

[_______________] 

(59) 
 

[____________] 

(60) 
 

[___________] 

(61) 
 

[_______________] 
 

 
 
LEITE CABRA (L) 

(62) 
 

[_______________] 

(63) 
 

[____________] 

(64) 
 

[___________] 

(65) 
 

[_______________] 
 

CARNE DE CAPRINOS/OVINOS (Kg) (66) 
 

[_____________] 
 

(67) 
 

[_______________] 

(68) 
 

[___________] 

(69) 
 

[_______________] 

CARNE DE BOVINOS (KG) (70) 
 

[_______________] 
 

(71) 
 

[_______________] 

(72) 
 

[___________] 

(73) 
 

[_______________] 

 
 
OVOS (DZ) 

(74) 
 

[_______________] 

(75) 
  
 [______________] 

(76) 
 

[___________] 

(77) 
 

[_______________] 

 
 
PELE (unidade) 

(78) 
 

[_______________] 

(79) 
  
 [______________] 

(80) 
 

[___________] 

(81) 
 

[_______________] 

 
OUTROS (ESPECIFICAR) 
_____________________ 

(82) 
 

[_______________] 

(83) 
 

[______________] 

(84) 
 

[___________] 

(85) 
 

[_______________] 
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OUTRAS RECEITAS DA FAZENDA E DA FAMÍLIA 
 

DA FAZENDA:      DA FAMÍLIA: 
 
 
 
DISCRIMINAÇÃO 
 

 
MONTANTE ANUAL 
EM R$ 

 
ALUGUEL DE TERRA 
 

(86) 
 

 
ESTERCO 
 

(87) 
 

VENDA DE  PRODUTOS 
AGRÍCOLAS 
 

(88) 

 
OUTRAS RECEITAS  
(ESPECIFICAR) 
______________________________ 

(89) 
 
 

 
 
 
  

 
DISCRIMINAÇÃO 

 
MONTANTE ANUAL 
EM R$ 

 
APOSENTADORIA 
 

(90) 
 

 
DOAÇÃO DE PARENTES 

(91) 
 
 

 
VENDA/ALUGUEL DE BENS PESSOAIS 

(92) 
 

 
VENDA DE MÃO-DE-OBRA PARA 
AGRICULTURA 

(93) 
 
 

 
RECEBIMENTO DE SALÁRIOS ESTÁVEIS 

(94) 
 
 

 
VENDA DE CARVÃO/EXTR.VEGETAL E 
ANIMAL 
 

(95) 
 

 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL 
 

(96) 
 
 

 
TRANSPORTE 
 

(97) 
 

 
OUTRAS RECEITAS (ESPECIFICAR) 
 
 

(98) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                            FINANCIAMENTO - PRONAF 

                                        (99) 
QUAL O VALOR DO  FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTO RECEBIDO? [____] 

 
1= ATÉ  R$ 3.000,00   2= DE 3.001,00 A 5.000,00   3= DE 5.000,00 A 10.000,00  4= DE 10.000,00 A 15.000,00 
   
  (100) 

O SENHOR RECEBEU ALGUM FINANCIMENTO DE CUSTEIO? [        ] 
0= NÃO 
 
1= SIM, ATÉ 500,00   2= SIM, DE 500,00 A 1.000,00    3= SIM, DE 1.000,00 A 3.000,00 4= SIM, ACIMA DE 3.000,00 
                                 
                                       (101) 

QUAIS OS BANCOS QUE CONCEDERAM OS EMPRÉSTIMOS (DE INVESTIMENTO)? [____] 
1= BB   2= BNB   3= BB E  BNB  4= BANCO PRIVADO 
                                        (102) 

QUE ENTIDADES INTERMEDIARAM OS CONTATOS COM OS BANCOS FINANCIADORES? [____] 
 
1= EBDA             2= FAESA  3= IRPAA  4= SINDICATOS  5=COOPERATIVA  
6= ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 7= PREFEITURAS  8= OUTROS 9= NÃO HOUVE INTERMEDIÁRIOS 
 

O SENHOR TEVE AUTONOMIA PARA ESCOLHER:   1= SIM                   0= NÃO  3= EM PARTE 
 
 (103)     O VALOR E AS CONDIÇÕES DO FINANCIAMENTO         [      ] 
 (104)      AS OBRAS, OS SERVIÇOS E AS AQUISIÇÕES FINANCIADAS? [____] 
 
