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Nos campos de estudo das ciências sociais e de construção de projetos agronômicos 

que se constituíram ao final do século passado na sociedade brasileira, o termo agricultura 

familiar talvez raramente se fizesse presente. Os termos de designação recorrentes eram 

pequeno produtor, pequeno proprietário e, por vezes, camponês. Termos diferentes estavam 

associados a segmentos de produtores (modernos) integrados ao mercado pela especialização 

e sob uso intensificado de instrumentos de trabalho, pressupostos concebidos segundo a 

lógica da produção industrial. Em certos textos, tangencialmente, os autores que reconheciam 

termos de designação aproximada estavam geralmente referidos a campos temáticos e 

bibliográficos constituídos a partir dos modos de organização dos agricultores americanos e 

europeus. Estes eram diferenciados por critérios de utilização da força de trabalho e modo de 

gestão da produção social, classificados pela family farm ou reconhecidos como family 

farmer, isto é, pela identificação do produtor segundo o tipo de unidade de produção.  

Todavia, a partir da última década do século passado, o termo agricultura familiar 

ganhou tal ordem de consagração que, para reconhecer a importância do fenômeno social, 

tornam-se necessários exercícios exegéticos de interpretação dos significados a ele 

associados. Um investimento de tamanha envergadura, em face da consagração que o termo 

alcançou, é praticamente impossível, especialmente por um único pesquisador. Reconhecendo 

os limites, neste artigo, pretendo contribuir parcialmente para o exercício anunciado, 

compartilhando com tantos outros autores que também reconhecem essa necessidade, quando 

nada, acadêmica.1

Meu objetivo estará restrito à demonstração de alguns dos fatores inerentes ao 

processo de enquadramento institucional, cujas designações agricultura e agricultor 

familiares são partes do jogo social em causa. Embalados pelo trabalho coletivo de criação de 

novas categorias de reconhecimento, diversos agentes se integraram ao campo de construção 
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de problemas2 atribuídos à condição de pequeno produtor ou camponês. Para o positivo 

reconhecimento social pressuposto pela designação agricultor familiar, foram construídos ou 

reconstruídos quadros institucionais, cujas operações básicas orientavam outras formas de 

intervenção social, sob a modalidade assistência técnica e creditícia. E foram recrutados 

(através de constituição própria) agentes intermediários para alcançar a objetivação projetada 

pelos que se empenharam na produção de significados sociais e de práticas sob modalidades 

diversas: programas públicos, cursos de formação profissional, recursos financeiros 

redistribuídos entre governos municipais e créditos de custeio e investimento econômico para 

agricultores. 

No artigo valorizo então o entendimento do processo político de construção da 

categoria socioprofissional agricultor familiar e de respectivos quadros institucionais, cujos 

agentes foram dotados de legitimidade para redefinir significados, assim marcadores dos 

sinais positivos que passaram a ser associados ao termo agricultura familiar. Menos que 

demonstração da eficácia de todo o investimento político em curso para (re)significar a 

agricultura familiar e o agricultor familiar, quero destacar um dos aspectos fundamentais do 

processo de constituição de políticas públicas ou de intervenção social – a produção de 

imaginários ou sistemas de crenças para reorganização da sociedade que, tendo assim alterada 

a representação sobre si mesma, seja potencialmente portadora das possibilidades de ação 

política capaz de reordenar sistemas relacionais de posições. 

 

1. Family farm e produção familiar: categorizações reconhecidas 

 

A consulta aleatória às principais revistas estrangeiras voltadas para o estudo da 

organização da produção agropecuária, elas próprias instrumentos de qualificação e 

reconhecimento de temas e pesquisadores que assumiam alguma forma de afiliação às 

associações científicas de Sociologia Rural, confirma a contextualidade histórica de modos de 

designação desse objeto empírico. 

Excetuando a The Journal of Peasant Studies, cuja edição foi iniciada na década de 70 

para revalorizar as temáticas grosso modo decorrentes da perspectiva teórica marxista, ponto 
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de vista pelo qual o termo de designação é peasant (camponês)3, as demais aqui consideradas 

registram os deslocamentos das categorias classificatórias. Considerando alguns dos volumes 

editados principalmente na década de 80, selecionei para exercício: 

- Rural Sociology. Official Journal of the Rural Sociological Society. Published at 

Brighan Young University Press, Utah. 

 - Sociologia Ruralis. Journal of the European Society for Rural Sociology. Van 

Gorcum, Assen – The Netherlands.  

 

À guisa de ilustração, transcreverei alguns dos títulos de artigos cujos autores adotam 

a nomenclatura family farm para caracterizar unidades de produção4: 

 
Sociologia Ruralis: 
 

ALMÃS, Reidar. Norwegian agricultural policy and the family farm, 1945-1982. Sociologia 
Ruralis, vol. XXIV, n. 2, p. 121-132, 1984. 

BOUQUET, Mary. Production and reproduction of family farms in Sout-West England. 
Sociologia Ruralis, vol. XXII, n. 3-4, p. 227-243, 1982. 

DE HAAN, Henk. Introduction. The family farm in advanced capitalist societies; corporatism, 
the state and survival strategies. Sociologia Ruralis, vol. XXIV, n. 2, p. 103-105, 1984. (Special 
theme: The family farm; corporatism the state and survival strategies). 

ERRINGTON, A. and GASSON, R. Labour use in the farm family business. Sociologia 
Ruralis XXXIV (4), p. 293-307, 1994. 

FULLER, Anthony M. Part time farming and the farm family: a note for future research. 
Sociologia Ruralis, vol. XXIII, n. 1, p. 5-10, 1983. 

REINHARDT, N. and P. BARLETT. The persistence of family farms in United States 
agriculture. Sociologia Ruralis XXIX, p. 203-225, 1989. 

 
Rural Sociology: 
 

Obs.: A maior parte dos autores estuda a family farm em comparação aos conglomerados 
agroindustriais (corporate farming ou larger-scale farming) e a partir da subdivisão entre part-
time farmer e full-time farmer.  

BROWN, Minnie M. and LARSON, Olaf F. Successful black farmers: factors in their 
achievement. Rural Sociology, vol. 44, n. 1, p. 153-174, 1979. 

BUTTEL, Frederick and LARSON, Oscar W. Farm size, structure and energy intensity: an 
ecological analysis of US agriculture. Rural Sociology, vol. 44, n. 3, p. 471-488, 1979. 

BUTTEL, Frederick and LARSON, Oscar W. Political implications of multiple jobholding in 
US agriculture: an exploratory analysis. Rural Sociology, vol. 47, n. 2, p. 272-294, 1982. 

COUGHENOUR, C. Milton and KOWALSKI, Gregory. Status and role of fathers and sons on 
partnership farms. Rural Sociology, vol. 42, n. 2, p. 181-205, 1977. 

ERICKSEN, Julia and KLEIN, Gary. Women´s roles and family production among the old 
order amish. Rural Sociology, vol. 46, n. 2, p. 282-296, 1981. 

                     

3 Para uma análise de temáticas valorizadas pelos editores da revista The Journal of Peasant Studies, ver Neves, 
1985: 87-132. 
4 Os títulos de livros e artigos que valorizo para demonstração da análise 
das questões consideradas neste texto, não aparecem nas referências 
bibliográficas porque não se referem a tal objetivo. 
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GOLDSCHMIDT, Walter. Large-scale farming and the rural social structure. Rural Sociology, 
vol. 43, n. 3, p. 362-385, 1978. 

GRASMICK, Harold G. and GRASMICK, Mar K. The effect of farm family background on 
the value orientations of urban residents: a study of cultural lag. Rural Sociology, vol. 43, n. 3, p. 
367-385, 1978. 

HEFFERNAN, William D.; GREEN, Gary; LASLEY, R. Paul and NOLAN, Michael F. Part-
time farming and the rural community. Rural Sociology, vol. 46, n. 2, p. 245-262, 1981. 

HELLER, Peter L.; QUESADA, Gustavo M.; HARVEY, David L. and WARNER, Lyle G. 
Familism in rural and urban America: critique and reconceptualization of a construct. Rural 
Sociology, vol. 46, n. 3, p. 446-464, 1981. 

OLSON, Philip. Public policy and the politics of agriculture: organization inaction. Rural 
Sociology, vol. 44, n. 2, p. 266-280, 1979. 

PEARSON, Jessica. Note on female farmers. Rural Sociology, vol. 44, n. 1, p. 189-200, 1979. 
PERRY, Charles S. The rationalization of US farm labor: trends between 1956 and 1979. 

Rural Sociology, vol. 47, n. 4, p. 670-691, 1982. 
 
 
O uso do termo family farm não é exclusividade dos autores que publicam nas revistas 

citadas. Consultando a bibliografia por eles indicada, pode-se constatar a recorrência do uso 

segundo o mesmo significado geral, tão freqüente que também liberado de definições a priori, 

pois que pressupostamente consensuais. 

 
BERTRAND, Alvin Lee. Research on part-time farming in the United States. Sociologia 

Ruralis VII: 295-306, oct., 1967. 
BREWSTER, D. Changes in the family farm concept, in farm structure, a historical 

perspective on changes in the number and size of farms Washington DC: committee on 
agriculture, nutricional and forestry. US Senate, p. 18-23, 1980. 

CORNELIUS, J. Stress and the family farm. Paper presente at the centre for agricultural 
strategy/small farmers. Association symposium: University of reading, 1993. 

DONOHUE, George A. Full-time and part-time farmers value orientations towards social 
institutions. Rural Sociology 22: 221-227, 1957. , vol. XXIV, n. 2, 

FRIEDMANN, H. Family wheat farms and third world diets: a paradoxical relationship 
between unwaged and waged labor. In: COLLINS, L. and GIMENEZ, M. (Eds.). Work without 
wages. Comparative Studies of Domestic Labor and Self-Employment Albany. NY: State 
University of New York Press, p. 193-213, 1990. 

FRIEDMANN, H. The family farm in advanced capitalism: outline of a theory of simple 
commodity production. In agriculture, paper presented to American Sociological Association, 
Toronto, August, 1981. 

FUGUITT, G.V; FULLER, A.M.; GASSON, R. and JONES, G. Part-time farming: its nature 
and implications: a workshop reporte. Ashford, Kent: Center for European Agricultural Studies, 
Wye College, University of London, 1977. 

GASSON, R. and ERRINGTON, A. The farm family business. Wallingford: CAB, 1993. 
GASSON, R. et all. The farm as a family business: a review. Journal of Agricultural 

Economics (39), p. 1-41, 1988. 
HILDENBRAND, B. Tradition and modernity in the family farm: a case study. In: BOH, K.; 

SGRITTA, G. and SUSSMAN, B. (Eds.). Cross-cultural perspectives on families. Work and 
changes Binghamton. NY: The Haworth Press, p. 159-172, 1989. 

HOPKIN, John.j Financing farm growth. Corporate farming and the family farm. Ames, Iowa: 
Iowa State University Press, 1970: 43-49. 

HUTSON, J. Fathers and sons: family farms, family businesses and the farming industry. 
Sociology 21(2), p. 215-229, 1987. 

KA, C. Agrarian development, family farms and sugar capital in colonial Taiwan, 1895-1945. 
Journal of Peasant Studies 18(2), p. 206-40, 1991. 

MARDSEN, T. Capitalist farming and the farm family: a case study. Sociology 18(2), p. 205-
223, 1984. 
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MARSHALL, Raymond and THOMPSON, Allen. Status and prospects of small farmers in the 
South. Atlanta: Southerm Regional Council, 1977. 

SALAMON, S., GENGENBACHER, K. PENAS, D. Family factors affecting the inter-
generational succession to farming. Human Organization 45 (1), p. 24-33, 1986. 

SALTER, L.A. What is part-time farming? Journal of Farm Economics, n. 18, p. 191-197, 
1936.  

SCHMITT, G. Why is the agriculture of advanced Western economies still organized by 
family farms? Will this continue to be so in the future? European Journal of Agricultural 
Economics (18), p. 443-458, 1991. 

SINCLAIR, P.R. Agricultural policy and the decline of commercial family farming: a 
comparative analysis of the US, Sweden and Netherlands. In: BUTTEL, F.H.; NEWBY, H. (Eds.). 
The rural sociology of advanced societies. Montclair NJ: Allanheld, Osmun, p. 327-249, 1980. 

SMALL FARM VIABILITY PROJECT. The family farm in California. Sacramento, 
California: Small Farm Viability Project, 1977. 

STRANGE, M. Family farming, a new economic vision. Lincoln NE: Institute for food 
development policy, University of Nebraska, 1988. 

VOGELER, I. The myth of the family farm: agribusiness dominance of US. Agriculture 
(Boulder, Colorado: Westview Press) XVIII, 1982. 

WHATMORE, S. Farming women, gender, work and family enterprise. London: Macmillan, 
1991. 

 
 
Entre os autores americanos cuja produção foi valorizada no campo editorial 

brasileiro, quero destacar a contribuição de Roger Burbach e Patricia Flynn, através de 

Agribusiness in the Americas, publicado pela Monthly Review Press, de Nova Iorque, EUA, 

em 1980, e traduzido no Brasil sob o título Agroindústria nas Américas, editado pela Zahar 

Editores, em 1982. Eles distinguem o sistema de agricultura familiar do sistema de 

agricultura industrializada empresarial, mediante as condições de uso da força de trabalho: 

familiar para o primeiro e assalariada para o segundo. Tendo em vista a questão por eles 

analisada (a ameaça de sobrevivência da agricultura familiar frente ao processo de 

industrialização na agricultura), os limites da reprodução do sistema de agricultura familiar 

são destacados não só nos Estados Unidos como em diversos outros países da América 

Latina. Baseando-me na forma como Economic Pressures on the Family Farm (Burbach e 

Flynn, 1980: 22-23) foi traduzido na edição brasileira, Pressões Econômicas sobre a 

Propriedade Familiar (Burbach e Flynn, 1982: 22-24), os comentários que vêm sendo por 

mim apresentados podem ser acompanhados. 

 
“Os agricultores que protestavam contra a ameaça de bancarrota e ruína são apenas as mais 

recentes vítimas de uma longa tradição de redução dos preços e aumento dos custos. Sua sorte 
lembra a dos fazendeiros em dificuldades das décadas de 1920 e 1930, cujas hipotecas foram 
executadas aos milhões, depois da Grande Depressão, ou a das famílias independentes da década 
de 1880 e 1890, forçadas a se transformar, em grande número, em arrendatárias e meeiras. Há 
décadas a propriedade familiar vem diminuindo em números, e apesar disso o sistema da 
propriedade familiar ainda caracteriza a estrutura geral da produção na agricultura americana. A 
fazenda empresarial fez, até recentemente, poucas incursões na agricultura. 

Um sistema de produção caracterizado pela propriedade familiar pode ser chamado de "modo 
de produção independente" (MPI), um sistema de unidades de produção constituídas de famílias 
que, sendo donas de suas terras e utilizando seu próprio trabalho, produzem mercadorias para os 
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mercados comerciais. Com algumas exceções, mais notadamente o sistema de plantation no sul, a 
agricultura norte-americana aproximou-se, durante três séculos, do sistema de produção 
independente. 

