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Introdução
Com as transformações atuais no mundo do trabalho, ocorridas principalmente a partir dos anos 70, por meio da reestruturação produtiva e da
flexibilização das relações de trabalho, muitos estudiosos vêm analisando seus
reflexos no mundo rural, de modo mais amplo, e na agricultura familiar, em
especial. De maneira geral, todos concordam que existem novas situações, as
quais vêm provocando inovações nas formas de organização do trabalho, bem
como nas formas de sociabilidade entre os atores envolvidos.
Segundo Navarro (2010), a agricultura familiar entrou na agenda
política nacional a partir dos anos 1990. Antes disso os estabelecimentos
familiares eram chamados de “minifundiários”, “pequenos produtores”, “agricultores de subsistência” ou “agricultores de baixa renda”. Já a designação de
“camponeses” foi utilizada na pesquisa social, principalmente por sociólogos
e antropólogos de tradição marxista. O autor se refere ainda à existência de
expressões regionais, como “lavradores” no Nordeste e “colonos” na região sul,
as quais também fazem parte da história da agricultura familiar.
De acordo com Abramovay e Piketty (2005, p. 5), a expressão “agricultura familiar” é recente na linguagem acadêmica e governamental, pois
até pouco tempo atrás a designação dada a esta atividade era a “expressão
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econômica marginal, com futuro incerto devido ao desenvolvimento capitalista”. Para esses autores dois fatores importantes contribuíram para modificar
esta visão. O primeiro diz respeito ao aumento no número de estudos na área
e o segundo está relacionado aos avanços nas lutas políticas empreendidas
pelos movimentos sociais ligados às questões agrárias.
Além disso, acontecimentos como a assinatura do Tratado de Assunção,
que deu origem ao Mercosul (1991), as lutas do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra –MST,, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura - CONTAG e do antigo departamento rural da CUT, os incentivos financeiros vindos com a criação do PRONAF75, com uma crescente
participação do Estado como regulador do setor, entre outros, estão relacionados com a origem da expressão agricultura familiar. No entanto, segundo
Navarro (2010), apesar de considerar essa como uma vitória política dos
pequenos produtores, tal expressão não consegue expressar adequadamente
a heterogeneidade presente no meio rural, ou seja, para falar de agricultura
familiar torna-se necessário especificar de qual se está falando.
Em total discordância com o entendimento que reduz o conceito de
agricultura familiar a uma definição operacional do Estado brasileiro, subsumida na instituição da política do PRONAF, Nazareth Wanderley (2009)
resgata a sua historicidade, referindo-a à noção de camponesinato. Lembra a
autora, que a categoria agricultura familiar possui uma história camponesa.
Mesmo reconhecendo que as transformações decorrentes da modernização
da agricultura atingiram também as comunidades camponesas as levando à
denominação de agricultores familiares, enfatiza que esse processo não se deu
de forma homogênea e, portanto, não foram todos os camponeses que passaram por essas transformações. Nesse sentido, resgata que esta “evolução” do
camponês à condição de agricultor se constituiu em uma trajetória de “permanências” e “rupturas” da forma de vida do camponês tradicional em relação à
forma de vida desses sujeitos após a modernização.
Aquino e Schneider (2010) destacam que embora o termo agricultura
familiar, em nosso país, seja relativamente novo, representa a aproximação entre
“trabalho, produção e unidade doméstica” e se constitui como uma “categoria
reconhecida econômica e politicamente”. Para os autores, a partir do PRONAF,
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De acordo com Aquino e Schneider (2010), o Programa de Fortalecimento da Agricultura
Familiar – Pronaf foi criado por meio do decreto presidencial número 1.946, no mês de
junho de 1996 e por meio da promulgação da lei 11.326/2006, conhecida como a lei da
Agricultura Familiar.

a referida noção passou a ganhar destaque tanto pelos resultados desse programa de crédito rural quanto, nos meios acadêmicos, por meio do aumento
dos estudos e pesquisas sobre o mundo rural. Com isso, ao longo dos anos o
Programa foi fortalecido, passando a atender demandas específicas dos grupos
A, B, C, D, e E e dos movimentos sociais, o que gerou muitas contradições no
interior desses, provocando intenso debate acadêmico e, na sociedade em geral,
resultando em mudanças que aprofundaremos mais adiante neste trabalho.
Este artigo busca refletir sobre as mudanças na agricultura familiar, tendo
como universo de análise os(as) beneficiários(as) do Programa de Microcrédito
Agroamigo, do BNB, em relação ao qual serão verificados até que ponto essa
Política Pública de Inserção Social no Semiárido nordestino vem contribuindo
efetivamente para melhorar as condições de trabalho e de vida dos(as) pequenos(as) agricultores(as) familiares. Desta forma, primeiramente discutiremos
algumas abordagens sobre a dinâmica da agricultura familiar na atualidade e,
posteriormente, apresentaremos uma análise de entrevistas realizadas junto
a 10 mulheres agricultoras e 4 agricultores, ambos grupos beneficiários do
Programa Agroamigo e residentes no município de Lagoa Seca, na Paraíba,
mais especificamente nas comunidades de Pai Domingos, Amaragi, Mineiro,
Campinote e Almeida. Ao final, apresentaremos algumas considerações.

Tipologia dos estabelecimentos e mudanças
nas relações de trabalho
No entendimento de kageyama et al (2008), a mão-de-obra que
caracteriza a agricultura familiar é definida através da pessoa que dirige o
estabelecimento e seus parentes que trabalham no mesmo. Além disso, pessoas não-remuneradas com laços de parentesco, como os empregados que
auxiliam suas atividades, também fazem parte da agricultura familiar. Nesse
sentido, e de acordo com o Censo Agropecuário de 2006, os estabelecimentos
familiares foram classificados em três tipos, a saber: 1) Assentado: estabelecimento originário de projeto de assentamento; 2) Exclusivamente familiar:
opera apenas com mão-de-obra da família do produtor, sem nenhum tipo
de pessoa contratada; 3) Familiar com contratado ou misto: possui mão-deobra contratada, mas em quantidade menor ou igual, em equivalentes-ano, à
mão-de-obra familiar. O estabelecimento sem mão-de-obra familiar ou com
mão-de-obra contratada em quantidade maior, em equivalentes-ano, que a
mão-de-obra familiar representa o estabelecimento Não-Familiar ou Patronal.
Na Tabela 1, a seguir, esses tipos de estabelecimentos estão dispostos numérica
e proporcionalmente.
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Tabela 1 – Número e área dos estabelecimentos segundo o
tipo de estabelecimento
Tipo de Estabelecimento
Assentado

Estabelecimentos

Área total

% Estabelecimentos

% Área total

575.101

28.407.669

11,1

8,5

Exclusivamente familiar

3.494.212

112.958.817

67,5

33,9

Familiar com contratado

761.999

60.198.115

14,7

18,0

Não-familiar

344.324

132.115.437

6,7

39,6

Total (censo)

5.175.489

329.941.393

100,0

100,00

Fonte: Censo Agropecuário 2006

Os dados demonstram a importância da agricultura familiar frente a nãofamiliar em termos de número de estabelecimentos, compreendendo 67,5%.
Por outro lado, em termos de área, a agricultura não-familiar concentra a
maior parte da área total cultivada, com cerca de 39,6%. As autoras destacam
também a representatividade dos tipos de estabelecimento de acordo com as
regiões brasileiras.
Tabela 2 – Participação relativa dos estabelecimentos segundo o tipo
nas grandes regiões. Brasil, 2006. (porcentagens)
Região