                                         (105) 

COM O FINANCIAMENTO DO PRONAF, SUA RENDA E A DE SUA FAMÍLIA AUMENTARAM?  
  [     ]     0 = NÃO       1= SIM 
    (106) 
COM O FINANCIAMENTO DO PRONAF, SUA ATIVIDADE PASSOU A OFERECER MAIS EMPREGOS? 
[    ]    0 = NÃO    1= SIM 
     (107) 
COM O FINANCIAMENTO DO PRONAF, SUA ATIVIDADE PASSOU A TER MELHORES PRODUTIVIDADES? 
[    ]   0 = NÃO     1= SIM 
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(108) 
COM O FINANCIAMENTO DO PRONAF, SUA ATIVIDADE DE CAPRINO-OVINOCULTOR PASSOU A TOLERAR MELHOR OS PERÍODOS 
DE ESTIAGEM? 
[   ]     0 = NÃO    1= SIM 
 
  (109) 
QUAL A SITUAÇÃO ATUAL DO(S) EMPRÉSTIMO(S) DE INVESTIMENTO? [______] 
 
0 = INADIMPLENTE   1= NORMAL, COM PRESTAÇÕES PRORROGADAS   1 = NORMAL, SEM PRESTAÇÕES VENCIDAS      
3 = NORMAL, COM LIQUIDAÇÃO DE  PRESTAÇÕES PARCIAIS   4 = NORMAL, COM LIQUIDAÇÃO TOTAL DAS PRESTAÇÕES 

            
        (110)                                             

QUAIS OS PRINCIPAIS PROBLEMAS DO CRÉDITO DO  PRONAF NA SUA OPINIÃO? 
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE  INVESTIMENTO 
   (111)    (112)   (113) 
Nº DO CONTRATO: ________________________VALOR (R$)___________________________  
DATA:____________________ 
  (114)        (115) 
BANCO: __________________________________________ ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA:_______________________________________________ 
 
QUADRO COMPARATIVO ENTRE  METAS PRETENDIDAS,  REALIZADAS E  FRUSTRADAS 
 
ITENS FINANCIADOS TIPO QUANTIDADE VALOR (R$) FRUSTRAÇÃO * 

(116) 
 (117) (118) (119) 

(120) 
 (121) (122) (123) 1. MELHORIA DA INFRA-

ESTRUTURA HÍDRICA 
(124) 

 (125) (126) (127) 

(128) 
 (129) (130) (131) 

(132) 
 (133) (134) (135) 

(136) 
 (137) (138) (139) 

(140) 
 (141) (142) (143) 

2. MELHORIA DA INFRA-
ESTRUTURA 
FORRAGEIRA 

(144) 
 (145) (146) (147) 

(148) 
 (149) (150) (151) 

(152) 
 (153) (154) (155) 

(156) 
 (157) (158) (159) 

3. CERCAS, 
INSTALAÇÕES E 
AQUISIÇÃO DE ANIMAIS 

(160) 
 (161) (162) (163) 

(164) 
 (165) (166) (167) 

(168) 
 (169) (170) (171) 

4. MELHORIAS SOCIAIS  
E DO PROCESSO DE 
COMERCIALIZAÇÃO E 
TRANSPORTE (172) 

 (173) (174) (175) 

5. ATER (176) 
 (177) (178) (179) 

6. RESERVA TÉCNICA (180) 
 (181) (182) (183) 

7 OUTROS (184) 
 (185) (186) (187) 

* Percentual de frustração em relação à quantidade financiada 
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CONSTRUÇÃO DAS VARIÁVEIS 
 