A característica crítica que distingue um sistema de agricultura familiar da agricultura 
industrializada empresarial é o uso do trabalho familiar, em vez do trabalho assalariado. A unidade 
agrícola familiar difere significativamente da unidade agrícola capitalista pelo fato de que, 
qualquer que seja o seu grau de mecanização, a sua área de terras cultivadas ou renda, o insu mo 
básico de trabalho da fazenda familiar provém dos membros da família. Em contraste, as grandes 
firmas de agroindústria, de propriedade de companhias como a United Brands, empregam 
centenas de trabalhadores assalariados. 

Apesar da persistência, a propriedade familiar de hoje dificilmente seria reconhecida por um 
fazendeiro de 1830. Os Estados Unidos apresentam a característica singular de terem sido 
povoados por famílias de agricultores independentes, que praticavam uma economia comercial 
ligada ao mercado mundial, e que tinham acesso a vastas áreas de terra sem laços feudais. O 
sistema agrícola familiar cresceu de maneira impressionante no século XIX, quando milhões de 
desbravadores se espalharam pelo continente. Durante o século passado, porém, com o 
desenvolvimento do capitalismo no setor industrial e de manufatura, as práticas agrícolas foram 
tremendamente afetadas. Embora a propriedade familiar tenha permanecido intata em meio a tudo 
isso, a tensão imposta à sua capacidade de sobreviver, aumentou. O Quadro 1 apresenta as 
tendências a longo prazo no sentido de um número cada vez menor de propriedades, e de 
propriedades rurais cada vez maiores, de um aumento da produção agrícola e dos insumos de 
capital (terra, construções, maquinaria) que oferecem um pano de fundo para compreender a atual 
pressão sobre o agricultor familiar.” (BURBACH, Roger e FLYNN, Patricia. Agroindústria nas 
Américas. Rio de Janeiro: Zahar, 1982: 22-24) 

 
 
Essa mesma perspectiva de análise é valorizada por Warriner (1939/1964). Ele 

considera o estatuto das unidades agrícolas organizadas em torno da alocação de 

trabalhadores familiares, diante do desenvolvimento econômico orientado pelo aumento da 

produtividade, processo que ocorreu na Europa no início do século passado. 

 
“To understand the real natura of the present farm problem in Europe we must examine the 

economic basis of the peasant farming system, and ask how far it determines the policy of high 
protection to agricultura, and how far it is responsibie for the low level of earnings on the land. 
The most striking feature of agricultural organization in Europe is, of course, the small size of the 
food-producing enterprise, and the almost universal prevalence of family farming. It is natural to 
conclude that this indicates a weak and inefficient form of organization, since economic progress 
usually seems to go hand in hand with an increase in the size of the producing unit. In the 
development of modern industry the advance of large-scale production through the concentration 
of capital in large firms has been the chief means through which the productivity of labour has 
increased; but in agricultura there is no paralle movement of concentration. 

Before we turn to examine the form problem in Europe itself, therefore, it is necessary to look 
at the relation of form organization to economic progress in a wider perspective, to see why in 
general the scale of operations remains smaller than in industry. 

It is not only in Europe that the scale of farming operations is small. Even the large family 
farms of the United States and Canada, with 200-500 acres, are small businesses compared with 
the average industrial undertaking, and even in England, when farms over 50 acres take up about 
80 per cent of the farm area, farm businesses are small, reckoned in turnover, as compare, with 
industrial firms. England is usually regarded as a country of large farms, yet one out of three 
workers on the land is a farmer. In Europe, however, the scale of farming operations is smaller 
still. Measured in acres, the typical peasant farm is very small, about 8 hectares (20 acres) in 
Western Europe, about 3 (7 acres) in the East, excluding the Baltic.” (WARRINER, 1964: 2)  
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Por esse uso restrito, isto é, espacialmente contextualizado, enquanto categorias 

distintivas de produtores constituídos sob o modo de interdependência entre agricultura e 

indústria, os termos family farm ou family farmer não foram analiticamente incorporados por 

pesquisadores brasileiros. Tais produtores foram aqui reconhecidos como agricultores 

integrados ou tecnificados e sob esta perspectiva pesquisados.5  

 No início da década de 90, Maria Helena Rocha Antuniassi e Sônia Maria Pessoa 

Pereira Bergamasco, professoras, no contexto da realização da pesquisa, vinculadas ao 

Departamento de Economia Rural da FCA/UNESP, Campus de Botucatu, realizaram um 

amplo levantamento dos títulos constitutivos da bibliografia sobre produção familiar na 

agricultura brasileira. Este termo, produção familiar, já é em si elucidativo, naquele contexto, 

da estranheza do uso da categoria agricultura familiar.6 O levantamento abarcou 1.132 

títulos. Dentre os critérios de indexação para uso dos dados do levantamento, as autoras 

constituíram um catálogo de temas (páginas 147-207) no qual, para efeitos de qualificação da 

agricultura ou de agricultores, aparecem os seguintes termos:  

 
Termo de indexação Número de títulos 

agricultor de baixa renda 40 
agricultura Brasil 02 
agricultura de baixa renda 06 
agricultura de subsistência 140 
agricultura e estado 113 
arrendamento 34 
arrendatários 107 
assalariados 01 
campesinato 93 
camponeses 178 
colonato 06 
colonização 216 
colonização rural 61 
colonos 119 
comunidades rurais 55 
comunidades agrícolas 36 
economia agrícola 219 
força de trabalho familiar 37 
mão-de-obra familiar 141 
mão-de-obra rural 62 
meação 01 
meeiros 05 
minifúndio 71 
parceiros 126 

                     

5 Ver Coradini, 1982; Dal Rosso, 1981; Lovisolo, 1989; Neves, 1981 e 1997; Paulilo, 1990; Santos, 1978; Sorj, 
1980 e 1982; Wilkinson, 1986. 
6 Essa estranheza é ainda confirmada pela resenha elaborada por Gnaccarini e Moura (1990), quando se 
dedicaram à análise da produção bibliográfica sobre a estrutura agrária brasileira, abarcando textos produzidos 
até o final da década de 80 do século passado. 
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parceria 32 
parceria na agricultura 25 
parceria (produção agrícola) 179 
pequenas propriedades 189 
pequenas propriedades rurais 17 
pequenos produtores 14 
pequenos proprietários 270 
posseiros 106 
produção de subsistência 01 
proprietário e arrendatário 10 
proprietário rural 304 
relações de trabalho na agricultura 131 
sitiante 27 
sítio 14 
sítio e sitiante 01 
trabalhadores agrícolas 29 
trabalhadores rurais 301 

 
 
A recorrência dos termos agricultor de subsistência ou baixa renda, camponeses, 

sitiantes, pequeno produtor e pequeno proprietário, ao lado dos termos de qualificação da 

dependência – colono, meeiro, parceiro, arrendatário – ou de apropriação provisória e 

informal da terra – posseiro – demonstra a preocupação com a diversidade de modos de 

existência e o irreconhecimento de uma categoria genérica de designação. 

Os títulos considerados nesse levantamento foram elaborados ou editados segundo a 

distribuição temporal a seguir apresentada: 

 
Distribuição temporal Número de títulos 

1935-1939 01 
1940-1944 05 
1945-1949 05 
1950-1954 13 
1955-1959 28 
1960-1964 60 
1965-1969 62 
1970-1974 123 
1975-1979 395 
1980-1984 392 

 
 
Por conseguinte, nesse contexto nacional de produção acadêmica em torno das 

atividades agropecuárias e seus respectivos agentes, não há referência ao uso do termo 

agricultura familiar. Os princípios de classificação recaem sobre a renda, sobre as condições 

de vinculação ao mercado, sobre os modos de apropriação da terra e de produzir, bem como 

de apropriação do produto do trabalho. 

 

2. Agricultura familiar: a visibilidade do trabalho social 
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O termo agricultura familiar é posteriormente, nos já referidos campos acadêmicos 

americano e europeu, consagrado sob outros significados, qualificados pelas críticas 

elaboradas ao modelo de interdependência entre agricultura e indústria (acirrador de 

exclusões e de expropriações diversas). E no Brasil foi assumido tanto por pesquisadores de 

múltiplas disciplinas, como pela representação política dos trabalhadores rurais. Todos 

operaram nessa consagração classificatória, mas para fazer reconhecer a legitimidade e a 

modernidade dos objetivos da ação política de trabalhadores rurais, de assentados e 

agricultores parcelares, em busca de enquadramento profissional, de acesso a recursos 

creditícios e de assistência técnica, enfim, em tese asseguradores da reprodução de modos de 

produzir sob orientação relativamente diversa da organização capitalista.  

 Não tenho a intenção de apresentar um sistemático levantamento da elaboração e 

consagração do termo agricultura familiar. Quero apenas destacar algumas contribuições 

produzidas no mundo acadêmico, em sintonia com atores políticos que investiram na 

construção de outras representações da sociedade brasileira, de modo a assegurar legitimidade 

à construção de categoria socioeconômica dotada de direitos. 

 Inicialmente, ressalto o texto elaborado por Sônia Maria P. P. Bergamasco que, a 

partir de dados sistematizados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), 

procurou caracterizar e delimitar a grandeza da presença de agricultores que se valiam 

basicamente do trabalho familiar.7 As dificuldades de utilização desse tipo de dado, 

disfarçado por agregação segundo outros critérios, mesmo diante da surpreendente ampla 

recorrência dos respectivos estabelecimentos (que então veio a ser oficialmente registrada), 

omissão possível em contextos políticos de negação da importância da reprodução da 

organização familiar de produção sob a hegemonia do sistema capitalista, todos esses fatores 

transformaram o texto de Bergamasco em emblema da inflexão de perspectivas de estudo e 

interpretação. O tema agricultura familiar passa a aglutinar pesquisadores do Pipsa - Projeto 

de Intercâmbio de Pesquisa Social em Agricultura - afiliados ao GT III até então denominado 

A Pequena Produção Agrícola.  

                     

7 A elaboração do artigo representava parte de investimentos já realizados pela autora e por parceria de pesquisa 
com Kageyama: BERGAMASCO, Sônia Maria P.P. Família e trabalho rural no Brasil e no Estado de São Paulo. 
Informações Econômicas, v. 23 (Supl.01/93), p. 7-16, Instituto de Economia Agrícola da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, 1993; KAGEYAMA, Ângela. O emprego agrícola em 
1985: análise preliminar. Campinas: IE/UNICAMP (mimeo.), apud BERGAMASCO, 1991; KAGEYAMA, 
Ângela & BERGAMASCO, Sônia Maria P.P. A estrutura de produção no campo em 1980. Perspectivas, São 
Paulo, 12/13, p. 55-72, apud BERGAMASCO, 1991. 
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Comungando com investimentos de outros colaboradores8, Sônia Maria P.P. 

Bergamasco e Maria de Nazareth Wanderley se dedicaram à organização de um número 

temático da Revista Reforma Agrária, da Associação Brasileira de Reforma Agrária (vol. 25, 

nº. 2 e 3, maio-dezembro, 1995). No meu entendimento, esses investimentos selaram a 

consagração do tema na academia e nos grupos mobilizados para constituição de políticas de 

apoio aos agricultores passíveis desse enquadramento. 

 A situação de deslocamento pode ser constatada pela análise dos títulos dos artigos, 

dos documentos e principalmente do editorial do volume 25 da Revista Reforma Agrária. 

 Alguns autores qualificaram os agricultores como pequenos produtores ou integrados, 

conforme contextos específicos: 

 
BRUMER, Anita e ARISTIMUNHO, Edgar da Silva. Terra e produção: estratégias 

desenvolvidas por pequenos produtores modernizados face aos limites da escassez de terra. p. 58-
69. 

FERREIRA, Angela Duarte Damasceno. Agricultores e agroindústrias: estratégias, adaptações 
e conflitos. P. 86-113. 

 
 
 Outros se referiram à produção familiar ou aos assentados pelo Programa Nacional de 

Reforma Agrária: 

 
MOREIRA, Roberto José. Parceria e os negócios do Coronel: trabalho familiar residente e 

competição no complexo rural. P. 05-20. 
LOPES, Eliano Sérgio Azevedo. Organização da produção e resultados econômicos dos 

assentamentos de reforma agrária de Sergipe. P. 70-85. 
CARMO, Maristela Simões do. Agricultura sustentável e produção familiar num contexto de 

reestruturação do sistema agroalimentar. P. 114-127. 
 
 
 Contudo, a maior parte dos autores que integrou o corpo de artigos tomou posição em 

relação ao uso do termo, especialmente pela caracterização da grandeza da presença da 

agricultura familiar: 

 
NEVES, Delma Pessanha. Agricultura Familiar: questões metodológicas. P. 21-36. 
WANDERLEY, Maria de Nazareth Baudel. A agricultura familiar no Brasil: um espaço em 

construção. P. 37-57. 
VEIGA, José Eli da. Delimitando a agricultura familiar. P. 128-141. 
ABRAMOVAY, Ricardo; VICENTE, Maria Carlota M.; SILVA, Celma da; BAPTISTELLA, 

Lago e FRANCISCO, Vera Lúcia Ferraz dos S. Novos dados sobre a estrutura social do 
desenvolvimento agrícola em São Paulo. P. 142-166. 

                     

8 ABRAMOVAY, Ricardo. Paradigmas do capitalismo agrário em questão. São Paulo: 
HUCITEC/EDUNICAMP/ANPOCS, 1992. 275p; VEIGA, José Eli da. O desenvolvimento agrícola: uma visão 
histórica. São Paulo: HUCITEC/EDUSP, 1991. 219p. 
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BERGAMASCO, Sônia M. Pessoa P. Caracterização da agricultura familiar no Brasil, a partir 
dos dados da PNAD. P. 167-177. 

CORBUCCI, Regina Célia. Algumas reflexões sobre o Programa Nacional de Agricultura 
Familiar. P. 178-184. 

 
 
 Quero destacar o duplo objetivo, acadêmico e político, dos comentários das autoras do 

editorial. Enfatizando o caráter predatório e excludente do processo de modernização agrícola 

em curso, Bergamasco e Wanderley (1995) exaltam o valor e a pertinência de investimentos 

para a reprodução da agricultura familiar: 

 
“Este modelo é hoje, mais do que nunca, questionado pelas condições do próprio mundo 

moderno. No Brasil, para se tornar efetivamente moderna, a agricultura deve dissociar-se dos 
interesses arcaicos, ligados à concentração fundiária e ao crescimento extensivo para adotar uma 
dinâmica efetivamente moderna, que valorize o espaço rural, tanto do ponto de vista ambiental 
quanto socialmente e se comprometer com as necessidades fundamentais da população brasileira. 

Com estes objetivos, os agricultores familiares, isto é, aqueles que vivem do seu trabalho nas 
atividades agrícolas, devem se preparar para ocupar um espaço importante na construção de um 
novo modelo de agricultura para o País. 