Assentado

Exclusivamente Familiar com
familiar
contratado
67,51
14,72

Brasil

11,11

Norte

33,46

55,49

7,90

Não-familiar
6,65

TOTAL
100,0

3,14

100,0

Nordeste

9,35

70,52

14,95

5,18

100,0

Sudeste/Sem São Paulo

4,01

67,69

16,98

11,32

100,0

São Paulo

6,57

60,23

16,29

16,90

100,0

Sul

5,33

74,64

15,36

4,66

100,0

Centro-Oeste

28,30

44,53

15,09

12,08

100,0

Fonte: Censo Agropecuário 2006

Com base nos dados apresentados na Tabela 2 se pode concluir que na
Região Norte é onde mais destaque ganha o tipo Assentados. Em todos os
casos, no entanto, predomina o tipo Exclusivamente familiar. Contudo, cabe
salientar que no Nordeste e Norte estão localizados os agricultores familiares
mais pobres e com os mais baixos rendimentos do país. Na região Sudeste
encontra-se o maior número de estabelecimentos familiares com trabalho
contratado e a Agricultura Não-familiar possui uma maior representação no
Estado de São Paulo.
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Entre as abordagens sobre as mudanças atuais no trabalho do meio rural,
Schneider (2010) destaca o aumento da estratégia da pluriatividade, pois muitos agricultores não estão mais conseguindo manter seus rendimentos por meio
de atividades de trabalho ligadas exclusivamente à agricultura familiar e, dessa
forma, uma das alternativas encontradas para complementar a renda têm sido
as atividades de trabalho não-agrícolas. É comum entre os depoimentos dos
agricultores familiares a revelação de que membros de suas famílias trabalham
em atividades como, por exemplo, vigia, motorista, pedreiro, manicure, cabeleireiro, lavadeira, passadeira, entre outras. Cabe salientar que na maioria das
vezes são atividades de trabalho precarizadas, sem nenhum tipo de proteção
social e que exigem baixo nível de qualificação profissional. A característica
fundamental das famílias rurais é que não são mais apenas agricultores e/ou
pecuaristas: eles combinam atividades dentro e fora de seus estabelecimentos,
tanto nos ramos tradicionais urbano-industriais quanto nas novas atividades
que vêm surgindo no meio rural, como lazer, turismo, conservação da natureza, moradia e prestação de serviços pessoais.
Nesse mesmo sentido, Abramovay (1998, p. 17) destaca que
Além deste novo perfil que tende a adquirir a produção
agrícola – mais voltada a mercados específicos e segmentados – o meio rural é cada vez menos visto pela
sociedade como um espaço estritamente produtivo. Suas
funções de preservação ambiental, de criação de um quadro favorável ao lazer, ao contacto com a natureza e com
um estilo de vida diferente do característico das cidades
são cada vez mais valorizados.

Com isso, segundo Schneider (2010, p. 02), torna-se a cada dia mais
difícil definir o que é agricultura familiar, devido à diversidade de atividades
que envolvem tanto o gerenciamento quanto o cultivo dos alimentos. Entre
essas tarefas o autor destaca o “plantio, manejo, colheita, limpeza, preparação,
organização, beneficiamento, etc.”. Envolve ainda atividades de manejo com
animais e vegetais e gerenciamento de processos biológicos dos quais resulta
a produção de alimentos, fibras e matérias-primas. Com base nisso, o autor
afirma que atualmente não se sabe exatamente onde começa e onde termina
uma atividade agrícola, já que muitas dessas atividades são realizadas em estabelecimentos de terceiros ou mesmo em outros tipos de atividades econômicas
do meio urbano, normalmente ligadas à informalidade. Schneider define
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como as “atividades para-agrícolas”76 aquelas que implicam na “transformação, beneficiamento e/ou processamento de produção agrícola obtida dentro
de um estabelecimento ou adquirida em parte ou totalidade fora deste”. As
atividades “não-agrícolas” são aquelas que não se enquadram na definição de
atividade agrícola ou para-agrícola, as quais em geral pertencem a outros setores da economia, como indústria, comércio e serviços. É a combinação de
duas ou mais atividades que segundo Schneider gera a pluriatividade, sendo
que uma dessas atividades se encontra ligada à agricultura, em uma mesma
unidade de produção e por indivíduos que pertencem a um grupo ligado por
laços de parentesco e consanguinidade, que compartilham um mesmo espaço
de moradia e trabalho.
Importante destacar que para se concretizar a pluriatividade é preciso se
estabelecer previamente o trabalho em tempo parcial no seio da unidade familiar. Ou seja, é preciso que ocorra uma redução do tempo de trabalho necessário
ao pleno desenvolvimento das atividades dos produtores. Isto quer dizer que
a pluriatividade, que precisa estar referenciada a um setor econômico básico –
no caso a agricultura é o ponto de origem –, tem como condição necessária o
desenvolvimento da atividade agrícola em tempo parcial. E a possibilidade de
que isso ocorra se concretiza, entre outras coisas, mediante “o crescimento da
mecanização das atividades agrícolas e da automação nas atividades criatórias
e os programas de redução das áreas cultivadas (set-aside) e/ou ‘extensificação’
da produção agropecuária” (GRAZIANO DA SILVA, 1998, p. 118).
Dispor de um tempo de trabalho potencialmente disponível ao exercício de outra atividade, complementado pelas alterações estruturais do novo
paradigma pós-industrial que levou a uma valorização do rural, fez com que
se expandissem no campo as oportunidades de ocupações não-agrícolas77. Ou
seja, o estabelecimento da pluriatividade dependerá da possibilidade de ser
gerada no interior da unidade produtiva familiar uma oferta de trabalho quer seja por efeito da mecanização da produção, quer seja por inviabilidade
76

Segundo Schneider (2010, p. 2), “as atividades para-agrícolas podem ter a finalidade de
transformar a produção visando o consumo pelos próprios membros da família – produção para autoconsumo – ou destiná-la em parte ou integralmente para a venda”.
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“É sabido que muitas indústrias tradicionais (que muitos preferem chamar de ‘sujas’ ou
‘decadentes’) há muito já vem procurando refúgio no espaço agrário por razões de custos
internos (maior proximidade das matérias primas, busca de mão-de-obra barata e não
sindicalizada etc.) e custos externos (dificuldades de transporte de cargas, menor rigor
no controle de poluição etc.)” (GRAZIANO DA SILVA, 1998, p. 118).
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do processo produtivo. Por outro lado, é preciso também que o entorno tenha
gerado uma demanda de trabalho, quer esteja ela ligada ao efeito da presença
de agroindústrias no campo, quer sob efeito da generalização de novas atividades ligadas ao meio ambiente, quer respondam ao processo de urbanização
das pequenas e médias cidades circunvizinhas.
Enfatizamos aqui a importância do estágio de desenvolvimento da
economia local para determinação das condições que definem as formas de
expressão da pluriatividade. Isso porque, partimos do pressuposto de que
essa segunda atividade deverá estar inserida em algum setor de atividade da
economia local. Esse espaço, definido por Kageyama (1998, p. 536) como
mesoeconômico, se diferencia do macro porque “a manutenção do vínculo
com a propriedade rural (inclusive como moradia) implica atividades em mercados de trabalho locais não muito distantes”. Segundo Kageyama (1998, p.
518), a intensificação da pesquisa e do debate sobre a agricultura de tempo
parcial a partir da segunda metade dos anos 70, principalmente na Europa,
onde foram realizados diversos eventos e publicados vários livros e artigos
sobre essa temática, estabeleceram que
a unidade de análise relevante no caso é a família ou,
para alguns autores, o estabelecimento familiar (household) e que a agricultura de tempo parcial não é um
fenômeno temporário nem de transição no desenvolvimento agrícola, constituindo, ao contrário, uma forma
bem definida e persistente de relacionamento intersetorial em muitos países.