 
Z001: área total = 10 
Z002: área com lavouras comerciais/subsistência = 32; 
Z003: área com pastagens = (36+38+40+42+44); 
Z004: área com caatinga = 34; 
Z005: Uas touros = (1,2*47); 
Z006: Uas vacas = (1*49); 
Z007: Uas bovinos jovens = (0,4*51); 
Z008: Uas caprinos = ((0,18*46)+(0,14*48)+(0,05*50)); 
Z009: Uas ovinos = ((0,18*52)+(0,14*54)+(0,05*56)); 
Z010: Uas bovinos = (Z005+Z006+Z007); 
Z011: Uas caprinos/ovinos= (Z008+Z009); 
Z012: Total Uas= (Z010+Z011); 
Z013: Índice de utilização de terra = (Z002+Z003)/Z001; 
Z014: Utilização de fundo de pasto = 11; 
Z015: Existência de fonte permanente de água = 24; 
Z016: Principal ameaça ao desenvolvimento da atividade = 30; 
Z017: Local de residência = 12; 
Z018: Disponibilidade de energia elétrica = 22; 
Z019: Orientação/Assistência Técnica = 31; 
Z020: Condição legal = 9; 
Z021: Grau de instrução = 8; 
Z022: Idade do produtor = 4; 
 
ESTRUTURA FAMILIAR E MÃO-DE-OBRA  
 
Z023: Tamanho da família: (15+16+17+18); 
Z024: Mão-de-obra familiar = (15+16+18); 
Z025: Mão-de-obra permanente = 20; 
Z026: Mão-de-obra temporária = 21; 
 
ESTRUTURA DE RENDA 
 
Z027: Valor das culturas comerciais/subsistência = 88; 
Z028: Valor da produção animal = (61+65+69+73+77+81+85); 
Z029: Outras receitas da fazenda/extrativismo = (86+87+89+95); 
Z030: Renda de venda de mão-de-obra para a agricultura = 93; 
Z031: Renda agropecuária = (Z027+Z028+Z029+Z30); 
Z032: Renda de aposentadoria = 90; 
Z033: Renda de salários não agrícolas/transporte = (94+97); 
Z034: Renda de atividade/estabelecimento comercial = 96; 
Z035: Outras receitas não-agrícolas = (91+92+98); 
Z036: Renda não-agrícola = (Z032+Z033+Z034+Z035); 
Z037: Renda bruta = (Z031+Z036); 
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FINANCIAMENTO/PRONAF 
 
Z038: Valor do investimento recebido = 99; 
Z039: Recebimento de custeio = 100; 
Z040: Banco financiador do investimento = 101; 
Z041: Intermediários = 102; 
Z042: Autonomia do produtor quanto ao valor e condições de financiamento = 103; 
Z043: Autonomia do produtor quanto as obras e serviços financiados = 104; 
Z044: Melhoria econômica promovida pelo financiamento = 105; 
Z045: Melhoria do emprego promovida pelo financiamento = 106; 
Z046: Melhoria da produtividade promovida pelo financiamento = 107; 
Z047: Melhoria da resistência a estiagem promovida pelo financiamento = 108; 
Z048: Situação atual do empréstimo de investimento = 109; 
Z049: Valor do empréstimo = 112; 
Z050: Ano do empréstimo = 113; 
Z051: Índice de aplicação na melhoria da infra-estrutura hídrica e forrageira sobre o 

total do financiamento = (118+122+126+130+134+138+142+146)/112; 
Z052: Índice de aplicação em cercas e animais sobre o total do financiamento = 

(150+154+158+162)/112; 
Z053: Índice de melhorias sociais e de comercialização sobre o total do financiamento 

= (166+170+174)/112; 
Z054: Custeio da ATER = 178; 
 
Z055: (Y) = Participação percentual da caprino-ovinocultura na renda agropecuária  
                (Y  = 65 + 69 + 81/Z031 )    
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
 
 
1) Identificação (nome, idade, profissão, cargo que ocupa). 
2) Experiência em programas de desenvolvimento e crédito rural. 
3) Características da agricultura familiar local 
4) Conceito, operacionalização e resultados do PRONAF  e do PRONAF-Crédito 

na região 
5) Conselho municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável: funcionamento e 

perspectivas 
6) Os agentes financeiros e o PRONAF 
7) A mediação no PRONAF-Crédito 
8) Papel e participação de Associações e Cooperativas de agricultores familiares 
9) Conceitos de desenvolvimento sustentável e cidadania 
10) Características e resultados dos empréstimos rurais, sob amparo do PRONAF-

Crédito, dirigidos a caprino-ovinocultores regionais 
11) Atores envolvidos na operacionalização do PRONAF-Crédito 

12) Principais dificuldades, críticas e perspectivas futuras da caprino-ovinocultura 

familiar local e do PRONAF-Crédito 
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