O primeiro passo para isto será, sem dúvida, a constituição de uma representação própria, de 
forma a mostrar para o Brasil que há uma diferença entre "caloteiros" e "calejados" e que existe 
esta outra agricultura - não latifundiária, não predatória e não excludente. Será possível, assim, 
exigir que a política agrícola deixe de ser um instrumento para a viabilização do lucro empresarial 
e até da renda da terra, como sempre aconteceu, para se tornar um garantidor da remuneração do 
trabalho na agricultura. O lucro resulta da qualificação do competidor no mercado: é um assunto 
privado; pela importância da produção agrícola para o País, a remuneração do trabalho daqueles 
que assumem produzir na agricultura é um assunto da sociedade.” (BERGAMASCO e 
WANDERLEY, 1995: 3) 

 
 

Levando em conta a bibliografia referenciada pelos diversos autores que participaram 

na edição do vol. 25 (1995) da Revista Reforma Agrária, pode-se perceber até então a 

raridade dos investimentos sobre a categorização agricultura familiar, bem como a 

importância da produção intelectual coletiva da pesquisa internacional, coordenada por 

Lamarche (1991/1993/1994). No Brasil, doravante, alguns desses autores se tornaram 

referência obrigatória:  

 
ABRAMOVAY, R. Agricultura familiar e capitalismo no campo. In: STÉDILE, J.P. A questão 

agrária hoje. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 1994: 94-104. 
BRANDENBURG, A. e FERREIRA, A.D. Agricultura familiar contratualizada às 

agroindústrias no Paraná. In: Anais do Seminário “Inovações tecnológicas e reestruturação do 
sistema alimentar”, GEAS/CAPES-COFECUB, Curitiba, 1991. 

BRUMER, A., DUQUE, G., LOURENÇO, F. E WANDERLEY, M.N.B. A exploração 
familiar no Brasil. In: LAMARCHE, Hughes (Coord.). A Agricultura Familiar; Comparação 
internacional – I. Uma realidade multiforme. Campinas : UNICAMP, 1993. 336p. 

BRUMER, A., DUQUE, G., LOURENÇO, F. E WANDERLEY, M.N.B. L´agriculture 
familiale au Brésil. In: LAMARCHE, Hughes (Coord.). L´Agriculture Familiale, une réalité 
polymorphe. Paris: L´Harmattan, 1991: 159-210. 

FAO/INCRA. Diretrizes de política agrária e desenvolvimento sustentável para a pequena 
produção familiar. Versão preliminar. Brasília: Incra, 1994. 98p. 
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GASSON, R. e ERRINGTON, A. The farm family business. Wallingford: Cab International, 
1993. 290p. 

LAMARCHE, Hughes (Coord.). L´Agriculture Familiale; Comparaison Internacionale – I. 
Une Réalité Polymorphe. Paris : L´Harmattan, 1991. (traduzido para o português em: A 
Agricultura Familiar; Comparação internacional – I. Uma realidade multiforme. Campinas, 
UNICAMP, 1993); LAMARCHE, Hughes (Coord.). L´Agriculture Familiale; Comparaison 
Internacionale – II. Du mythe à la réalité. Paris: L´Harmattan, 1994. 

MIOR, L.C. Empresas agroalimentares, produção agrícola familiar e competividade no 
complexo carnes de Santa Catarina. Tese de Mestrado em Desenvolvimento Agrícola, Instituto de 
Ciências Humanas e Sociais. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1992. 
280p. 

NEVES, D.P. Agricultura familiar: Questões metodológicas. (mimeo. – versão preliminar), 
18p. 

VEIGA, J.E. da. A opção pela agricultura familiar. Proposta de políticas públicas. Relatório 
para o Projeto FAO/INCRA-UTF/BRA/036, junho de 1994, 45p. (mimeo.). 

WANDERLEY, M. de N.B. Le Brésil: exploitation familiale ou latifundium. In: 
LAMARCHE, Hughes (Coord.). L´Agriculture Familiale: mythe à réalité. Paris: L´Harmattan, 
1994: 20-27.  

 
 
Destaco então a virada da interconexão entre autores, mediante afiliação de alguns 

deles ao campo das ciências sociais no Brasil e na França. Diversas questões que 

pesquisadores franceses associam à agricultura familiar na França, tornaram-se temas de 

reflexão entre pesquisadores brasileiros.9

Eli da Veiga, no artigo Delimitando a agricultura familiar, analisa as restrições 

decorrentes da adoção do termo pequena produção e, relativamente, advoga as vantagens de 

reflexão em torno do termo agricultura familiar: 

 
“Durante muito tempo a comunidade acadêmica brasileira considerou que a principal diferença 

entre as formas de produção do setor agropecuário residia no tamanho dos estabelecimentos. A 
oposição entre o pequeno e o grande produtor, não somente dominou o debate sobre a estrutura 
social da agricultura, como chegou a ter grande influência em controvérsias teóricas sobre o 
próprio desenvolvimento capitalista.............. Houve mesmo quem concluísse que a questão agrária 
perdera sentido econômico, após perceber que a participação dos estabelecimentos menores de 10 
hectares no valor da produção só chegava a ser significativa nas culturas de mandioca e feijão... 
(Sandroni, 1984) 

Entretanto, ao classificar os estabelecimentos do Censo de 1980 segundo as áreas efetivamente 
plantadas e colhidas (independentemente de suas área totais), Castro (1982) já constatara que a 
maior concentração de produtividades máximas estava em classes de áreas de colheita inferiores a 
500 ha, embora superiores a 50 ha............... 

Rompendo com o critério de tamanho, o autor sugeriu que os estabelecimentos agropecuários 
fossem classificados segundo três categorias: (1) produção de baixa renda, (2) produção 

                     

9 Apenas mais recentemente, as representações e as categorias de reflexão que referenciam o debate no campo 
intelectual constituído por pesquisadores americanos (no que tange à agricultura familiar) voltam a estar 
presentes na bibliografia de estudiosos brasileiros. Geralmente tais questões abarcam processos de urbanização 
no campo, divisão social de trabalho por gênero e ciclo de vida, formas de consumo do tempo produtivo (full-
time ou part-time), interdependência de agentes produtivos nos diversos setores da economia e de formas de 
vinculação e interseção de mercados de trabalho. 
As questões por mim destacadas aparecem como objeto de reflexão em outros textos citados neste artigo, isto é, 
os utilizados para caracterizar o uso dos termos family farm e family farmer, durante a década de 80, em revistas 
de Sociologia Rural. 
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profissionalizada e (3) investimento patrimonial. Infelizmente, não chegou a fazer uma 
estratificação baseada em tais critérios. (Castro,1982:93) 

.......................................... 

....., quando se examina com cuidado a questão do tamanho na agricultura e na pecuária, 
percebe-se que este não é o aspecto mais relevante. A adoção de inovações tecnológicas eleva 
constantemente a dimensão dos meios de produção (terra e capital) e reduz - na maior parte dos 
casos - as necessidades de mão-de-obra. Assim, a importância econômica de unidades produtivas 
de pequeno porte na agricultura está muito mais ligada à possibilidade de adoção de inovações 
tecnológicas, à localização e à qualidade do solo, do que à área inicial do estabelecimento. 

Ou seja, a noção de "pequena produção" era demasiadamente vaga para que pudesse ter a 
importância conceitual que chegou a adquirir no Brasil entre o início dos 1970s e meados dos 
1980s. Na verdade, o que surge com clareza quando se analisa a história da agricultura capitalista 
é a constante oposição e coexistência entre as formas "familiar" e "patronal" de produção, sendo a 
primeira a que acabou predominando em todos os países capitalistas desenvolvidos neste século. 
(Veiga,1991a) 

Todos os países do Primeiro Mundo acabaram por apostar nas virtudes da agricultura familiar 
e, por diversos caminhos, seguiram a tal "via democrática" de modernização da agricultura. Não 
há sequer um exemplo em que a dita "via prussiana" tenha permitido o pleno desenvolvimento de 
uma nação. Isto é um fato com o qual não se pode brigar. É o que se extrai da experiência 
histórica. Já explicar os porquês, são outros quinhentos. Passa-se para o nível das interpretações, 
sempre discutíveis. Uma delas, a que procura ressaltar a adaptabilidade da agricultura familiar às 
exigências do desenvolvimento capitalista, tem sido reafirmada em trabalhos recentes 
(Abramovay,1990,1992; Romeiro,1990; Veiga,1990,1991,1992).10

Também têm surgido alguns esforços para avaliar a importância social e econômica da 
agricultura familiar no Brasil, caracterizando seus principais segmentos. Mas o conhecimento 
científico acumulado sobre a real situação econômica da agricultura familiar brasileira continua 
muito precário. Não somente em razão da falta de dados estatísticos apropriados, como, também, 
devido à dispersão e à heterogeneidade metodológica dos estudos de caso. 

Por isso, é urgente a necessidade de se promover um amplo programa de pesquisas empíricas 
que tenha como objetivo a caracterização do maior número possível de sistemas agrários em que 
predomine a forma familiar de produção agropecuária. Os dados apresentados neste trabalho são 
referências para essas imprescindíveis pesquisas de campo.” (Veiga, J.E. da, 1995: 128-129) 

 
 
Retomando estudos realizados por Abramovay et alii (1995), Eli da Veiga (1995) 

propõe a construção de princípios metodológicos para reelaboração de critérios de 

estratificação segundo nível de renda. Sistematiza a magnitude numérica de agricultores não-

                     

10 Alerto o leitor sobre o reconhecimento que Eli da Veiga atribui a autores que convergem na defesa 
econômica, social e política do setor de produtores qualificados pela agricultura familiar e, portanto, também 
para a importância de tais autores na constituição simultânea dos campos sociais (intelectual e político) 
correspondentes. São essas as referências privilegiadas por Eli da Veiga: ABRAMOVAY, R. Agricultura 
familiar e capitalismo no campo. In: STÉDILE, J.P. A questão agrária hoje. Porto Alegre: Editora da 
Universidade/UFRGS, 1994: 94-104; ABRAMOVAY, R. Paradigmas do capitalismo agrário em questão. São 
Paulo: Hucitec/Anpocs/UNICAMP, 1992; ROMEIRO, Ademar R. Reforma agrária e distribuição de renda. 
Trabalho apresentado no XVIII Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural. Florianópolis, SC, de 22 
a 27 de julho de 1990. Publicado pelo boletim Quinzena, do Centro Pastoral Vergueiro, em 15 de janeiro de 
1992, nº 130; e reproduzido in: STÉDILE, João P. (Coord.). A questão agrária hoje. Porto Alegre: Editora da 
Universidade/UFRGS, 1994: 105-136; VEIGA, José Eli da. A reforma que virou suco; uma introdução ao 
dilema agrário do Brasil. Petrópolis: Vozes, 1990; VEIGA, José Eli da. O desenvolvimento agrícola: uma visão 
histórica. São Paulo: HUCITEC/EDUSP, 1991a. 219p; VEIGA, José Eli da. Fundamentos do agrorreformismo. 
Revista Lua Nova, nº 23, março, p. 68-93, 1991b; VEIGA, José Eli da. Uma linha estratégica de 
desenvolvimento agrícola. Revista de Economia Política, nº 46, p. 88-105, abr/jun, 1992a e VEIGA, José Eli da. 
Reforma agrária hoje. Revista Reforma Agrária, edição especial dos 25 anos da ABRA, set, 1992b, Campinas, 
SP; reproduzido in: STÉDILE, João P. (Coord.). A questão agrária hoje. Porto Alegre: Editora da 
Universidade/UFRGS, 1994: 298-305. 
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patronais, cuja construção social incipiente o leva a distribuí-los em A-B-C, este último 

segmento correspondendo a “estabelecimentos mais pobres, que não fazem parte da 

agricultura familiar” (Veiga, 1995: 138). Ao final do artigo, as letras A-B-C se fazem 

corresponder a categorias classificatórias, construídas para caracterizar diferenças nas 

condições de reprodução social do amplo segmento, elaboradas por operações lógicas 

inerentes ao campo acadêmico. Deste modo, foram diferenciadamente reconhecidos como 

integrantes da agricultura familiar: agricultores consolidados e agricultores em transição. 

Ao mesmo tempo, mensurava-se um grande contingente (40% de estabelecimentos) 

desprovido dos pressupostos produtivos para alcançar a posição, isto é, a franja periférica. 

Concomitantemente, reconhecia-se um patamar desejado, os agricultores consolidados, da 

mesma forma em que Castro (1982: 93), citado anteriormente por Eli da Veiga, ascende a esta 

posição, os agricultores profissionalizados. 

Para o ano de 1985, Eli da Veiga propôs a seguinte sinopse estrutural da agricultura 

brasileira: 

 
Proposta de sinopse indicativa da estrutura da agropecuária brasileira, 1985 

Estabelecimentos Nº (milhares) % 
Patronais 580 10 
Familiares:   
- consolidados 1160 20 
- de transição 1740 30 
Franja periférica 2320 40 
Total 5800 100 

Fonte: VEIGA, J.E. da, 1995: 140.  
 
 
Assim delimitada conceitual e empiricamente a agricultura familiar, o termo obteve 

imediato acordo consensual e impôs o deslocamento do uso de outras categorias como 

camponeses, produção familiar e pequena produção. 

A proposição da agricultura familiar como termo de apelação de um setor produtivo 

também correspondeu a procedimentos de mobilização política, visando à criação de 

princípios para enquadramento institucional de diferenciados usuários de serviços e recursos 

públicos. Por esse motivo, consagrou-se a construção de contrapostos modelos de 

desenvolvimento econômico e social, capazes de qualificar as formas de organização de 

unidades produtivas, um deles politicamente correspondente ao desejado valor da 

sustentabilidade econômico-social. Ou diferenciado por melhor corresponder aos ideários 

elaborados diante do enfrentamento da reconstrução produtiva, genericamente reconhecida 

pelo termo globalização. Emerge então no decorrer desses processos, a construção do 

14 



agricultor familiar como sujeito de direitos, consagrados enfim pelo Pronaf – Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Decreto nº 1946, de 28 de junho de 

1996; Resolução 2310, de 29 de agosto de 1996). 

 Essa associação do termo agricultura familiar a investimentos moralizantes na 

constituição do agricultor também é valorizada por estudiosos americanos e europeus, quando 

se dedicam a consagrar a agroecologia como princípio de organização da atividade produtiva; 

ou quando assumem o papel científico-missionário destinado a tornar a idéia-valor 

sustentabilidade uma referência objetiva (isto é, modo de organização de práticas sociais e 

produtivas). 

 
EREWSTER, J.M. Technological advance and the future of the family farm. Journal Farm 

Ecology, 40, dec., p. 1596-1608, 1958. 
FRANCIS, David G. Family agriculture. Tradition and transformation. Earthscan: London, 

1994. 
GLIESSMAN, Sthephen R. Agroecologia. Processos ecológicos em agricultura sustentável. 

Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2000. 637p. 
 
 

Em resumo, no Brasil, o termo agricultura familiar corresponde então à convergência 

de esforços de certos intelectuais, políticos e sindicalistas articulados pelos dirigentes da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, mediante apoio de instituições 

internacionais, mais especialmente a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação (FAO) e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). 

Consagra-se para dar visibilidade ao projeto de valorização de agricultores e trabalhadores 

rurais sob condições precárias de afiliação ao mercado e de reprodução social, diante de 

efeitos da interdependência entre agricultura e indústria e do processo de concentração da 

propriedade dos meios de produção no setor agropecuário. Nessa conjunção de investimentos 

políticos, os porta-vozes de tal projeto fizeram demonstrativamente reconhecer a 

racionalidade econômica e social da pequena produção agrícola; a capacidade adaptativa dos 

agentes produtivos a novas pautas éticas de conduta econômica.  