A partir da visão de Fuller (apud KAGEYAMA, 1998, p. 520), a trajetória evolutiva do conceito o levou a uma ampliação para dar maior peso “às
atividades e condições externas à agricultura, bem como às relações que se estabelecem entre as unidades produtivas e os contextos regionais especialmente
os mercados de trabalho”. Para esse autor, ocorre, assim, uma redescoberta do
desenvolvimento local e das comunidades. Com base no resgate dos conceitos
de diferentes autores e enfatizando que a pluriatividade deve ser entendida em
contextos específicos, essa autora aponta no sentido de a tomar em referência
“à combinação de atividades – por indivíduos ou famílias – em diferentes
setores, portanto diferentes mercados, da economia; para o que nos interessa,
no entanto, restringiremos o ‘conceito’ para o caso em que um desses setores
seja a agricultura” (KAGEYAMA, 1998, p. 523). A ideia de pluriatividade
aparece para Ângela Kageyama relacionada à ideia de um contínuo que vai
desde um extremo, entendido como estratégia de sobrevivência da unidade
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familiar – a qual resiste à perda da propriedade e ao consequente assalariamento (implicando em uma diferenciação para baixo), até o outro extremo,
que compreende aumento de renda e possibilita a expansão da área e compra
de outros ativos produtivos (implicando em uma estratégia de diferenciação
para cima). Isso possibilita o entendimento da pluriatividade como “uma das
respostas das famílias a mudanças nas circunstâncias econômicas e sociais,
devendo, portanto, sua análise explorar tanto o contexto como a unidade produtiva familiar, ou seja, o nível micro” (KAGEYAMA, 1998, p. 531).
Esse é um ponto de grande valia ao nosso estudo, o qual focaliza a região
Nordeste, onde parece se caracterizarem situações de pluriatividade devido a
fatores de inadequação da atividade agrícola – situações mais comuns à região
–, complementados por fatores externos dinamizadores da economia regional
– característico de algumas áreas específicas do Nordeste, como é o caso dos
polos fruticultores.
Desta forma, verifica-se que as mudanças atuais vivenciadas no mundo do
trabalho em geral afetam a vida da classe trabalhadora tanto no meio urbano
quanto no meio rural. Em época de flexibilização das relações de trabalho o
discurso predominante é que cabe aos próprios indivíduos buscar suas alternativas de sobrevivência para sair do desemprego e estas acabam na maioria
das vezes se dando por meio de atividades precárias de trabalho. Mesmo em
atividades caracterizadas como auto-emprego, com a agricultura familiar, são
cada vez maiores as incertezas e riscos presentes em uma economia globalizada
e em constante transformação. Por outro lado, vale salientar a importância
das políticas públicas governamentais que visam à inclusão social e econômica de pessoas que sempre estiveram à margem do mercado de trabalho e
do sistema financeiro. Ainda que contraditórias na sua aplicabilidade prática,
como é o caso do PRONAF, o qual acabou gerando desigualdade dentro da
própria classe de agricultores familiares, bem como tem levado a uma elevada
inadimplência dos agricultores, mesmo assim possuem um papel fundamental
no sentido de fortalecer a democracia, de aumentar a produtividade, gerar
emprego, trabalho e renda.

Do PRONAF “B” ao Agroamigo: acesso ao
crédito sem empreendedorismo
O principal objetivo do PRONAF, desde o seu surgimento, é combater
as desigualdades sociais e regionais por meio do fortalecimento da agricultura
familiar. De acordo com o Manual Operacional do Programa, sua finalidade formal é “promover o desenvolvimento sustentável do segmento rural
232

constituído pelos agricultores familiares, de modo a propiciar-lhes o aumento
da capacidade produtiva, a geração de empregos e a melhoria da renda” (MAA/
SDR/DATER, 1996, p. 24). Segundo Abramovay (2010), o PRONAF é
“uma das mais importantes políticas brasileiras de combate à pobreza”, o qual
tem como princípio ampliar o crédito formal para pessoas que nunca tiveram
acesso a ele, tendo nascido dos anseios das representações políticas dos trabalhadores rurais e pequenos proprietários. Quanto ao PRONAF B, foi criado
no ano de 2000 e direcionado exclusivamente aos agricultores mais pobres do
país. Segundo este autor, entre os agricultores familiares brasileiros, cerca de
50% são beneficiários desse Programa, sendo que grande parte destes são do
PRONAF B78, os quais se encontram localizados principalmente na região
Nordeste.
Inicialmente o PRONAF se limitava ao financiamento de atividades
agropecuárias e os agricultores com menor renda não faziam parte do público
alvo. No entanto, segundo Aquino e Schneider (2010), a partir do segundo
mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (1999-2002) e nos primeiros anos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2008), o Programa
foi reformulado com o objetivo de melhor se adequar à diversidade presente
na agricultura familiar. Além disso, no ano de 2007, ocorre o lançamento
do Plano Safra da Agricultura Familiar, o qual, de acordo com esses autores,
pode ser entendido como uma síntese das principais mudanças da política
de crédito do PRONAF, desde a sua criação em 1996 até o ano de 2008. As
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Podem acessar o PRONAF B agricultores com renda bruta anual de até R$ 6.000,00,
incluída renda oriunda de dentro e de fora do estabelecimento, por qualquer membro
da família, excluídos os benefícios sociais e os proventos previdenciários decorrentes
de atividades rurais. Podem ainda ser beneficiários: pescadores artesanais autônomos,
sivicultores e extrativistas que realizam manejo ecologicamente sustentável. Essa linha
também pode beneficiar aquicultores, maricultores e piscicultores. Agricultores assentados possuem linha de crédito específica, não podendo acessar o crédito do Grupo B. O
beneficiário pode financiar até R$ 1.500,00, dos quais pode utilizar até 35% em atividades de custeio do investimento, com direito a bônus de adimplência de 25% do saldo
devedor que não exceda R$ 4.000,00. Após este limite, as famílias podem continuar
acessando ao crédito, mas sem ter direito ao bônus. Os juros são de 0,5% ao ano, com
prazo de até 24 meses, incluindo 12 meses de carência. Em caso de atraso além da perda
do bônus, a taxa de juros é substituída por outra mais elevada.