Os termos agricultura familiar e agricultor familiar, tornando-se apelações 

obrigatórias, passaram a integrar a organização de disciplinas e cursos oferecidos em 

universidades brasileiras, de instituições voltadas para atualização profissional, de temas de 

seminários e congressos, revistas e outras tantas formas de publicação. 

 

3. A agricultura familiar e a arca de Noé 
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Essa consagração impôs ao termo significados tão amplos e tamanha heterogeneidade 

de usos, que ele só pode ser compreendido se as ambigüidades, as indefinições e as 

contradições forem então necessariamente defendidas.11 Ele designa um número imenso de 

situações diferentes, encobrindo a especificidade de cada uma; autonomiza situações que só 

poderiam ser inteligíveis se colocadas em relação e em processo. A classificação mais 

extravagante, por exemplo, estabelece a divisão do setor agropecuário em subsetor patronal 

ou do agronegócio e subsetor familiar. Quando utilizado para valorizar tais diferenciações, 

pode ainda operar na designação de um segmento modernizado ou principalmente a ser 

modernizado, nos termos da aquisição de novas competências e da adesão a múltiplos 

princípios de intervenção, especialmente estatal (ou agricultores consolidados ou grupo D e E 

ou beneficiários privilegiados do Pronaf). Pode se justapor à classificação agricultores 

integrados ou contratuais. E pode ainda aparecer como termo de defesa de agricultores 

supostamente em transição, excetuando a situação específica dos assentados rurais. 

Por tal razão, pelo Pronaf, vão, em tese, sendo integradas como beneficiários do apoio 

institucional, diversas categorias socioeconômicas de produtores sob uso do trabalho familiar 

e correspondentes a modos diferenciados de existência social: extrativistas, pescadores, 

silvicultores (definidos pela atividade produtiva mais valorizada nos termos do programa); 

ribeirinhos (definidos pela adequação de práticas sociais aos ciclos de imersão ou emersão de 

várzeas)12; e remanescentes de quilombos (modo específico de apropriação e legitimação de 

posse e uso da terra). Portanto, concomitantemente, o termo agricultor familiar, se ladeado ou 

apresentado relacionalmente, designa um segmento por esse prisma diferenciado, mas parte 

do conjunto afiliado ao setor agricultura familiar. 

Logo, raramente ou muito precisamente pode ser utilizado ou reconhecido como noção 

analítica. Excepcionalmente permitirá conduzir investigações sobre os conteúdos que 

pretende abranger, pois que corresponde a um carrefour de significações de usos bastante 

contraditórios: - em certos contextos, o uso do termo agricultura familiar engloba tamanha 

diversidade que a diferenciação não pode ser contemplada; - em outros contextos, qualifica 

um segmento específico que, por imprecisão, vai se distingüir de categorias socioeconômicas 

e de categorias qualificadoras de modos de vida. Opera então como um passe-par-tout, 

                     

11 A minha inserção no debate está circunscrita ao campo de produção acadêmica. Tem se dirigido à reflexão 
crítica sobre o uso dos termos agricultura familiar e agricultores familiares enquanto conceitos. (Neves, 1987; 
1993: 22-34; 1995: 21-36; 1998: 13-33; 2002: 131-159; 2004a). 
12 Os ribeirinhos do Médio Solimões se constituíram em objeto de reflexão quanto às características 
sociopolíticas in Neves, 2004c. 
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permutando princípios classificatórios os mais diversos. E assim, cria o caos, onde deveria 

acenar como recurso de inteligibilidade. Obscurece, onde, se tomada como categoria analítica, 

deveria facilitar o entendimento das relações sociais. Nesse caso, não facilita o estudo de 

trajetórias diversas que pressupõem universos sociais e formas de ação ou intervenção social 

também distintas.  

Assim sendo, nos quadros institucionais de aplicação do Pronaf, uma política de 

intervenção que constitui o setor da agricultura familiar, as ações são de cunho social para 

uns, e de cunho econômico para outros. Por vezes, são ações pulverizadas para alguns tantos 

outros agentes que aí vão se agregando, inclusive por reconhecimento de distinção quanto ao 

ciclo de vida e ao gênero (por exemplo: jovens e mulheres), critérios valorizados em domínios 

distintos do econômico ou do produtivo. 

 Entrementes, por essa mesma ambigüidade, politicamente o termo ganha eficácia, 

razão pela qual deve se tornar objeto de tantas mais consagrações políticas. E a tal ponto que, 

em termos analíticos, pode-se perguntar: - o que se ganha ao identificar agricultores como 

familiares? Ora, na maior parte das vezes, os traços constitutivos dos agentes produtivos 

rubricados como agricultores familiares não se encontram na agricultura nem na família, mas 

no projeto político de constituição de uma categoria socioeconômica. Nos termos desses 

emaranhados de sentidos, advogo eu, agricultor familiar é categoria sócio-profissional e 

jamais pode ser compreendida como estado, pois que não tem sentido em si mesma, salvo se 

se acolhem as reificações que lhe dão o estatuto de termo de mobilização política. Da mesma 

forma, deve ser compreendido como resultado de trajetórias diferentes daqueles que, por 

diversos interesses, querem assim ser socialmente reconhecidos. 

 Diante dos investimentos políticos para a construção social da categoria 

socioeconômica ou do exercício do fazer-crer uma organização desejada, aos cientistas 

sociais cumpre o dever de restituir o caráter sociológico da categoria: reconhecer que o termo 

evoca uma designação social e tem sua eficácia política porque cria posições e direitos 

correspondentes. Contudo, também reconhecer que esses exercícios são provisórios porque 

sempre passíveis de novas interpretações e contra-argumentações.  

Não cabe aos cientistas sociais decidirem sob que condições políticas o emprego do 

termo é legítimo, mas sob que condições tão diferenciadas ele aparece como designação, 

como metáfora ou como sentido de ações políticas. Pela análise sociológica, ele pode tornar 

possível a pergunta: - que agricultores conseguem participar dos bens sociais que os 

investimentos políticos acenam? - que categorias de agricultores estão sendo construídas ou 
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reconstruídas mediante ações que facilitem sua reprodução? - que condições de possibilidade 

são requeridas para tanto e que desvios podem ser delineados? Em síntese, os cientistas 

sociais, reconhecendo os processos em jogo, podem colaborar na demonstração de que muitos 

são os chamados mas nem todos os escolhidos e, em decorrência, analisar as potencialidades 

de diferenciação de produção de sentidos, de sistemas de representação sobre a sociedade e de 

estruturas hierárquicas, bem como, em decorrência, as respectivas práticas e agentes 

mediadores que estão em operação nesse quadro institucional. 

 Mediante tal ponto de vista específico, procuro distingüir algumas das múltiplas 

significações do termo. A agricultura familiar, no debate político e sindical, corresponde à 

agregação de um amplo e diferenciado conjunto de produtores, cuja atividade produtiva e 

gestão do estabelecimento tomam por base a vinculação dos membros da família. Esta é a 

condição fundamental de sua distinção frente aos empresários agropecuários, gestores de 

fatores de produção cuja exploração se assenta no trabalho assalariado. 

 Do embate pela regulação dos espaços de abrangência a serem incorporados, tornou-se 

explícita a concorrência em torno da distinção pelas relações de trabalho. Do ponto de vista 

dos representantes sindicais dos trabalhadores rurais, agricultor familiar não dispõe de 

vínculos permanentes de força de trabalho. Do ponto de vista da representação sindical dos 

empresários proprietários de terra, esta categoria socioeconômica deve contemplar aqueles 

produtores dotados de vínculos permantes mínimos de força de trabalho. Do embate político 

então restou um segmento ambíguo de agricultores que gerenciam a incorporação mercantil 

de força de trabalho permanente, qualificados como familiares, detentores de direito de 

acesso ao crédito e à representação delegada, nas condições instituídas pelo Pronaf. Em face 

desses acessos, alguns tendem a se apropriar de maior volume de capital financeiro e, em tese, 

encontram maiores facilidades para assegurar condições de reprodução da posição social. 

 Reafirmo então, a partir da perspectiva de análise adotada: salvaguardado o contexto 

das lutas políticas para o reconhecimento da categoria socioeconômica agricultor familiar, ela 

deve, a meu juízo, ser utilizada pela definição (mesmo que provisória e não consensual) 

jurídica que até aqui alcançou. Deve incorporar os conteúdos atribuídos por definições 

políticamente construídas, segundo negociações de interesses e conquistas relativas, 

cristalizadas no texto instituidor do Pronaf:  

 
“Modelo de organização da produção agropecuária onde predominam a interação entre a 

gestão e trabalho, a direção do processo produtivo pelos proprietários e o trabalho familiar 
complementado pelo trabalho assalariado.” 
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Alguns outros aspectos valorizados - a ênfase na diversificação, na durabilidade dos 

recursos e na qualidade de vida - não são generalizáveis, e sim desejáveis, ressaltados em face 

das condições de elaboração das definições: o modelo da agricultura familiar contraposto ao 

da patronal.13

 

4. O Pronaf: arena de múltiplas lutas sociais 

 

 Produto de ações políticas em marcha, a categoria agricultor familiar vem 

incessantemente tendo seus significados redefinidos ou justapostos, para incorporar a enorme 

e desconcertante diversidade de produtores assim hetero e auto-reconhecidos. A profusão de 

termos referenciadores da diversidade é tamanha que, a rigor, o Pronaf deveria se voltar para 

a produção (e não agricultura) familiar. Ele incorpora agricultores, pescadores artesanais, 

artesãos, assentados (beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária), extrativistas, 

mais recentemente silvicultores e aqüicultores. Todo o processo de agregação indica 

exatamente as aberturas politicamente conquistadas para outras inclusões, notadamente 

daqueles segmentos anteriormente reconhecidos como franjas periféricas, muitas vezes 

beneficiários de recursos redistribuídos por objetivos sociais, isto é, para sua reprodução 

melhorada na mesma condição. Essas fomas de inclusão reafirmam que os termos agricultura 

familiar e agricultor familiar apresentam-se então como categoria de mobilização política, 

fundamental na construção da identidade de atores aglutinados em torno da luta pelo 

reconhecimento da cidadania econômica e política. Afinal, são agricultores familiares 

aqueles que se integram como sujeitos de atenção de políticas especiais de crédito, de 

formação profissional, de assistência técnica; são os usuários e atores da constituição de 

novos arranjos institucionais, capazes de promover, de fato e da perspectiva dos objetivos que 

os irmanam politicamente, o enquadramento legal e institucional.14

Delimitando a análise da constituição do Pronaf nos termos em que venho elaborando 

os significados da categoria socioeconômica e destacando os movediços sistemas 

classificatórios, valho-me inicialmente da caracterização do programa apresentada por 

                     

13 Sobre os desdobramentos teóricos e metodológicos dessa contraposição, ver Neves, 1995: 21-36. 
14 Venho me dedicando, sob diversas perspectivas, ao estudo da produção social de diferenciadas competências 
requeridas para objetivação do Pronaf. Ver Neves, 2002; 2004b e 2005. 
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Schneider et alii (2004). Advirto então para a atual impositiva defasagem de índices e termos 

por eles utilizados, em face das definições mutantes nos textos que institucionalizam a 

política e os programas de governo. Nos documentos analisados pelos autores, a agricultura 

familiar, longe de ser uma construção, é um sujeito dotado de realidade (agente e setor 

produtivos) que preexiste ao programa, devendo ser fortalecido e reorientado no sentido da 

sustentabilidade. 

 
“Objetivos e características operacionais do programa 
 
Segundo o Manual Operacional do Pronaf, trata-se de um programa que visa o fortalecimento 

da agricultura familiar, mediante apoio técnico e financeiro, para promover o desenvolvimento 
rural sustentável. Seu objetivo geral consiste em fortalecer a capacidade produtiva da agricultura 
familiar; contribuir para a geração de emprego e renda nas áreas rurais e melhorar a qualidade de 
vida dos agricultores familiares. Quatro objetivos específicos complementam os propósitos do 
programa: a) ajustar as políticas públicas de acordo com a realidade dos agricultores familiares; b) 
viabilizar a infra-estrutura necessária à melhoria do desempenho produtivo dos agricultores 
familiares; c) elevar o nível de profissionalização dos agricultores familiares através do acesso aos 
novos padrões de tecnologia e de gestão social; d) estimular o acesso desses agricultores aos 
mercados de insumos e produtos.” (Schneider et alii, 2004: 24-25) 

 
 
 Do ponto de vista operacional, o Pronaf, por ocasião da análise elaborada por 

Schneider et alii (2004), apresentava quatro grandes linhas de atuação:  

 
“Financiamento da produção: o programa destina anualmente recursos para custeio e 

investimento, financiando atividades produtivas rurais em praticamente todos os municípios do 
país;  

Financiamento de infra-estrutura e serviços municipais: apoio financeiro aos municípios de 
todas as regiões do país para a realização de obras de infra-estrutura e serviços básicos;  

Capacitação e profissionalização dos agricultores familiares: promoção de cursos e 
treinamentos aos agricultores familiares, conselheiros municipais e equipes técnicas responsáveis 
pela implementação de políticas de desenvolvimento rural;  

Financiamento da pesquisa e extensão rural: destinação de recursos financeiros para a geração 
e transferência de tecnologias para os agricultores familiares.” (Schneider et alii, 2004: 25-26) 

 
 
Em relação à delimitação do público-alvo, segundo Schneider et alii (2004), o 

programa atendia especificamente os agricultores familiares, caracterizados a partir dos 

seguintes critérios: 

 
“1) Possuir, pelo menos, 80% da renda familiar originária da atividade agropecuária; 
2) deter ou explorar estabelecimentos com área de até quatro módulos fiscais (ou até seis 

módulos quando a atividade do estabelecimento for pecuária); 
3) explorar a terra na condição de proprietário, meeiro, parceiro ou arrendatário; 
4) utilizar mão-de-obra exclusivamente familiar, podendo, no entanto, manter até dois 

empregados permanentes; 
5) residir no imóvel ou em aglomerado rural ou urbano próximo;  
6) possuir renda bruta familiar anual de até R$ 60.000,00.” (Schneider et alii, 2004: 25) 
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 Ainda pelos documentos analisados no texto datado de Schneider et alii (2004), a 

subdivisão dos tomadores de crédito assim se redefine: 

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

Especial de Crédito para a Reforma Agrária (Procera), passaram a ser atendidos pelo Pronaf. ...  
Grupo B: agricultores familiares e remanescentes de quilombos, trabalhadores rurais e 

indígenas com renda bruta anual atual de até R$ 2.000,00. Esse grupo inclui as famílias rurais com 
baixa produção e pouco potencial de aumento da produção no curto prazo localizadas em regiões 
com concentração de pobreza rural. ....  

Grupo C: agricultores familiares com renda bruta anual atual entre R$ 2.000,00 a R$14.000,00, 
que apresentem explorações intermediárias com bom potencial de resposta produtiva. ... 

Grupo A/C: agricultores oriundos do processo de reforma agrária e que passam a receber o 
primeiro crédito de custeio após terem obtido o crédito de investimento inicial que substituiu o 
antigo programa de apoio aos assentados. ...  

Grupo D: agricultores estabilizados economicamente com renda bruta anual entre R$ 
14.000,00 e R$ 40.000,00. ...  

Grupo E (Proger Familiar Rural): agricultores com renda bruta anual entre R$ 40.000,00 e 
60.000,00. ...  

....... 
Posteriormente à adoção da segmentação dos beneficiários, ainda em 1999, foram criadas mais 

três linhas de crédito especiais para os agricultores familiares dos grupos B, C e D. A primeira é o 
chamado crédito rotativo, também conhecido como Rural Rápido, operado exclusivamente pelo 
Banco do Brasil. Esse tipo de crédito funciona como um cheque especial em que o agricultor vai 
utilizando os recursos segundo suas necessidades. Talvez por isto, ele acaba sendo utilizado 
majoritariamente pelo segmento dos agricultores familiares do grupo D, justamente os mais 
capitalizados. ..... 

A segunda linha de crédito especial é o integrado coletivo, destinado a associações, coopera-
tivas e outras pessoas jurídicas compostas exclusivamente por beneficiários do Pronaf.  

A terceira linha é o Pronaf-Agregar (Projeto de Agregação de Renda da Agricultura Familiar), 
destinado a financiar projetos individuais ou coletivos que envolvam infra-estrutura, prestação de 
serviços, marketing, beneficiamento de produtos, etc. Deve-se mencionar, ainda, que se 
enquadram nos grupos B, C, e D os pescadores artesanais, os extrativistas, os silvicultores e os 
aqüicultores, conforme os critérios de renda e dimensão da exploração.” (Schneider et alii, 2004: 
24-28) 

 
 

No Plano de Safra 2003/2004, inaugurando a demonstração das diferenças de 

formulação de políticas públicas da nova gestão presidencial, os titulares da formulação do 

programa anunciaram as principais inovações: 

 
“As ações do Governo Federal para o rural brasileiro estão pautadas em um novo modelo que 

visa permitir uma inserção não subordinada das populações locais no mercado globalizado, a 
partir dos princípios preconizados no paradigma do desenvolvimento sustentável. 

As ações buscam satisfazer a necessidade da criação e/ou fortalecimento de mecanismos que 
permitam à agricultura, em especial à agricultura familiar, uma maior capacidade de 
compatibilizar a produção para o seu próprio consumo e para o mercado, especialmente de 
alimentos que compõem a cesta básica; a manutenção e/ou geração de ocupações produtivas; a 
diversificação das atividades rurais; e a construção de mecanismos que permitam a agregação de 
valor. 

O fortalecimento do compromisso da agricultura familiar com a proteção ambiental, a 
biodiversidade e a manutenção da diversidade cultural integradas às dinâmicas locais, são pontos 
que estão presentes em todas as ações propostas. O Plano Safra 2003/2004 para a Agricultura 
Familiar define bases e diretrizes para operacionalizar tais conceitos. 
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Entretanto, o bom desempenho do Plano Safra 2003/2004 depende da capacidade de 
articulação dos diversos atores sociais envolvidos e comprometidos com a agricultura familiar, tais 
como: movimentos sociais, diversos ministérios, governos estaduais e municipais, agentes 
financeiros, ONGs e outros, que representam importante papel no monitoramento, avaliação e 
desempenho do Plano.” (Plano de Safra 2003/2004) 

 
 

Em termos de configuração de pautas de conduta segundo valores éticos e 

responsabilidade social, o projetado agricultor familiar é, de fato, um agente em construção: 

antes de tudo político, de modo a se tornar econômica ou produtivamente autônomo. Os 

mentores da redefinição do Pronaf, no documento em questão, preconizaram a tomada de 

posição do desejado agricultor frente às alternativas de inserção no mercado. Advogaram a 

constituição de vínculos mercantis em mercados cujas relações não acentuassem os riscos de 

apropriação abusiva de excedentes e de expropriação. O mercado interno (local ou regional) 

foi então concebido como mais propício às estratégias de controle da concorrência, 

especialmente as praticadas pelas empresas que se apresentam sob monopólios. Nesses 

termos, os atributos que configuram a categoria socioeconômica projetam a construção de 

paradigmas para a ação estatal e para os investimentos dos que buscam o reconhecimento 

social sob tal condição de afiliação. Em resumo, o agricultor familiar não é um estado, é um 

devir, é um emblema instituinte de representações sobre modos de organização da sociedade. 

Ainda no Plano de Safra 2003/2004, houve redefinição dos critérios de inserção no 

processo de constituição do agricultor familiar, mas também dos princípios de abrangência 

do enquadramento, sendo, mais especificamente, reconhecidos outros tantos agentes como 

integrantes da agricultura familiar. Houve então uma expansão da base social de 

beneficiários, com redistribuição de recursos compatíveis com as características das 

problemáticas locais, inclusive sub-programas específicos para os estabelecimentos que, 

como já destaquei, antes foram designados como franjas periféricas ou posições marginais. 

Preconizou-se a criação de recursos de infraestrutura que acenassem para a reprodução mais 

favorável de agricultores concebidos em condições de transição, isto é, enquadrados 

abstratamente, para efeitos de crédito, como grupos B ou A/C e mesmo C.  

Para não me deter em análises sob enfoques muito abstratos, pois que neste item as 

circunscrevo à demonstração dos investimentos para construção de pautas de conduta que 

projetem a categora socioeconômica agricultor familiar e, sob correspondência, para tornar 

expressa a configuração de quadros institucionais, estendo-me na citação dos termos de 

proposição prática das ações propugnadas no Plano de Safra 2003/2004. As mudanças 

desejadas foram, neste documento, assim delimitadas: 
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“- Redefinição das áreas de terra das unidades produtivas de pecuaristas familiares, a área deve 

estar entre 4 (quatro) e 6 (seis) módulos fiscais, utilizada por meio de arrendamento, parceria ou 
meação. 

- Inclusão das populações tradicionais das reservas extrativistas (Resex), integrantes do Grupo 
A. 

 - Criação do Pronaf Fome Zero com crédito de investimento para o Grupo B, sob valor de 
financiamento entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00. Assegurou-se ainda a inclusão de recursos para 
custeio associado de até 35% do valor do projeto, com o rebate de 25% sobre o principal e 1% de 
juros, incidindo em cada parcela paga no prazo pactuado. Para os agricultores que viessem a 
contratar o Pronaf Fome Zero e recebessem assistência técnica, seria destacado 3% do valor 
financiado para o pagamento desse serviço, na data da liberação do financiamento. 

 - Criação do Pronaf Semi-Árido, crédito de investimento para infra-estrutura de irrigação do 
semiárido, destinado a agricultores dos Grupos B e C. O Pronaf Semi-Árido abarcou o 
financiamento de infraestrutura hídrica e implantação, ampliação e modernização das demais 
infra-estruturas, inclusive de projetos de dessalinização, da produção dos serviços agropecuários e 
não agropecuários. Os recursos financeiros deveriam ser disponibilizados de acordo com projetos 
apropriados à realidade das populações de baixa renda da região semi-árida.  

 - Criação do Pronaf Alimentos: elevação em até 50% dos limites de financiamentos de custeio 
para as culturas de arroz, feijão, mandioca, milho e trigo, isto é, para estimulo à produção de 
alimentos que compõem a cesta básica. 

 - Criação do Pronaf Pesca - Crédito de investimento dirigido a pescadores artesanais que se 
enquadrem nos Grupos B, C ou D do Pronaf, para viabilizar a ampliação das atividades geradoras 
de ocupações produtivas e renda, implantação, ampliação e modernização da infra-estrutura da 
produção e serviços, de acordo com projetos específicos, viáveis técnica, econômica e 
financeiramente. 

A abrangência desses agentes produtivos se redefiniu pela complementaridade de crédito para 
mulheres e jovens afiliados a unidades produtivas qualificadas pelos grupos C e D. 

 – Criação do Pronaf Mulher: concessão de crédito para as mulheres agricultoras visando 
incentivar atividades inovadoras e geradoras de renda, quando desenvolvidas por esposas, 
companheiras ou filhas de agricultores.  

 – Pronaf Jovem Rural: concessão de crédito para apoio às atividades geradoras de renda 
desenvolvidas por jovens maiores de 16 anos e menores de 25 anos, que tenham concluído ou 
estejam cursando o último ano dos cursos desenvolvidos em centros familiares de formação por 
alternância ou em escolas técnicas agrícolas de nível médio, as quais atendam à legislação em 
vigor para instituições de ensino.  

 - Criação do Pronaf Pecuarista Familiar: supressão da proibição do financiamento para 
aquisição de animais destinados à pecuária bovina de corte, e elevação de 4 para 6 módulos fiscais 
o estabelecimento rural dos agricultores familiares pecuaristas (bovino, caprino e ovino). 

 - Criação do Pronaf Máquinas e Equipamentos: estimulando os agricultores familiares dos 
Grupos C e D a adquirirem máquinas e equipamentos agrícolas, com elevação em até 50% dos 
limites dos financiamentos de investimento dos Grupos C e D. 

 - Pronaf Agroecologia: destinado a agricultores familiares beneficiários dos Grupos C e D. 
Nas operações de investimento poderão acessar 50% do limite dos seus respectivos grupos, 
quando destinados à produção agroecológica (certificado sob as normas do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Agricultores do Grupo C, em operações de custeio, 
também se beneficiarão do sobreteto de 50%, quando apresentarem projetos em transição para a 
agroecologia ou estiverem produzindo na atividade agroecológica. 

 - Criação do Pronaf Turismo Rural - Inclusão das atividades relacionadas ao turismo rural 
entre as finalidades dos créditos de investimento, podendo elevar o contrato em até 50% 
(cinqüenta por cento).” (Plano de Safra 2003/2004) 

 
 
 Para além do aumento relativamente generalizado do volume total e qualificado de 

recursos financeiros a serem redistribuídos no plano geral pelo Pronaf e também pelo Proger 

Rural Familiar (do grupo E), houve, por parte dos gestores estatais, a intenção de regularizar a 
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adequação entre liberação dos financiamentos e calendário agrícola dos sistemas de produção 

dos reconhecidos agricultores familiares. Além disso, houve investimento na tentativa de 

melhor adequar as condições de acesso no tocante à exigibilidade bancária e à criação de 

poupança rural. Tais medidas vêm sendo avaliadas como fundamentais para a construção da 

credibilidade do Pronaf junto aos requisitados agricultores familiares e para expansão da base 

social dos beneficiários. 

 Para atingir tais objetivos, no texto do Plano de Safra 2003/2004, também foram 

anunciadas: 

 
“1. Implementação de medidas de simplificação e racionalização dos contratos mediante a 

adoção de cédula rural padrão, registrada em cartório, com cédula de crédito rural simplificada 
assinada pelo agricultor. 

2. Implementação do Cartão do Agricultor Familiar semelhante a um cartão de crédito, que 
permitirá a obtenção de financiamentos de custeio nos Grupos C e D, no Banco do Brasil, 
mediante a apresentação de um plano simples de crédito rural e a Declaração de Aptidão ao Pronaf 
(DAP). O montante do crédito de custeio que cada agricultor pode solicitar, nesse tipo de 
circulação de crédito, é definido a partir da área e/ou tamanho das atividades financiadas. O 
agricultor que usar corretamente o crédito e pagar o financiamento até o prazo de vencimento, 
obterá anualmente a renovação de tal crédito, por um período de até 6 (seis) anos.” (Plano de Safra 
2003/2004)  

 
 
 No texto deste manual, os gestores do programa procuraram estimular a adesão ao 

Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), com a simplificação de suas 

normas operacionais. A alíquota (prêmio) de adesão ao Proagro foi concentrada numa única 

vez, incidindo em 2% sobre o orçamento total da lavoura, e até mais de 15%, quando 

destinada ao pagamento de despesas de custeio e manutenção da família. Assim explicam os 

gestores: 

  
“...o agricultor, em caso de perda total da lavoura, receberá o pagamento de todos os custos e 

mais 15% para a manutenção familiar. Quando verificada a ocorrência de adversidade climática 
generalizada, amparada pelo Proagro, na maioria dos empreendimentos enquadrados na respectiva 
agência operadora, está dispensada a comprovação individual de perdas em operação de até R$ 
7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), valor máximo de financiamento de custeio admitido pelo 
Pronaf. O enquadramento no Proagro de lavoura cultivada em localidade contemplada com o 
zoneamento agrícola ficou condicionado à obrigação contratual de aplicação das recomendações 
técnicas referentes ao zoneamento agrícola, conforme normas divulgadas pelo Banco Central do 
Brasil.” (Plano de Safra 2003/2004) 

 
 
 Por fim, ainda orientados por uma sistematização mais simplificada do uso dos 

recursos, neste plano os gestores anunciaram novas formas de normatização para o 

funcionamento das cooperativas de crédito rural; e mudança no controle das Declarações de 

Aptidão ao Pronaf (DAPs), com a efetivação de sua emissão por meio eletrônico, em todo o 

24 



país. E redefiniram as condições de participação em linhas de crédito de Investimento para 

Agregação de Renda à Atividade Rural (Agregar), para Sistemas Agroflorestais (Pronaf 

Florestal) e do Programa de Agroindustrialização da produção dos agricultores (Sabor Brasil). 

. Levando em conta o texto do Plano de Safra 2005/2006, outras demandas, advindas de 

diversos segmentos de produtores e profissionais que militam e constituem esta arena de 

criação e redistribuição de recursos, podem ser acompanhadas. Logo na introdução, os 

mentores intelectuais do programa destacaram a especificidade e a expansão dos modos de 

atuação nas instâncias governamentais. 

 
“As ações do Governo Federal no apoio aos agricultores familiares vêm alcançando os 

resultados esperados: o Pronaf promoveu a inclusão social de mais de 600 mil agricultores 
familiares nos dois primeiros anos de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No ano de 
2004, mais de 1,57 milhão de pessoas firmaram contratos do Pronaf, contra apenas 953,2 mil em 
2002. O volume de recursos destinado pelo governo ao financiamento rural de agricultores 
familiares também apresentou expressivo crescimento, passando de R$ 2,4 bilhões em 2002 para 
R$ 5,6 bilhões em 2004, o que representa um incremento de 134,2%.  

........ 
O número de contratos firmados pelo Pronaf apresentou crescimento em todo o Brasil nos 

últimos dois anos, com destaque para as regiões Norte e Nordeste, especialmente com crédito de 
Grupo “B” do Pronaf, o microcrédito rural. Nessas regiões os agricultores familiares praticamente 
não acessavam crédito rural. A partir de 2003 muitos deles passaram a ter acesso ao crédito pela 
primeira vez. Isto se deve, em grande parte, ao grande esforço realizado pelas entidades de 
Assistência Técnica e Extensão Rural. 