233

linhas de crédito foram diversificadas totalizando em onze modalidades79. O
público-alvo do programa também foi alterado. Nas palavras dos autores:
Segundo as regras do Plano Safra 2007/2008, além dos
produtores que já faziam parte da primeira versão, agora
podem acessar os financiamentos do Pronaf as famílias
de agricultores assentadas da reforma agrária e do crédito
fundiário, extrativistas, pescadores artesanais, remanescentes de comunidades quilombolas e povos indígenas
que pratiquem atividades produtivas agropecuárias ou
não-agropecuárias no meio rural. Para tanto, eles precisam comprovar, mediante Declaração de Aptidão
(DAP), que se enquadram na categoria genérica “agricultura familiar” (AQUINO e SCHNEIDER, 2010, p. 4).

Para esses autores não restam dúvidas que o Pronaf se tornou, ao longo
de sua existência, a mais importante fonte de financiamento público para a
agricultura brasileira. Contudo, chamam atenção para a lógica que elege os
agricultores familiares com maiores índices de renda (D e E) como beneficiários principais. Nesse sentido, a maior concentração de investimentos
ainda se encontra na região Sul, conforme pode ser conferido nos dados da
Tabela 3. Nessa região estão localizados os agricultores mais “capitalizados,
mais organizados e que recebem maior apoio do Estado”, já que estes proporcionam menos riscos de inadimplência junto aos bancos que viabilizam o
crédito. A separação em categorias dos beneficiários do PRONAF já demonstra uma segregação entre os agricultores familiares. Nosso principal alvo neste
estudo são os agricultores familiares nordestinos que fazem parte do Grupo
B, onde estão localizados os agricultores mais pobres e que, na atualidade,
também vêm se beneficiando das linhas especiais de microcrédito oferecidas
pelo Banco do Nordeste do Brasil, por meio do Programa Agroamigo. Nos
dados abaixo se pode conferir as desigualdades regionais da distribuição do
crédito do Pronaf.
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PRONAF Agroindústria, PRONAF Mulher, PRONAF Jovem Rural, PRONAF
Semi-Árido, PRONAF Floresta, PRONAF Agroecologia, PRONAF Pesca,
PRONAF Pecuária Familiar, PRONAF Turismo da Agricultura Familiar, PRONAF
Máquinas e Equipamentos e PRONAF ECO Sustentabilidade Ambiental.

Tabela 3 – Distribuição regional do crédito do PRONAF de
2000 a 2008 (em %)
Regiões

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Norte

6,27

3,59

6,45

11,84

11,93

9,10

9,49

7,42

6,86

Nordeste

22,93

14,75

15,75

15,55

18,19

24,80

25,98

19,96

15,80

Sudeste

17,08

15,81

14,75

17,92

17,00

18,09

19,74

22,17

20,61

Sul

45,85

56,69

55,58

46,90

46,65

41,15

38,49

43,71

51,64

C. Oeste

7,87

9,16

7,85

7,80

6,23

6,86

6,30

6,75

5.09

BRASIL

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: IPEA (2007a, 2007b) – Anexo estatístico; MDA/ Pronaf (2010a, 2010b). Adaptação
própria

Através da análise dos dados da tabela 3, percebe-se a maior concentração
do crédito do PRONAF na região Sul, sendo que em segundo lugar aparece
a região Nordeste e em seguida o Sudeste com uma pequena margem de diferença. A região Centro Oeste é a que vem tendo menor representatividade em
termos de crédito do Pronaf. Ao longo de sua trajetória, o PRONAF se tornou
um importante instrumento de apoio à agricultura familiar, apresentando um
significativo crescimento no número de beneficiários. Por outro lado, conforme pode ser conferido nos dados do IPEA, os recursos não estão sendo
distribuídos proporcionalmente entre as regiões, pois os maiores investimentos estão concentrados nas regiões mais ricas do país. Sendo assim, os autores
concluem que “ao invés de diminuir as desigualdades regionais e sociais, o
programa intensifica um acirramento destas no interior da agricultura familiar” (AQUINO e SCHNEIDER, 2010, p. 17).
Muitos são os estudos que apontam para as desigualdades presentes na
agricultura familiar, bem como na agricultura não-familiar. Sabemos que
as políticas modernizantes penalizaram a agricultura familiar, excluindo-a e
subordinando-a ao desenvolvimento capitalista. Na região Nordeste os efeitos da modernização da agricultura foram ainda mais nefastos, já que nesta
região os agricultores enfrentam, além da exclusão social e econômica, problemas relacionados às suas características edafoclimáticas, agravados por cíclicos
períodos de seca. Outro motivo colocado na análise das desigualdades presentes na região são as dificuldades de acesso ao crédito por parte dos mais pobres.
Um melhor entendimento dessa situação pode ser conferido nas explicações de Singer (2004, p.15), o qual, resumidamente, salienta que uma
investigação sobre a vida financeira de pessoas pobres mostra que a precariedade de suas condições de vida os obriga a buscar pelos financiamentos
para garantir a sobrevivência. Para o autor “a pobreza torna suas vítimas
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extremamente vulneráveis a imprevistos”. A vulnerabilidade agrava a pobreza,
pois obriga os pobres a pegar mais crédito, o qual acaba custando mais caro.
Segundo Abramovay (2004), para resolver certos imprevistos, muitas vezes o
agricultor é levado a fazer novos empréstimos, para não ter que se desfazer de
um boi, por exemplo. Falando das dificuldades enfrentadas pelos pobres no
acesso ao crédito formal Singer (2004, p. 15-16) destaca:
Os pobres não podem recorrer a bancos ou outras instituições de crédito, que concorrem no mercado de
dinheiro, como fazem os que possuem fontes seguras e
comprováveis de renda ou bens que servem de garantia aos empréstimos que tomam. Os pobres têm de
substituir estas posses, que lhe faltam, pela confiança
pessoal dos que com eles transacionam – compradores
e fornecedores.

Entretanto, rompida esta confiança pessoal, não restam outras alternativas de crédito para tais segmentos, a não ser cair nas mãos de agiotas, o que
provavelmente fará com que empobreça ainda mais, com o endividamento.
Através dos depoimentos dos agricultores entrevistados se observa que o agricultor se torna dependente do microcrédito para seus investimentos, ou seja,
quando termina de pagar um financiamento em seguida faz a renovação do
mesmo, já que essa é a única alternativa para adquirir alguma mercadoria que
deseja para melhorar sua produção, aumentar sua produtividade e consequentemente seus rendimentos.
Diante do exposto, cabe questionar a real possibilidade de o PRONAF
B atingir suas metas de melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares e contribuir para um desenvolvimento sustentável do meio rural em
geral, principalmente na região Nordeste, região com o maior percentual de
pobres do país, onde existe um enorme contingente de mão-de-obra disponível, desqualificada e com baixo nível de escolaridade. Por outro lado, como
resposta à crise de inadimplência do PRONAF, foi criado o Programa de
Microcrédito Agroamigo Rural do BNB80, o qual surge com os mesmo objetivos do primeiro, mas visando atender às demandas específicas dos agricultores

80
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O Programa de Microcrédito Rural do BNB – Agroamigo, foi desenvolvido em parceria
entre BNB, GTZ – Cooperação Alemã para o desenvolvimento, Ministério do desenvolvimento Agrário (MDA), juntamente com o Instituto Nordeste Cidadania (INEC),
de acordo com a Lei número 11.110, de 25 de abril de 2005.