Essas iniciativas contribuíram para que a participação da Agricultura Familiar no Produto 
Interno Bruto (PIB) nacional chegasse a 10,1%, em 2003, segundo estudo realizado pela Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), o que corresponde a um valor adicionado de R$ 156,6 
bilhões. O trabalho mostrou que, dispondo de apenas 30% da área, os estabelecimentos familiares 
foram responsáveis por quase 38% do valor bruto da produção agropecuária nacional. Na 
produção de feijão, leite, milho, mandioca, suínos, cebola, banana fumo, essa proporção foi 
superior ou próxima a 50%. Apesar de a área média dos estabelecimentos patronais ser quase 17 
vezes maior que a dos familiares, a renda total por hectare/ano nos imóveis onde predomina o 
trabalho familiar foi aproximadamente 2,4 vezes maior que a dos demais. Os estabelecimentos 
familiares foram responsáveis por praticamente 77° do pessoal ocupado no meio rural brasileiro.” 
(Plano de Safra 2005/2006) 
 
 

 Em termos de produção coletiva de sentido e de posições sociais, há o reconhecimento 

e a preconização de que o agricultor, especialmente o familiar, raramente se reproduz restrito 

à atividade agrícola. A poliprodução é então recomendada: 

 
“Acessando o financiamento rural, os agricultores familiares têm condições de ampliar e 

qualificar as atividades que já desenvolvem, implementar novas atividades agrícolas e não-
agrícolas, geradoras de renda, adquirir máquinas, equipamentos, sementes e insumos, o que antes 
não se conseguia devido à falta de condições e de recursos.” (Plano de Safra 2005/2006) 
 
 

 Em se tratando de um produtor sob processo de constituição em nova posição, dotada 

de diferenciadas pautas de conduta, ou sob novo reconhecimento social, ao Pronaf se atribui a 
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expansão da oferta de serviços mediante incorporação de competências específicas, 

adequadas aos objetivos preconizados. 

 
Acesso ao conhecimento e às tecnologias apropriadas; maximização dos resultados e 

reduzindo riscos; estímulo às ações de produção e comercialização conjugadas, que abram novas 
possibilidades econômicas para os assentados em projetos de reforma agrária e agricultores 
familiares, priorizando a produção de alimentos; inserção em cadeias produtivas voltadas à 
produção de biocombustível (especialmente na Região Nordeste); orientação para observância das 
recomendações de zoneamento agrícola e para participação em Programa de Garantia de Compra 
da Agricultura Familiar, em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB); e 
transferência de recursos para apoiar o processo de transição agoecológica, com base nos 
princípios da Agroecologia. (cf. Plano de Safra 2005/2006) 

 
 

Para a definição e a incorporação dessas competências, os porta-vozes do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário, especialmente no ano de 2005, investiram sistematicamente na 

oferta de cursos de formação profissional, abarcando quadros técnico-administrativos de nível 

superior e médio e os agricultores sob diversas expressões (lideranças, gestores locais, 

produtores e seus familiares, nos termos da definição oficial). As projeções e os resultados já 

alcançados foram destacados no texto do Plano de Safra 2005/2006: 

 
“O dinamismo da agricultura familiar no último período pode ser atribuído, em grande parte, 

ao resgate de diversas políticas públicas, especialmente o crédito subsidiado disponibilizado por 
meio do Pronaf e a nova política nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, implantada a 
partir de 2003. 

......... 
A ampliação e qualificação do serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural e o Seguro da 

Agricultura Familiar, somados aos expressivos resultados alcançados até agora com o apoio das 
organizações dos agricultores familiares, fazem com que a meta para o ano safra 2005/06 (julho de 
2005 a junho de 2006) seja de 2,0 milhões de contratos no Pronaf, com a aplicação de 9,0 bilhões 
de reais.” (Plano de Safra 2005/2006) 
 
 

 Para se compreender a multicausalidade de fatores e os investimentos na construção 

de arenas de enfrentamento de tantas lutas sociais, condições que subjazem à constituição 

política do agricultor familiar enquanto categoria socioeconômica dotada de direitos, torna-se 

fundamental preservar a perspectiva processualista de produção de significados atribuídos ao 

termo. Por este ângulo, pode-se resguardar o estatuto de referência política ou ponto de 

chegada a ser perseguido que lhe é inerente. Os usos do termo enquanto estado ou ponto de 

saída tendem, conseqüentemente, a empobrecer o entendimento dos processos em jogo e a 

minimizar os efeitos ainda esperados ou desejados. Tais expectativas, sob princípios lógicos 

ou definição formal da organização da produção, são explicitadas pela inserção contraditória 

de tantos segmentos de produtores.Contudo, politicamente, justificam as diferenciadas 

afiliações e a capacidade mobilizadora dos recursos que, pelo Pronaf, são anunciados à 
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redistribuição. Mesmo que os efeitos práticos não correspondam às idealizações que 

preconiza a estrutura sócio-profissional projetada como desejável, os documentos do Pronaf 

podem ser lidos como expressão de campos de construção de categorias linguísticas 

mobilizadoras e redefinidoras da ordem social, razões pelas quais podem ser evocadas pelo 

ícone da arca de Noé, abrigo de agricultores recorrentemente condenados ao desaparecimento 

social, assim redimensionados como parte da “espécie” agricultura familiar. 
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5. Agricultor familiar: o estatuto da categoria socioeconômica 

 

 Tendo em vista os critérios de distinção e de redistribuição de recursos, com ênfase no 

crédito bancário, as ações decorrentes do Pronaf propugnam pela incorporação de um relativo 

espírito empresarial, mediante estratégias que caracterizem um produtor capaz de agregar 

múltiplas atividades produtivas. Por isso, boa parte das linhas de crédito que foram acrescidas 

reconhece a possibilidade de organização e de inclusão de atividades práticas 

complementares, bem como de construção de justapostos papéis, abarcando, recorrentemente, 

em cada uma, a produção e a comercialização.  

As inovações acenadas prefiguram concepções norteadoras das reconversões a 

posições desejadas ou reconhecidas e, assim, pressupõem outras competências. Elas 

valorizam alternativas distintas, portadoras de condições de reordenação social 

recorrentemente metaforizada como novo mundo rural; ou tantos outros termos exaltados 

pelo acréscimo do adjetivo novo. Essa designação tão indesignável reflete em parte os efeitos 

da intervenção e cria visibilidade para a constituinte estrutura socioeconômica; as 

interconexões de circuitos de mercado e setores produtivos; os diferenciados modos de 

pertencimento identitário; a construção de posições sociais dos respectivos agentes; e os 

padrões de construção de atores e espaços políticos. 

Em articulação com as mudanças ocorridas no setor industrial e com a expansão dos 

setores de comércio e de serviços, nos projetos de constituição do agricultor familiar 

encontra-se subjacente a crença numa ampliação do consumo, especialmente das outras 

categorias socioeconômicas, e na necessária capacidade de o produtor criar situações que os 

coloquem em vantagens frente aos padrões de competitividade. Esta é, entre outras, a  razão 

pela qual a atividade agrícola é apenas uma das formas de produção possíveis, articulando-se 

a diferentes serviços e à constituição de profissões, nos termos desta comparação, não-

agrícolas. Esses investimentos, nem sempre assumidos como intenções unilaterais, exprimem 

a percepção de que, se os agricultores quiserem permanecer na posição, devem incorporar 

práticas para além da agricultura.  

Estão em jogo então diferentes expressões com que se pode manifestar a incorporação 

de comportamentos constituídos para este contexto de organização social, desde que 

assumindo em comum a incorporação de competências técnicas, que, no horizonte de sua 

elaboração, estão constituídas por saberes empresariais. Como esta amplitude só se torna 

possível pela associação entre sistemas produtivos e atividades comerciais, a 
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pluricompetência requerida, é de se esperar, não é necessariamente atributo de um único 

membro da família, tal qual metaforizava o chefe de família camponês. Ela está constituída 

pela agregação de diversos métiers, de qualquer forma, organizados tendo em vista os 

constrangimentos e as alternativas do mercado (por exemplo: agricultura e hospedagem, 

agricultura e artesanato, agricultura e silvicultura, agricultura e agroindústria, agricultura e 

serviços, nos casos em que o modelo articulador ainda reafirma ou se legitima na atividade 

agrícola).  

A capacidade de auto-reprodução de tais produtores funda-se então na aglutinação de 

sistemas de exploração por múltiplos investimentos, que, no limite, se suportam mediante 

aceitação da individualização da força de trabalho e a organização da família pela negociação 

quanto à redistribuição dos rendimentos e dos modos de consumo. Como o predomínio da 

competência empresarial torna-se necessário para administrar as várias atividades em sistema, 

o trabalho entre familiares fundamenta-se na negociação orientada para constituir a família 

como unidade de rendimentos. Em se tratando de pequenos empreendimentos, a estratégia 

empresarial, uma vez fundada na diversificação, só pode mesmo estar ancorada no apoio 

familiar, na elaboração de projetos comuns de criação de emprego para todos os membros da 

família.  

Longe dos circuitos organizados por produtos, conclamados pelo modelo produtivo 

fundado na especialização, os modos de comercialização devem se agregar, em proximidade 

ao suposto modelo tradicional, na capacidade de os produtores constituírem redes de 

circulação de mercadorias.  

Em conclusão, este produtor idealizado pelos programas do Pronaf submete-se a 

processos de reconversão, mediante incorporação de outras competências para o exercício 

tanto da atividade produtiva como da atividade comercial. Essas competências só serão bem 

sucedidas se contarem com a capacidade de o produtor avaliar potencialidades comerciais 

noutro ambiente, para cuja existência, ele também se faz importante protagonista. Por tais 

motivos, fazem-se necessários os investimentos públicos na criação ou estabilização de 

circuitos de mercado, preferentemente se tomarem por base relações contratuais formais. 

Para ilustração do protótipo agricultor familiar almejado por algumas das intenções 

explicitadas em muitos dos textos do Pronaf, transcreverei, na página seguinte, no que tange 

ao caso do estado do Rio de Janeiro, uma reportagem qualificada como emblemática dos 

resultados alvissareiros das ações institucionais correspondentes, com destaque para o Pronaf 

e o Prosperar. 
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Agricultor produz goiabada cascão 
 
Novo doce já tem até a marca Cachoeirense, em homenagem à cidade produtora, para o 

mercado 
A produção de goiaba, tradicional em 

Cachoeiras de Macacu pela venda da fruta in 
natura, começa a tomar novos rumos com a 
agroindústria. A perspectiva do mercado é tão 
grande que, em menos de nove meses depois 
de montar a fábrica de goiabada cascão, o 
produtor José Marcos de Góis, 43 anos, do 
distrito de Papucaia, recorreu ao 
investimento. Numa tacada só, modernizou as 
instalações e está partindo para o mercado 
fora da região, inclusive alguns 
supermercados.  

O objetivo é ampliar os negócios em um 
mercado que, segundo ele, exige cada vez 
mais produtos de qualidade e bom preço. O 
primeiro passo aconteceu com a criação da 
marca. O produto que chegava às prateleiras 
dos pequenos mercados com o singelo rótulo 
de goiabada cascão, vai ganhar nome que 
lembra a região: Goiabada Cachoeirense. “É 
importante a gente criar uma marca para 
firmar o produto no mercado. Desde o início 
tenho um propósito: essa agroindústria vai ser 
modelo no estado”, garante Góis.  

O investimento na agroindústria aconteceu 
com a inclusão do produtor em dois sistemas 
de financiamento: Pronaf e Prosperar. O 
maquinário novo é formado por caldeira a 
lenha, tacho, despolpadeira e mesa de aço 
inox, além de pequenos acessórios para corte 
e embalagem. O equipamento foi obtido com 
financiamento de R$ 18 mil através do 
Pronaf. Para o custeio da produção, Góis 
acabou de obter R$ 7 mil do Programa 
Prosperar. 

 
Mais produção em menos tempo 

 
A fabricação da goiabada também 

aumentou com o novo maquinário, 
segundo José Marcos de Góis. Antes, o 
doce era feito manualmente e havia um 
desgaste físico grande. “na verdade 
triplicou. Eu levava mais de três horas para 
fazer 13 quilos de goiabada no tacho 
antigo. Agora levo apenas 40 minutos para 
fazer 30 quilos de goiabada. Além do 
tempo, houve um ganho muito grande na 
qualidade do produto”, disse o produtor. 
Para manter os compromissos de entrega, 
Góis vai estocar em freezer a polpa 
processada na época de grande produção. 
Hoje, ele consegue produzir 200 quilos de 
goiabada por mês. 

(Rio Rural, O Dia, Rio de Janeiro, 20 de novembro de 2005: 3) 
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Para alcançar os objetivos constituidores desse produtor, faz-se necessária a 

construção de específico quadro institucional, capaz de preparar não só os produtores como os 

mediadores institucionais. Por tal razão, na atual configuração institucional, os representantes 

dos agricultores e das instâncias governamentais investem na formação e no recrutamento de 

profissionais dotados de valores ideológicos compatíveis com a construção desse contextual 

produtor, mediante modelos técnicos e enquadramento institucional. Tais mudanças abarcam 

a institucionalização da representação de interesses e a construção de um profissionalismo, 

tanto por parte dos produtores e seus representantes delegados, como por parte dos 

mediadores institucionais. 

Em sintonia, a constituição desse quadro institucional e de posições repercute na 

reelaboração de programas públicos, que se apresentam por um tecido amplamente movediço 

de regras e normativos, respondendo a demandas dessa reordenação social. Por isso os 

programas se apresentam confusos em termos de lógicas classificatórias e de definições a 

longo termo, adquirindo muitas vezes o caráter de projetos pulverizados ou de tempo 

marcado, cuja recorrência é a afiliação ao Pronaf, guarda-chuva formalmente elástico, cada 

vez mais encapsulador. Essa diversificação e diferenciação respondem também ao 

afastamento dos antigos sistemas homogêneos de intervenção, baseados em instituições 

únicas. A própria negação desse quadro monopolizador estimula a reprodução ampliada de 

sistemas diversificados de prestação de serviços, que melhor se adequem à concepção de 

redes de articulação de instituições e agentes produtivos.  

 Considerando a definição de agricultor familiar contida no Pronaf (ou o modelo 

desejado do agricultor que pode se reproduzir como consolidado), evidencia-se então o 

investimento no processo de sua profissionalização, inclusive pelo aprendizado e 

incorporação de um conjunto de práticas e regras que estruturam as relações coletivas, 

institucionalizadas em regras formais, acordos, convenções, regulamentos, leis, normativos, 

planos de safra, documentos, fichas, cadastros e declaração de aptidão oficialmente 

reconhecida.  

Todos esses investimentos agregam resultados e lutas no movimento sindical e os 

efeitos relativos, segundo as condições de negociação política, para a construção de uma 

forma estatutária. A partir do corpo de regulamentações, os agentes que se afiliam ou se veem 

afiliados a essa categoria sócio-profissional passam a organizar um repertório linguístico 

próprio e a associar determinadas formas de ação coletiva, organizadas e reconhecidas pelo 

Estado, porque referidas à criação de serviços e regulamentação de direitos. Pela ação 
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emanada dessas instâncias institucionais, os agricultores familiares não só se constituem, 

como alcançam o reconhecimento de sua condição de ator coletivo; e também seu 

enquadramento através do consentimento frente a regras de afiliação e a procedimentos 

institucionais.  

Concluindo, agricultores familiares são aqueles que se inscrevem em específicas 

configurações institucionais e que, em decorrência, alferem benefícios pelo investimento em 

sua própria institucionalização (por exemplo: prestígio social e sistema previdenciário). O 

processo de constituição em jogo é expressão dos investimentos em profissionalização, 

resultantes de ações coletivas fundadas em instituições ou em associações que regulamentam 

a entrada na função e as condições de formação exigidas.  

Os documentos constitutivos do Pronaf, produtos negociados de lutas, definem as 

possibilidades de quem pode ou não exercer a atividade, mediante o acesso aos recursos 

correspondentes às categorias e às regras que delimitam as fronteiras. Em continuidade, os 

agricultores que acedem a tais apelos, vêm se submetendo prestigiosamente a processos de 

formação de competência e reconhecimento de saber profissional, ambos fatores 

fundamentais para definição e redefinição da categoria sócio-profissional.  

No bojo desses processos, agricultor familiar e agricultura familiar tornaram-se assim 

temas prestigiosos de reportagens jornalísticas e de produção de saberes científicos, 

estimulando a constituição de um campo editorial de livros e revistas e de domínios do campo 

acadêmico, expressos em organização de congressos. Paralelamente, os produtores que assim 

se reconhecem, desfrutam (bem ou mal) da constituição de uma estrutura institucional de 

formação de quadros para administração do processo de sua integração social. As exigências 

de afiliação institucional, mediante pertencimentos associativos ou sindicais, e os 

investimentos paralelos de construção da representação delegada, todos são fatores que, 

reificando, fazem crer e aparecer a realidade de uma categoria socioeconômica, prenunciando 

então os pontos de chegada ou os objetivos no contexto presumidamente alcançáveis. 

 Por todo esse trabalho político, necessariamente, os significados atribuídos às 

categorias agricultura familiar e agricultores familiares englobam inúmeras contradições e 

ambigüidades, dificultando, por vezes, a construção de identidades sociais em planos mais 

localizados, condição que viria então a facilitar a ação coletiva. 

 

6. Os limites das articulações institucionais do Pronaf-RJ 
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 Posto que o processo é de construção de uma categoria sócio-profissional e este 

trabalho social deve estar ancorado em investimentos institucionais, a partir da minha 

experiência como conselheira da Ctcaf - Câmara Técnica de Crédito e Agricultura Familiar, 

do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, Secretaria de Estado de 

Agricultura, Abastecimento, Pesca e Desenvolvimento do Interior (Estado do Rio de Janeiro), 

desde 1996, representando o Idaco – Instituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária, Rio 

de Janeiro, dedicar-me-ei, numa última etapa deste artigo, a tecer algumas considerações 

sobre a estrutura do quadro institucional que tem objetivado o Pronaf no estado do Rio de 

Janeiro.15 Espero assim demonstrar, no caso em apreço, as razões pelas quais os agricultores 

dos grupos D e E são os que melhor se beneficiam dos recursos redistribuídos pelo Pronaf e 

os protótipos almejados para constituição do setor da agricultura familiar. 

Para iniciar minha argumentação, apresentarei algumas tabelas com informações 

sistematizadas sobre os serviços de crédito transferido pelo Banco do Brasil, tornados 

públicos no documento “O Banco do Brasil e o Agronegócio Brasileiro” (4-10-2005). 

 
Tabela 1 – Beneficiários e finalidade dos créditos concedidos pelo Banco do Brasil no estado do Rio de 

Janeiro, na safra 2003/2004 e 2004/2005. 
Safra 2003/2004 Safra 2004/2005 Variação - %  

Beneficiários Contr. R$ Contr. R$ Contr. R$ 
Agricultores 
familiares 

6.628 36.485.714 9.054 50.857.624 36,6 39,4 

Demais 1.150 32.771.808 1.026 30.285.321 -10,8 -7,6 
Total 7.778 69.257.522 10.080 81.142.945   

Safra 2003/2004 Safra 2004/2005 Variação - %  
Beneficiários Contr. R$ Contr. R$ Contr. R$ 

Custeio 6.817 53.627.592 9.080 67.767.514 33,3 26,4 
Investimento 961 15.629.930 992 13.375.431 3,2 -14,4 
Total 7.778 69.257.522 10.080 81.142.945   

Fonte: BANCO DO BRASIL/Superintendência Estadual do Rio de Janeiro. O BB e o Agronegócio Brasileiro. 
Apresentação na CTCAF/CEDRUS – Niterói (RJ), 04.10.2005. 
 

Dos 7.778 contratos de crédito assumidos na safra 2004/2005, 85,2% (6,628) estavam 

sob a rubrica agricultores familiares, correspondendo à apropriação de 52,6% do valor 

financeiro para esse efeito circulado. 

Considerando especificamente o crédito Pronaf, destaca-se a capacidade de 

agricultores dos grupos D e E tomarem empréstimos para fins de investimento e do grupo D 

para fins de custeio. 

                     

15 As análises doravante apresentadas são produto de reflexão coletiva, derivada de minha inserção profissional 
junto a Ctcaf. Grande parte do texto que apresento neste item foi objeto de exposição e debate junto aos 
membros da Ctcaf, após realização de entrevistas com os representantes das instituições que a compõem e que 
apresentam um caráter mais intervencionista.  
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Tabela 2 – Redistribuição do crédito Pronaf safra 2004/2005 no estado do Rio de Janeiro 
Investimento Custeio Totais  

Grupos Contr. R$ Contr. R$ Contr. R$ 
Grupo “A” 263 2.408.595   263 2.408.595 

Grupo “A/C”   284 845.575 284 845.575 
Grupo “B” 0 -   0 - 
Grupo “C” 207 1.121.998 1326 3.240.784 1533 4.362.782 
Grupo “D” 359 4.652.510 6306 34.017.154 6665 38.669.664 
Grupo “E” 40 3.498.755 269 1.072.253 309 4.571.008 

 869 11.681.858 8185 39.175.766 9054 50.857.624 
BANCO DO BRASIL/Superintendência Estadual do Rio de Janeiro. O BB e o Agronegócio Brasileiro. 
Apresentação na CTCAF/CEDRUS – Niterói (RJ), 04.10.2005. 
 
 

Quanto aos produtos e às atividades objetos de contratos e especialização mercantil, 

guardadas as especificidades do setor agropecuário no estado do Rio de Janeiro, têm destaque 

a bovinocultura, a produção de tomate, de café, a aqüicultura e pesca e laticínios, para citar 

apenas as 5 principais. São então os pecuaristas, os cafeicultores e os hortigranjeiros, sob 

relativa segurança no mercado, que se arrogam credores. 

 
 Tabela 3 – Principais segmentos financiados pelo crédito oferecido no Banco do 

Brasil no estado do Rio de Janeiro na safra 2004/2005 
 Segmento Contratos Valor 
1 Bovinocultura 1095 20.688.274 
2 Tomate 2095 13.661.392 
3 Café 1629 8.754.465 
4 Aquicultura e Pesca 694 5.600.185 
5 Laticínios 914 5.284.560 
6 Quiabo 725 3.943.698 
7 Cana de Açúcar 329 3.121.365 
8 Abacaxi 298 2.610.638 
9 Mandioca 487 2.230.519 
10 Pimentão 298 1.582.110 
11 Citricultura 31 1.496.605 
12 Chuchu 113 821.606 
13 Arroz 779 779.230 
14 Coco 40 770.996 
15 Avicultura 13 653.030 
16 Banana 121 651.783 
17 Jiló 145 618.864 
18 Maracujá 67 605.700 

Fonte: BANCO DO BRASIL/Superintendência Estadual do Rio de Janeiro. O BB e o 
Agronegócio Brasileiro. Apresentação na CTCAF/CEDRUS – Niterói (RJ), 
04.10.2005. 

 
 
 Se a mensuração desses resultados revela os efeitos positivos da política de crédito, 

também demonstra seu caráter seletivo e diferenciador. Por conseguinte, a compreensão de 

sua eficácia pressupõe também a análise de suas limitações, ao meu juízo, decorrentes das 
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fragilidades institucionais, responsáveis por alguns dos fatores de distanciamento dos 

beneficiários de direito, mas, por tais motivos, não de fato.  

Tendo em vista o caráter dinâmico do programa, torna-se necessário ressaltar o caráter 

datado das considerações que estão sendo apresentadas. Em vista disso, elas preconizam 

muito mais demonstrar as características da construção do programa, embora os dados 

contextualmente elaborados visassem formular avaliações sobre constrangimentos presentes 

na aplicação de planos de safra que se sucederam até 2004/2005. Sobre este ponto, então, 

deter-me-ei doravante. 

 No afã de constituição de um aparato institucional para objetivar as proposições do 

Pronaf (1996), seus sistematizadores intelectuais desenharam a criação de unidades 

verticalizadas de vinculação institucional e de representação delegada dos agentes 

econômicos: os Conselhos e as Câmaras. Para operacionalização do programa segundo este 

modelo de articulação, previu-se um sistema de parcerias institucionais. 

 Assim concebida, a execução do programa pressupôs a existência de instituições 

sintonizadas com os mesmos objetivos definidos no Pronaf. A proposição da parceria, entre 

outros objetivos, continua visando atender aos atuais princípios de racionalidade 

administrativa e municipalização da intervenção estatal: uso de técnicas da informatização e 

diminuição de custos de pessoal, bem como aumento na intensidade da velocidade para a 

divulgação ou oficialização de mudanças normativas, por tais recursos, insistentemente 

modificadas. 

 Em tese, a pressuposta adesão institucional ao Pronaf nega as concorrências político-

partidárias e os objetivos perversos dos alinhamentos pessoais, que comumente referenciam a 

administração municipal e o sistema de poder local. Pelo contrário, agrega-se a outros 

esforços no sentido de construir formas mais amplas de inclusão política, mormente pelo 

controle da gestão dos recursos públicos. Embora a formatação proposta para o Pronaf seja 

assim caldatária de um movimento mais amplo de democratização da sociedade, suas 

intenções não se realizam por um voluntarismo político e cívico. Assim, o Pronaf vem se 

mantendo desprovido de condições para a mediada realização de intenções e acumula 

dificuldades de implantação e de melhor consolidação. 

 As instituições articuladas em parcerias, no caso do estado do Rio de Janeiro, o Incra – 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o Iterj – Instituto de Terras do Estado 

do Rio de Janeiro, a Emater – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Unidade 

Técnica Estadual do Programa Nacional de Crédito Fundiário (em substituição ao Banco da 
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Terra) e o Banco do Brasil - não foram dotadas de recursos (no mínimo suficientes) para 

incorporar novas atividades e funções, salvo os recursos transferidos para aquelas voltadas 

para assistência técnica e pesquisa. As demais devem contar com os mesmos recursos, cada 

vez mais escassos, e o mesmo quadro de pessoal, cada vez mais restrito, inclusive pela 

interrupção da reposição de funcionários afastados por morte ou aposentadoria. Quase todas 

instituições tiveram que acrescer tarefas a serem realizadas em momentos precisos, sob tempo 

exíguo e interdependente com o alinhamento com as demais instituições, sem, para tanto, 

contar com os meios necessários. Outrossim, o padrão institucional de agregação de recursos 

e serviços tem se norteado muito mais pela concorrência e desqualificação mútua do que pela 

agregação. Organizando-se em parceria para melhor dar-se a ver vis-à-vis às demais do 

mesmo campo, os funcionários nelas lotados devem investir na construção de adesões e 

tomadas de posição, inclusive, dos próprios beneficiários.  

 A prestação de serviços aos agricultores exige deslocamentos sucessivos dos 

funcionários. Estes deslocamentos são tão mais dificultados quanto mais a sede institucional 

estiver centralizada e afastada espacialmente dos agricultores. Este é o caso especial do Incra 

e do Iterj. Os deslocamentos dos funcionários exigem custos como combustível para viatura, 

pagamento de diárias e liberação de tempo para o deslocamento e para a realização das 

funções. Como o padrão habitacional dos agricultores, diante da centralização de serviços 

básicos e de estruturas de consumo, tende a diferenciar o espaço da produção daquele do 

consumo e da reprodução social da família, nem sempre o deslocamento dos funcionários é 

bem sucedido. Há casos em que o apoio dos presidentes de associações não pode ser 

incorporado para agregar produtores, tendo em vista as dificuldades de comunicação. Em 

muitas situações de deslocamento, os funcionários não atingem aos objetivos previstos, por 

não encontrarem o(s) agricultor(es) nas unidades produtivas. 

 Da mesma forma que se coloca em questão as condições de atendimento das 

instituições do aparato estatal, é preciso se perguntar sobre as condições de funcionamento do 

sistema cooperativista ou associativista. Estas formas de organização são quase sempre 

impostas por outras instituições e movimentos sociais em que seus dirigentes, por vezes, 

desconsideram os modos de alinhamento político dos agricultores. Geralmente os agricultores 

estão organizados com base em lealdades do parentesco e da vizinhança, princípios que por 

vezes se contrapõem aos da organização pelo associativismo e cooperativismo. Tais formas 

de articulação enfrentam assim difíciculdades de consolidação, visto que a representação 

delegada que assim se institui não corresponde às regras de reciprocidade e de controle moral 
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elaboradas a partir dos valores referenciadores do parentesco. Os defensores daquele modelo 

político de organização social devem então investir para evitar o acirramento do conflito e da 

segmentação entre os assim impostos associados; para afastar a ineficiência administrativa e 

da formação de fundos financeiros; para impedir o sucateamento dos bens coletivos; e, em 

algumas situações, a sua apropriação privada, no melhor dos casos privilegiadamente dirigida 

por grupos de parentesco. 

 Para que o associativismo e o cooperativismo pudessem ser incorporados como 

infraestrutura institucional ao Pronaf, outros investimentos tornar-se-iam necessários. Seria 

preciso, no mínimo, construir com o agricultor a percepção das mudanças nas condições de 

seu enquadramento estatal, que não pode corresponder imediatamente ao da ordem do 

parentesco ou das lealdades vicinais. Seria preciso apoiar o realinhamento que eles valorizam, 

mas referenciá-lo à interseção de formas diversas de concepção dos meios de ordenação da 

vida social e política. 

 Essas distinções nos princípios de organização política têm repercussões sobre as 

formas de objetivação da representação delegada nos conselhos. A tendência tem sido, em 

decorrência do exercício, a reprodução da associação entre representação delegada e 

prestação de serviços coletivos, com base no acúmulo de prestígios pessoais dos dirigentes, 

obtidos inclusive pelas alternativas de participação em outros universos sociais e políticos que 

a própria delegação exige e permite. 