familiares que fazem parte do PRONAF B. O Agroamigo é um programa de
microcrédito orientado do BNB, criado em 2005, com o objetivo de aperfeiçoar o PRONAF B, melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares
e, ao mesmo tempo, promover a inclusão social. Segundo depoimentos dos
agricultores familiares entrevistados, os valores para financiamento variaram
entre R$ 500,00 a R$ 2.500,00, sendo que as taxas de juros foram estabelecidas em 1 % ao ano. Como forma de debelar a inadimplência, aqueles que
pagam todas as mensalidades em dia recebem um desconto de 25%.
Diferenciando-se do PRONAF B, a operacionalização do Agroamigo
consiste no atendimento, por assessores treinados81, com a finalidade de
efetuar o levantamento sócio-econômico para definição das necessidades de
crédito, no relacionamento direto dos assessores com os empreendedores, no
próprio local de trabalho e na prestação de serviços de orientação sobre o
planejamento do negócio, bem como do seu desenvolvimento. Com poucos
anos de existência esse vem se tornando o maior programa de microcrédito
rural orientado. O BNB atua acompanhando, supervisionando e fiscalizando
o cumprimento do termo de parceria. O Banco mantém, sob sua responsabilidade, o deferimento das propostas de crédito que lhes são encaminhadas
e a liberação das parcelas concedidas aos beneficiários. Os beneficiários do
Agroamigo são aqueles que exploram a terra na condição de proprietários,
posseiros, arrendatários ou parceiros e residem na propriedade rural ou em
local próximo, que obtém no mínimo 30% da renda familiar da exploração
da agropecuária e que tenham o trabalho familiar como base para uma renda
bruta anual de até R$ 6.000,00.
Segundo Costanzi (2005), “o microcrédito é, acima de
tudo, democratização do crédito”, sendo assim um dos
principais instrumentos das políticas públicas no combate às desigualdades sociais, pobreza e miséria. Uma
das características principais do microcrédito é a negação
da ideia de que as microfinanças são ações assistencialistas. O objetivo é gerar oportunidades de emprego e
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Segundo Abromovay (2008a) “a introdução recente da figura do assessor de crédito,
no âmbito do Agroamigo, permite que cada agricultor seja visitado antes de assinar o
contrato. O assessor de crédito é um técnico agrícola da região em que trabalha e que
conhece a comunidade. Passa a existir um compromisso de pagamento da dívida que
não se estabelece com uma instituição abstrata longínqua (o banco), mas sim no âmbito
de uma relação de reciprocidade entre quem atribui e quem recebe o financiamento¨.
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renda. Contudo, não basta apenas fornecer crédito para
as populações rurais. Faz-se necessário um conjunto de
ações sociais e de outras políticas que visem superar a
condição de pobreza. Nesse sentido, Costanzi (2005, p.
22-23) salienta que o microcrédito
“deve estar integrado a outros elementos ou ações, como
educação, capacitação, qualificação profissional, assistência social, saúde, etc. Portanto, o microcrédito não
deve ser visto como instrumento único e onipotente de
combate à pobreza, mas sim como um importante elemento adicional nessa missão”.

Portanto, os desafios a serem enfrentados para minimizar os problemas
da pobreza e desigualdades socioeconômicas que marcam a trajetória dos agricultores familiares nordestinos são enormes e, provavelmente, sua solução não
dependerá de uma saída única. Torna-se necessário desenvolver mecanismos
que possam influenciar efetivamente na realidade social e econômica daqueles
que sempre estiveram à margem dos mercados, da educação, da saúde, de uma
vida digna, mas que através do seu trabalho auxiliam na reprodução da vida da
população em geral tanto do meio rural quanto do meio urbano.
Concluímos que programas como o PRONAF e o Agroamigo são instrumentos importantes para a inclusão dos agricultores mais pobres, porém,
tendo como base pesquisa realizada no município de Lagoa Seca, Paraíba,
somos levados a questionar: até que ponto realmente vêm melhorando as condições de vida e de trabalho desses segmentos sociais?

O Agroamigo: um estudo em comunidades de Lagoa Seca
Perfil dos (as) beneficiários (as)
A idade dos(as) agricultores(as) beneficiários(as) do Agroamigo que
participaram desta pesquisa é bem diversificada, ficando entre 21 e mais de
51 anos. No entanto, encontramos maior concentração de pessoas na faixa
etária de mais de 51 anos, ou seja, uma população relativamente madura e
que carrega consigo grande experiência de trabalho em atividades agrícolas,
as quais na maioria das vezes foram adquiridas geracionalmente. No entanto,
cabe salientar que na atualidade essa condição geracional vem se alterando na
medida em que a maioria dos(as) filhos(as) não está mais querendo trabalhar
nas atividades exclusivamente agrícolas.
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Conforme pode ser conferido no Gráfico 1, entre os beneficiários entrevistados 71,4 % são do sexo feminino e 28,6 % do sexo masculino. Verificamos
que um número bem mais expressivo de mulheres no acesso ao microcrédito
se relaciona em larga medida com o fato das mesmas já possuírem sob suas
responsabilidades o recebimento do auxílio do Bolsa Família (principal fonte
segura de renda para a maioria dos entrevistados), o que acaba as fazendo assumirem a dianteira no controle financeiro do domicílio. Observamos, assim,
que as relações de gênero estão sendo redimensionadas, pois juntamente com
o controle das finanças domésticas a mulher acaba assumindo a posição de
chefe da família e, com isso, adquire maior poder nas decisões em geral.
Gráfico 1 – Sexo dos(as) Entrevistados(as) (em percentagem)

Fonte: pesquisa direta/2012

Outro aspecto importante observado na realidade estudada é que entre
os homens o número de analfabetos ou analfabetos funcionais é superior ao
das mulheres. Como para ter acesso ao Agroamigo se torna necessário ser
alfabetizado, as mulheres acabam realizando o financiamento em seus nomes.
Entretanto, segundo dados presentes no relatório de 2010 do BNB, para
o Nordeste, os homens ainda são maioria no acesso ao Agroamigo e representam 53%, ao mesmo tempo que se observa uma tendência crescente do
número de mulheres entre os seus beneficiários. Segundo essa mesma fonte,
os financiamentos realizados pelas mulheres em âmbito regional estão mais
concentrados em atividades não agrícolas, enquanto que nas comunidades
estudadas a maior parte dos financiamentos tem sido aplicada em atividades
agrícolas, o que mostra que existem especificidades no plano local.

239

Quanto ao estado civil, 64,3% dos entrevistados se declararam casados(as), tendo de um a três filhos(as). Do total pesquisado 78,6% ocupam a
posição de chefe da família. Sobre o nível de escolaridade, 57,1% dos entrevistados chegou, sem necessariamente ter concluído, até o Ensino Fundamental.
A maioria frequentou a escola apenas três ou quatro anos. Uma das agricultoras entrevistadas, com 45 anos, é mãe de 4 filhos e estudou até a 3ª série.
Demonstrando uma certa mágoa ela assim justifica os poucos estudos: “meu
pai tirava a gente da escola pra trabalhar”. Atualmente a agricultora é viúva e
chefe do domicílio. Além das atividades agrícolas é também lavadeira e passadeira de roupas em residências situadas no município de Campina Grande,
onde trabalha dois dias da semana para complementar a renda familiar.
Gráfico 2 – Escolaridade dos(as) Entrevistados(as) (em percentagem)

Fonte: pesquisa direta/2012

Consciente da importância dos estudos e procurando não reproduzir a
sua história com seus filhos, a referida agricultora incentivou todos os filhos(as)
a freqüentarem a escola. Com isso, todos são alfabetizados. O filho mais novo
tem 17 anos e a mais velha, 23 anos. Apenas a filha mais velha continua estudando, estando cursando Pedagogia na UVA, sendo que os outros pararam
de estudar porque segundo ela “aqui é muito distante e não tem ônibus. Aqui
à noite só tem ônibus para Puxinanã”. Salienta que a filha demonstrou mais
determinação e força de vontade para os estudos e atualmente é professora do
programa Brasil Alfabetizado, no qual a agricultora e o filho mais novo são
alunos regularmente matriculados. A agricultora fala sobre a filha, dificuldades e planos para o futuro dos filhos:
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Ela sempre soube enfrentar as dificuldades e os outros
não quiseram. Mas eles e eu frequentamos o Brasil
Alfabetizado aqui, à noite, e a professora é minha filha.
O curso é de segunda a quinta e tem muitos que frequentam que não sabem nem assinar o nome. Tem um que
não podia tirar a carteira de habilitação porque não sabia
assinar o nome e agora já aprendeu e tirou a habilitação.
Meus planos para o futuro deles é que quero tudo de
melhor pra eles. Eu queria que eles estudassem porque
sem estudo eles não têm nada, é só sofrimento. (Dona
Maria, 45 anos)

Constata-se no depoimento da agricultora que quem tem mais força de
vontade, com esforço, acaba conseguindo uma posição um pouco melhor no
mercado de trabalho. Outros, mesmo com incentivos da família, não conseguem desenvolver este espírito de luta para enfrentar as adversidades que
aparecem no dia a dia, pois algumas pessoas se conformam com a situação e
desistem com mais facilidade, acreditando que não tem jeito mesmo. Outro
fator que muitas vezes desestimula os estudos é a falta de um ambiente adequado para apreensão dos conhecimentos. Verificamos que o local onde
funciona o Curso do Brasil Alfabetizado é improvisado em uma pequena
casa, a qual é de um dos filhos da agricultora, que está trabalhando em São
Paulo. Contudo, mesmo assim existe um interesse significativo por parte de
alguns agricultores para aprender a ler e escrever, pois alguns necessitam tirar
a carteira de habilitação, o que acaba sendo uma motivação para frequentar
o curso.
Condições de vida
Com relação à moradia, constatamos que todos os entrevistados
possuem energia elétrica em suas casas, sendo que 85,7% possuem água
tratada dentro de casa. Poucos possuem cisternas, o que piora bastante as
condições de vida e de trabalho nos períodos de seca. Observamos, ainda,
que 85,7% dos domicílios possuem banheiro interno, sendo que em um
dos domicílios nem externamente havia. Quando indagada sobre tal situação, a agricultura respondeu: “a gente faz que nem gato. Faz e coloca uma
terrinha em cima”.
Outro grave problema enfrentado pelos agricultores é que nenhuma das
residências possui saneamento básico e 78,6% delas não possuem coleta de
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lixo no domicílio. Nestes casos os agricultores costumam jogar no terreno o
lixo orgânico e queimar o lixo reciclável, ou seja, constata-se um grave problema ambiental.
As residências possuem entre quatro e cinco cômodos, em média, sendo
de alvenaria, com 78,6% dessas não possuindo piso de cerâmica. Todos os
domicílios possuem fogão a gás, porém dois deles não possuem geladeira.
Os mesmos alegaram que a geladeira estragou e que não possuem condições
financeiras para comprar outra. Para não perderem os alimentos perecíveis
costumam deixar os mesmos na geladeira dos vizinhos. No entanto, todos os
domicílios possuem televisão e 85,7% possuem telefone celular, sendo que
os demais não possuem nenhum tipo de telefone. Nenhuma das residências
visitadas possui computador. Em apenas uma delas, um dos filhos nos disse
que em breve iria adquirir um computador, sendo que os demais não demonstraram nenhum interesse neste tipo de tecnologia.
As famílias costumam fazer em média três refeições: café da manhã,
almoço e janta. Alguns dos principais alimentos consumidos são os cultivados
no próprio estabelecimento pela família, como feijão, macaxeira, batata doce,
cuscuz, carne, principalmente de frango (mas esta nem sempre aparece), entre
outros. Constata-se que se trata de uma alimentação básica com pouca presença de laticínios e derivados, de verduras e frutas, ou seja. Quase tudo que
consomem é oriundo do próprio cultivo. No verão e, principalmente, quando
das secas, necessitam comprar esses alimentos nas feiras ou nos mercados mais
próximos.
Os serviços de assistência médica e odontológica são de extrema precariedade. No caso de alguma emergência, são obrigados a contratar um carro
particular para se deslocarem até Campina Grande, sendo que o custo com o
transporte gira em torno de R$ 30,00 a 40,00. Diante disso, somente recorrem a essa alternativa em caso de extrema necessidade. Cabe destacar que a
falta de saúde bucal é bem visível, pois a maioria dos agricultores entrevistados
se encontra desdentado ou com cáries. Observamos que as crianças também
estão com cáries tanto nos dentes de leite quanto nos permanentes.
O meio de transporte utilizado por 42,9% é a moto, sendo que 35,7%
não possuem nenhum tipo de transporte e apenas um deles possui uma caminhonete, a qual utiliza também para fazer alguns fretes para a vizinhança.
Conforme pode ser conferido no Gráfico 3, do total de entrevistados(as),
92,9% são proprietários/herdeiros da terra, enquanto os demais encontram-se
na situação de posseiros. O tamanho da terra gira em torno de 1 a 2 hectares.
Apenas um dos entrevistados possui mais de 2 hectares de terra.
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Gráfico 3 – Condições de uso e posse da terra (em percentagem)

Fonte: pesquisa direta/2012

Apesar das dificuldades apontadas verificamos com os depoimentos que
as condições de vida para a maioria dos(as) agricultores(as) melhoraram, pois
todos lembram que o modo de vida no meio rural já foi bem pior. Conforme
uma das entrevistaddas:
Minha vida, graças a Jesus, é maravilhosa porque tem
gente com a vida bem pior do que a minha. Só posso
agradecer a Deus pela vida que ele me deu. Eu estou conformada, por não ter sabedoria, por não ter estudado,
casei nova, me enchi de filhos, por falta de experiência.
Até hoje luto para criá-los e na minha missão de mãe
tenho que batalhar até a hora que Deus quiser. Acordo
por volta de 5, 6 hs da manhã e faço o café, lavo a louça
e depois vou para as atividades agrícolas, mas no serviço
mais pesado meus filhos ajudam. O problema é que essa
juventude de hoje não quer trabalhar, a verdade tem que
ser dita. Eles não têm fé e nem força de vontade para trabalhar. Eles gostam da agricultura, mas na mesma hora
desanimam por causa das dificuldades. (Dona Assunção,
45 anos)

Através do depoimento da agricultura se percebe o quanto foi dura e
sofrida sua vida, mas ao mesmo tempo ela parece nunca ter perdido a coragem
para enfrentar as dificuldades. Ao mesmo tempo desabafa falando do desânimo dos filhos para o trabalho nas atividades agrícolas. Observamos também
que a crença religiosa é central para a maioria dos entrevistados suportar seus
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sofrimentos, bem como para conciliar as atividades na agricultura com as atividades domésticas. Dona Zulmira assim relata sua situação:
Essa vida é muito sofrida, o dinheiro é muito pouco, é
muito trabalho, é pouco lucro. Na época do roçado a
gente tem que sair às 4:30h da manhã para trabalhar até
10:00h porque a gente não aguenta trabalhar além das
dez por causa do sol quente. Tem gente que é mais forte,
que amanhece e anoitece no roçado e quando chega em
casa ainda tem o serviço de casa pra fazer. Não adianta
ficar o dia todo no roçado e chegar em casa e ficar dentro
da sujeira. Então eu dou o meu tempo lá e meu tempo
de casa, não gosto de chegar e encontrar a casa suja, de
ter que enfrentar uma pia cheia de louça. Eu gosto de ir
depois que organizo minha casa, tem que lavar roupa,
mas tem algumas mulheres que não se importam com
isso não. (Dona Zulmira, 53 anos)

Vimos no depoimento da agricultora a preocupação e dificuldades para
conciliar a dupla jornada de trabalho, que muitas vezes é tripla, já que algumas
possuem outras atividades informais que desenvolvem para complementar a
renda da família, além do cuidados com os filhos. Apesar dos avanços conquistados pelas mulheres, verifica-se que tanto no meio rural quanto no urbano
as mulheres ainda continuam em desvantagem em relação ao homem, devido
à sobrecarga de responsabilidades, mas verificamos também que existe muita
disposição e que elas não medem esforços quando se trata de investir para
melhorar as condições de vida da família em geral. Verificamos também que
mesmo com as dificuldades enfrentadas com a seca, com as condições da terra
para o plantio, elas se sentem realizadas e dizem que não pretendem deixar as
atividades agrícolas nunca. Como diz a agricultora, “não iria nunca morar na
cidade porque adoro o silencio e adoro o contato direto com a natureza, daqui
só saio para o cemitério”. Contudo, para seus(as) filhos(as), o sonho maior
da agricultora são os estudos e um emprego na cidade, com carteira assinada.
Condições de trabalho
Com relação ao trabalho, os(as) entrevistados(as) informaram que a principal atividade do estabelecimento é voltada para a agricultura e trabalham
na atividade agrícola desde pequenos, pois herdaram a profissão e o terreno
dos pais. Os instrumentos de trabalho utilizados são manuais, como enxada,
pá, foice, martelo, machado, etc. Entre os entrevistados, 64,3% produzem
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para o consumo da família e também para venda quando a produção é boa e
gera um excedente. Vendem em geral para atravessadores que possuem meio
de transporte e passam nas residências para comprar produtos como feijão,
milho, batata, macaxeira, para serem comercializados nas feiras de Lagoa Seca
e de Campina Grande. Há sempre uma queixa de que o valor pago pelo atravessador é mínimo. Apuramos, por exemplo, que o quilo de batata doce é
comprado por 30 centavos, quando na feira esse produto chega a custar de R$
1 a 2 reais. O fato de os agricultores não possuírem meio de transporte é um
dos fatores que os torna dependentes dos atravessadores.
Quanto aos rendimentos dos agricultores, conforme consta no Gráfico
4, para 71,4% dos entrevistados a renda mensal obtida através da produção
agrícola é menor do que um salário mínimo. Os entrevistados tiveram dificuldade de responder esta questão, pois 14,4% não sabem precisar quanto rende
a produção, já que tal renda entra somente nos meses do inverno, com as
chuvas, e quando chove demais a colheita também fica prejudicada. Quando
indagados sobre a principal fonte de renda, 78,4% responderam que esta não
advém das atividades agrícolas, sendo que para 21,7% dos(as) entrevistados
(as) a agricultura é a principal fonte de renda do estabelecimento familiar. A
realidade vivenciada é expressa pela agricultora com a seguinte frase:“quando a
gente tem, a gente come, vende, dá, compra, mas quando não tem, não tem”.
Gráfico 4 – Renda mensal obtida com a produção (em percentagem)

Fonte: Pesquisa direta/2012

Verificamos que a renda obtida através das atividades agrícolas é incerta
e, sendo assim, muitos não sabem informar o valor mensal ou anual obtido,
já que o dinheiro na mesma hora em que entra, sai com destino certo para
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suprir outras necessidades básicas de sobrevivências das famílias. Com isso, os
programas Bolsa Família e Aposentadoria (quando existem), sem dúvidas se
constituem nas principais fontes seguras de renda e sobrevivência das famílias
dos(as) agricultores(as) entrevistados(as). Verificamos que a bolsa família é
utilizada por algumas famílias para compra de gás, pagamento de água e luz,
compra de alimentos, ou seja, o valor que deveria cobrir despesas com os
filhos na escola acaba sendo utilizado para suprir outras carências essenciais.
O Agroamigo
Todos os beneficiários entrevistados aprovam o microcrédito Agroamigo
do BNB, bem como a participação da assessora de crédito. Informaram ainda
que pretendem renovar o mesmo, quando terminarem de pagar o atual.
Entre os planos citados pelos(as) agricultores(as) para serem realizados com
os novos financiamentos do Agroamigo estão o cercamento do terreno, construção de barragem, compra de animais e compra de estrume para adubar a
terra. Segundo os depoimentos, o valor dos financiamentos do Agroamigo
foi utilizado até o momento em atividades como compra de animais bovinos,
principalmente do garrote (boi novo), o qual depois de passar pelo período de
engorda é vendido. Vale salientar que o mesmo é utilizado como uma forma
de poupança e que na maioria das vezes o valor obtido com a venda é utilizado para quitar o próprio financiamento, ou seja, na época do pagamento
eles costumam vender o boi e com o valor arrecadado pagam o financiamento
e quando sobra algum dinheiro eles costumam comprar outros alimentos,
roupas, remédios, etc.
Outros, por sua vez, utilizaram o valor do financiamento para colocar estrume no terreno, pois como eles dizem “a terra é fraca” e necessita de
adubo para melhorar a qualidade dos produtos cultivados. Nas palavras de
uma entrevistada:
Fiz um empréstimo para comprar estrume para adubar
a terra, graças a Deus melhorou muito a qualidade da
terra e da plantação. Meu terreno tem muita pedra e não
segura a umidade da água. A terra estava branca. Com
o estrume eu percebi uma melhora grande na qualidade
da produção. Investi na terra porque eu sou ótima na
agricultura. Quando eu era jovem eu era mais mole, eu
tinha preguiça, eu chorava pra não fazer, mas quando eu
fui envelhecendo eu fiquei mais disposta. Eu tinha preguiça, achava que era muito pesado o serviço, mas depois
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fui me acostumando. Mas tenho vontade de fazer uma
produção de bolo. Não tenho muitas habilidades para
aprender coisas novas, por isso investi na terra. Pretende
fazer novos financiamentos para comprar animal, engordar e vender depois. Sempre gostei da agricultura e se
fosse mudar faria alguma coisa na culinária em casa,
como bolo, cocada. (Dona Assunção, 45 anos)

Alguns outros investiram parte do financiamento adquirindo tela e
madeira para o cercamento do terreno, para maior segurança da família e
da propriedade. Houve também quem tenha investido na instalação de galinheiro e compra de galinhas e utilizado parte do valor para reformar a casa ou
mesmo na compra de alimentos básicos para a sobrevivência da família.
Na opinião do total dos(as) agricultores(as) entrevistados(as), o
Agroamigo ajudou na melhoria das condições de vida e de trabalho de suas
famílias, sendo que para 71,4% o valor do financiamento foi aplicado em
atividades agrícolas e 28,6% em atividades não-agrícolas. Nas palavras de agricultora entrevistada:
O Agroamigo é bom porque antes a gente não tinha essa
confiança de um agricultor chegar num banco e fazer um
empréstimo. Isso aí foi uma coisa que só foi o BNB que
confiou. Os outros só atendiam os aposentados e esse
apostou nos agricultores que não são aposentados e sem
nenhuma garantia. (Dona Assunção, 45 anos)
Gráfico 5 – Aplicação do crédito (em percentagem)

Fonte: Pesquisa direta/2012
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Ainda segundo Dona Assunção:
Com o último financiamento eu comprei um boi e dois
porcos. O boi eu ainda tenho, mas os porcos eu vendi.
É assim, a gente compra o boi e quando está bom pra
vender a gente vende e compra outro pequeno e assim
vai... Pra conseguir o dinheiro é meio complicado... a
gente tem que ir lá umas duas, três vezes e as vezes não
consegue. Da última vez veio bem rápido e não tenho
nada pra falar. No próximo que vou fazer vou pedir um
carro de estrume. Eu comprei o boi por 800 e vendi por
1.200, então dá um lucrozinho.

Na análise dos(as) beneficiários(as), as condições de vida depois do acesso
ao Agroamigo melhoraram significativamente, o que dá a entender que antes
do acesso ao Programa a as condições de trabalho e de vida eram ainda piores.
Entretanto, em termos de renda se percebe que esta pouco se alterou, já que a
maioria continua se reproduzindo com menos de um salário mínimo.
Além disso, percebe-se que a ligação entre os beneficiários e o Banco tem
sido marcada por uma relação de confiança, a qual é construída pelo contato
direto do assessor de crédito. Entretanto, a relação de confiança pode ser rompida a partir do momento em que o financiamento não for pago em dia. Além
disso, nem todos os pequenos produtores podem ter acesso ao microcrédito
do Agroamigo. Nas palavras da assessora, o procedimento de avaliação para
liberação do crédito ou não, é realizado da seguinte forma:
A gente leva um cadastro socioeconômico que contem
todas as informações, quantos cômodos tem na casa, se
tem água, se não tem, mas o que levado mais em conta
é a capacidade administrativa que o agricultor tem, para
administrar aquele crédito que ele está adquirindo. A
gente avalia como ele lida com aquela atividade, a quanto
tempo, pois não adianta a gente liberar crédito, se já sabe
que ele não vai ter condições de pagar. A gente analisa
também a quanto tempo ele está na zona rural. A gente
preenche tudo isso, traz para o banco e o comitê analisa
e o coordenador dá o visto final. Muitas vezes nós temos
que defender o cliente para ficar com ele. (Assessora do
Agroamigo-BNB)
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É nesta relação que o Banco aposta na diminuição dos riscos quanto à
inadimplência, pois se constata que o fato do agricultor ser visitado e ouvido
pelo assessor faz com que ele se sinta valorizado e, com isso, sua autoestima
também melhora. Por outro lado, constata-se que o principal papel do assessor é garantir o crédito para aqueles pequenos (as) produtores (as) que tenham
condições de pagar o financiamento em dia.

Considerações finais
Na bibliografia tratada neste trabalho vimos algumas possibilidades e
limites presentes na trajetória da agricultura familiar. Os autores concordam
que programas de microcrédito como PRONAF e Agroamigo são de extrema
importância para os pequenos agricultores continurem se reproduzindo como
tais, através do desenvolvimento de projetos de forma orientada. Além disso,
Gomes da Silva (2007) destaca que uma das maiores conquistas do PRONAF
B tem sido, no mínimo, de contribuir para elevar a autoestima das famílias que sempre tiveram dificuldades no acesso ao crédito. Por outro lado,
todos concordam também, no que diz respeito ao PRONAF, que a metodologia utilizada na implantação deste programa acabou gerando diferenciações
regionais, dentro da própria categoria. Além disso, acabou centralizando os
recursos para os agricultores melhores estruturados em termos de modernização tecnológica e capital.
O programa Agroamigo se apresenta como nova possibilidade de fortalecimento da agricultura familiar de subsistência, bem como para minimizar
as contradições e limites do PRONAF B. Entre elas existe o entendimento
de que não basta apenas fornecer o crédito para o agricultor, muitas vezes é
preciso orientá-lo, através de técnicos especializados e bem preparados que
possam acompanhar a execução do projeto. Sabemos que a eficácia dos programas de microcrédito depende também em parte da visão empreendedora
do agricultor em aplicar os recursos na atividade onde pode obter maior
retorno e vantagens competitivas. Mas, nem sempre o agricultor pobre possui
essa visão empreendedora, até porque o nível de escolaridade é baixo, sendo
muitas vezes analfabeto e a labuta diária desses personagens se resume quase
sempre à busca da reprodução da sobreviência. Na implantação do seu negócio ele conta com a experiência que foi sendo repassada ao longo dos anos, de
pai para filho, na relação direta com a natureza. Porém, em um mundo com
intensas transformações sociais, econômicas e políticas, a imprevisibilidade e
os riscos são cada vez maiores, o que gera muitas incertezas e medo de perder
seus pequenos investimentos, o que muitas vezes o desestimula.
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Por meio das entrevistas realizadas com os agricultores beneficiários do
Agroamigo de Lagoa Seca pudemos constatar que estes são em sua maioria
exclusivamente familiares e o que produzem é acima de tudo para consumo da
família, quase nunca ocorrendo excedente para comercializar. Entre os principais produtos cultivados estão o feijão, o milho, a batata doce, macaxeira,
laranja e banana. Percebemos, ainda, que a falta de água durante o verão é
terrível para a produção, e está aliada à má qualidade da terra, dificultando a
qualidade da produção e das condições de vida dos agricultores. O Programa
Bolsa Família e a aposentadoria se tornam a principal fonte segura de renda
para a maioria das famílias estudadas. A maioria dos(as) agricultores(as) não
tem noção da quantidade que é produzida para consumo ou que é vendida
anualmente. A maioria não sabe informar o faturamento que obtiveram com
a produção. É uma renda temporária, não é semanal e nem mensal e, muitas
vezes nem anual, sendo que quando entra eles(as) costumam comprar outros
alimentos, roupas e utensílios domésticos.
Com os resultados desta pesquisa, constatamos que é necessário o
desenvolvimento de outras políticas públicas paralelas aos programas de microfinanças. Desta forma, torna-se importante a realização de estudos como este
para que se possam identificar junto aos agricultores familiares quais seriam as
ações imediatas e imprescindíveis para garantir uma mudança mais significativa na qualidade de vida dos pequenos agricultores.
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