 Paralelamente, é preciso se indagar sobre as atuais condições de resposta das 

organizações sindicais, ainda que o Pronaf seja devedor dos empenhos capitaneados pelos 

dirigentes da Contag – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. A maioria 

dos sindicatos vem enfrentando problemas de desacumulação de recursos e perda de 

patrimônio diante das enormes limitações por desmobilização política dos trabalhadores, 

provocada por desemprego, vinculações sazonais e informais. E, por consequência, pela 

incapacidade de luta ou resistência diante da estratégia patronal de exclusão dos trabalhadores 

dos direitos sociais vinculados à inserção ao mercado de trabalho formal. Ademais, tendo em 

vista a proliferação de espaços políticos para o debate a partir da representação delegada, os 

dirigentes sindicais devem se desdobrar em presenças ativas nos diversos conselhos e 

câmaras. Não alcançam recursos financeiros para expandir a base da constituição de 

delegados ou a contratação de assessores que possam colaborar na participação nos diversos 

espaços. O próprio trabalho de mobilização política dos trabalhadores rurais, inclusive 

agricultores, passa a ser prejudicado pela falta de recursos infraestruturais. 
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 Como todas as instituições anteriormente citadas se articulam tendo em vista 

fundamentalmente a concessão do crédito monetário, as alternativas de objetivação do Pronaf 

passam a reduzi-lo a este único e restrito serviço. Ora, por suas intenções, ele não é apenas 

um programa de crédito. Na verdade, ao Pronaf, como já considerei, propõe-se a construção 

de quadros institucionais para reconhecimento da categoria sócio-profissional produtor 

familiar, especialmente através do crédito, recurso fundamental para a redefinição dos modos 

não só produtivos de inclusão social. Ele se apresenta, ao mesmo tempo, como instrumento 

referenciador dos valores atribuídos ao exercício da cidadania; e como instrumento 

fundamental ao reconhecimento da importância social e econômica do produtor familiar. 

 É relativamente inovador o investimento realizado na construção de um aparato 

institucional que assegure espaços públicos para elaboração de projetos coletivos ou 

comunitários. É de elevada importância a explicitação de debates sobre pontos de vistas e 

interesses diferenciados para a consolidação da democracia e da categoria profissional 

agricultor familiar. É fundamental a integração da população sob representação delegada na 

constituição de políticas que ultrapassem o localismo como dimensão de espaço e poder. No 

entanto, também não se pode perder de vista as difíceis condições de relacionamento com as 

forças de resistência, que dificultam a constituição das unidades de representação de 

interesses. 

 Também como já destaquei, tendo em vista os inúmeros investimentos para agregar 

diversos tipos de produtores familiares, o Pronaf tem sido um programa sob constantes 

alterações e incorporações, impondo-lhe constantes mudanças no que diz respeito aos 

dispositivos ou normativos. As regras estão sempre mudadas, mesmo que em busca de 

aperfeiçoamento, adequação e inclusão social. Apenas os agentes institucionais que 

acompanham sob sistematicidade os fluxos e refluxos de regras e normas, podem alcançar o 

ritmo das alterações e as especificidades das mutantes operações. 

 Os agricultores, todavia, passam a manter desconfianças e inseguranças, receios de 

tantas mudanças de normas. Qualificam esta complexidade como excesso de burocracia, 

termo que expressa muito mais o soerguimento de muralhas que dificultam a comunicação e a 

apropriação das idéias. Abrange a percepção difusa de um conjunto de bloqueios e exigências 

que, por não serem compreendidas em si mesmas, acenam para o desconhecimento e a 

produção de idéias nebulosas. Ao qualificarem as dificuldades como burocratização, passam a 

reconhecer e a qualificar a externalidade do Programa, atribuindo-lhe outro tipo de 

beneficiário. Ou passam a ele se referir como proposta ainda a ser implementada ou por eles 
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ainda por ser alcançada. Desanimam-se diante da primeira dificuldade, porque a priori 

concebem o programa pela repetição de constrangimentos estimuladores da desistência e da 

provisoriedade, tais quais outras experiências que quase todos já acumularam diante de 

diversas propostas e programas oficiais. Estas experiências para muitos deles não estão 

distanciadas, como comprovam as absurdas delongas para regularização da condição de 

assentado pelo Pnra – Plano Nacional de Reforma Agrária. 

 Aos supostos constrangimentos, os agricultores contrapõem sua percepção de 

honradez pessoal e respeitabilidade para obtenção da condição de credor. Não desejam manter 

relações de dependência com parentes e vizinhos sob a modalidade de cúmplice avalista. No 

caso dos agricultores assentados, se não precisam de avalista, dependem da tutela do Incra, do 

Iterj e da Emater. Tutelados, não compreendem os critérios que os afastam do acesso à 

declaração de aptidão e o longo tempo de espera para alcançar a condição de beneficiário do 

crédito, especialmente se contraposto àquele obtido mediante honradez pessoal (e não formal-

legal). 

 Percebendo o crédito como um contrato em que a honra do credor está em jogo, 

também temem a desonra social causada pela inadimplência. Esta percepção pode parecer 

estranha aos funcionários; no entanto, ela explica um conjunto outro de condições em que se 

dá a oferta de crédito. O contrato de crédito é um ato individual, embora tenha por base 

relações sociais e integração a uma ordem moral, como exprimem a exigência do avalista e a 

avaliação das condições de retorno financeiro. O agricultor precisa se sentir valorizado para 

projetar o futuro e se construir como parte de um sistema de possibilidades e de alternativas. 

Tornar-se um produtor é também e fundamentalmente integrar-se em redes sociais e, 

principalmente, institucionais; é identificar-se com outros agentes econômicos e com eles 

criar alianças, especialmente as que fundamentam as possibilidades de comercialização sob 

certa estabilidade. O contexto e as condições sociais desta integração são fundamentais para 

nele inspirar confiança. Até o momento, sem garantia de preços e de condições de 

comercialização, sem programas de melhoria da produtividade do solo e controle relativo das 

imprevisões climáticas, os agricultores acumulam riscos que são, contudo, assumidos 

individualmente. Desprovidos de auxílios que venham a facilitar a gestão de outros fatores de 

produção, eles cautelosamente se desanimam. Esses fatores, mesmo que apropriados 

individualmente, compõem um patrimônio social e coletivo, e como tal devem ser 

considerados. Os agricultores, ao negarem a demanda de crédito, exprimem a percepção que 

constróem sobre as condições em que são socialmente concebidos e situados. 
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 Advogam então como condição básica para a sua constituição como demandante de 

crédito, uma política de constituição de infra-estrutura que considere seriamente o processo 

produtivo: estradas, facilidades e segurança para comercialização, investimento em técnicas 

de irrigação, etc. Enfim, demandam, para tanto, os recursos necessários à colocação em 

prática de um programa de desenvolvimento local. Denunciam as condições fragmentárias e 

distorcidas de aplicação dos planos de desenvolvimento municipal, cujos recursos coletivos 

dotados pelo Pronaf infra-estrutura nem sempre são por eles alcançados.  

 Não estando fortemente integrados a uma estrutura de consumo e não produzindo 

renda que os incorpore ao patamar dos afiliados à declaração de imposto de renda, acenam 

constantemente com a estranheza do CPF como documento de identidade. Essa estranheza se 

amplia quando o documento deve ser contrapartida de diversos membros da família. Muito 

comumente eles não se preocupam com a renovação anual da inscrição e, portanto, 

apresentam-se em falta com este critério de enquadramento. Após a realização do projeto 

técnico e ter o demandante do crédito ultrapassado uma série de etapas no processo de sua 

constituição como habilitado, os funcionários das instituições mediadoras da concessão do 

crédito esbarram-se nestas formas de identificação. Condenam-nas por redundarem em 

desistência da demanda e retorno de parte do volume financeiro atribuído à transferência por 

crédito no estado. 

 Colocando-se diante do aparato institucional pelo internalizado sentimento de 

exclusão, os agricultores também investem na constituição de políticas públicas pelo caráter 

compensatório da dívida social que a “nação” para com eles acumulou. Muitos deles 

concebem e impõem a prática das transferências sob fundo perdido. Se é fato que essa forma 

de compensação social de quando em vez é assumida, que o pagamento das dívidas é 

postergado ou perdoado, nem sempre estes atos os liberam da condição de devedores. 

Limitam-nos, muito freqüentemente, à tomada de outros créditos. Boa parte dos beneficiários 

potenciais, entretanto, conhecendo tais desdobramentos, teme a inadimplência. Eles preferem 

se manter na condição de excluídos, porém socialmente dignos. 

 As condições em que são definidos os meios de enquadramento pelo Pronaf 

pressupõem o agricultor já constituído. Negam o processo prévio de sua constituição. Por 

isso, muitos dos agricultores não alcançam a condição de demandantes de crédito. Diversas 

regras institucionais não são eqüalizadas, muito pelo contrário são contrastivas e 

contraditórias. É o caso das controvérsias entre princípios diversos de delimitação de área 

mínima para instalação do assentado. Como as instituições não dispõem de autonomia, os 
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seus gestores dependem de regras e parâmetros emanados de outras instâncias, por vezes 

federais, que, por seu lado, consagram promulgações de critérios universais.  

 As exigências não podem se impor no vazio, salvo se houver alteração do ideário de 

inclusão do Pronaf, e, assim, ficar assumida a construção de novos excluídos dos benefícios 

que se lhe apregoa redistribuidor. As normas são fundamentais ao exercício de políticas 

qualificadas como públicas, embora elas devam encontrar as condições para se fazerem 

cumprir. As políticas públicas não podem se limitar a um de seus aspectos: o normativo. As 

normas são a condição para sua implementação, por conseguinte não podem desconhecer os 

meandros inerentes à sua incorporação, nem sempre pacífica e sob adesão plena. 

 Os assentados, beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária e enquadrados 

no crédito Pronaf tipo A, permanecem longo tempo para alcançar esta posição e, assim, sob a 

condição de tutelado. Por esta razão, apresentam-se como um dos segmentos de agricultores 

que mais dificuldades enfrenta para atender às exigências de enquadramento. Embora o 

crédito seja fundamental para a implantação da unidade produtiva e acesso à posição social e 

econômica de assentado, este só se credencia como agricultor familiar quando conseguir 

ultrapassar o longo período de dúvidas e desencantos inerentes a este modelo de conquista do 

título (de assentado). Os produtores que permanecem, contando com soluções próprias, 

muitas vezes se descaracterizam da condição de beneficiários do Pnra e se desqualificam para 

o acesso ao crédito. 

 Para que o crédito seja de fato um instrumento de desenvolvimento, hoje 

impostamente qualificado como sustentável e direcionado para a geração de renda, ele não 

pode operar como único recurso. Pelo contrário, deve ser acoplado a um conjunto outro de 

medidas integradas sob políticas públicas, inclusive aquelas referentes à necessidade de se 

constituir o agricultor para o enquadramento estatal. Esta constituição diz respeito à sua 

capacitação sócio-profissional, e, coerentemente, não pode ser pensada como ato individual. 

Ele é coletivo, social, econômico, mas principalmente político. 

 Os planos de desenvolvimento municipal, por esse raciocínio, também não podem se 

limitar à dotação de recursos, pois que devem, como almejado, estimular uma participação 

social capaz de assegurar ao produtor uma visão positiva de si mesmo. Esta visão não pode 

ser apenas discursiva. Pelo contrário, precisaria estar respaldada na imagem refratária do 

espelho constituído pelos recursos com os quais a sociedade, assim construindo o produtor, 

credencia-o e reconhece-o. 
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  Enquanto o agricultor permanecer como objeto de retórica, a ponto de se apresentar 

sob espera dos efeitos de ação prometidos, mas inalcançáveis para suas mãos e 

incompreensíveis por sua lógica social, dada a ausência de interlocução com o seu sistema de 

idéias, o seu padrão de desconfiança e de dúvida frente às ações do Estado estará se 

reproduzindo. Enquanto ele for convidado a participar como um suposto cidadão, que tem que 

das tripas, fazer coração para ter acesso à escola, à assistência médica, ao direito de se 

locomover sem enormes mortificações, ao apoio necessário aos processos de circulação e 

venda de mercadorias, permanecerá na expectativa de que, um dia, o Pronaf, tal qual o 

concebe a partir da propaganda, vá romper barreiras e até ele chegar. Enfim, enquanto ele se 

perceber desprovido de alternativas públicas para elaborar projetos de melhoria de suas 

condições de vida e, principalmente, dos seus filhos, para citar apenas as reivindicações mais 

exacerbadas, ele não se sentirá digno do endividamento com o Estado, porque concebido 

como irracional e ato de risco, uma vez que, pública e privadamente, as condições de 

pagamento não estão asseguradas. 

 Do exposto, pode-se concluir sobre a necessidade de acertos institucionais para 

eqüalização das condições de integração do agricultor ao programa. As instituições 

convidadas à parceria devem estar, mesmo que provisoriamente, dotadas de recursos para 

formação de seus quadros e de seus beneficiários. Isto porque todo um trabalho político de 

constituição da categoria agricultor familiar está por ser feito. Para tanto, às instituições de 

representação política devem ser transferidas as condições necessárias para desempenho de 

um papel que lhes é eminentemente atribuído. A formação do agricultor familiar não é tarefa 

exclusiva da assistência técnica e de circulação de informações. Os funcionários da 

transmissão de saber e da difusão de tecnologia não podem ser concebidos como onipotentes, 

a quem são atribuídos exercícios de tarefas para as quais não foram preparados por sua 

formação disciplinar. Eles só podem estar dotados de formação assim tão especializada, como 

a complexa e multifuncional construção da categoria sócio-econômica agricultor familiar, se, 

nos quadros institucionais aos quais se encontram afiliados, esta formação especializada fôr 

tarefa contínua. E, mesmo assim, não podem operar o milagre de realizar funções que exigem 

outra constituição de saberes e habilidades, não apreendidas por uma simples especialização. 

Em consonância, os quadros de composição de pessoal das instituições de assistência técnica 

devem incorporar formações disciplinares que assegurem a constituição técnica, social, 

econômica e política do agricultor familiar. Além disso, é preciso alcançar a consolidação de 

medidas demandadas desde o início de instalação do Pronaf. É o caso da operacionalização 
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dos fundos de aval, recurso institucional básico para constituição do agricultor familiar 

autônomo, isto é, os tradicionais pequenos proprietários de terra ou empresários familiares. 

Como o agricultor pode confiar em programas cujas promessas são constantemente 

anunciadas e jamais cumpridas? Como imaginar que o contexto é favorável à modernização 

dos fatores de produção, se, no estado do Rio de Janeiro, a constituição do fundo de aval vem 

se arrastando a passos de tartaruga, sem jamais demonstrar sua eficácia? 

 No emperramento da engrenagem elaborada pelos idealizadores do Pronaf, para, 

obviamente a longo prazo, constituir a sociedade democrática e justa, sob desigualdades 

sociais menos espetaculares e sob base produtiva socialmente sustentável, termos que 

referenciam os valores dos investimentos políticos, a sua operacionalização encontrar-se-á 

comprometida. Falta-lhe um aparato institucional intermediário para consolidação dos 

objetivos, capaz especialmente de socializar os agricultores na condição de beneficiários; ou 

de construir o agricultor familiar por referência mais ou menos relativa aos modos de 

enquadramento previstos pelos dispositivos ou normativos. 

 Os cursos de capacitação de técnicos e agricultores, criados para enfrentar os 

constrangimentos anteriormente aventados, têm sido valorizados para dotar o programa de 

base institucional e operacional. Objetivam-se mediante articulações por parceria institucional 

e são organizados por exigüidade de tempo. Atingem os técnicos e os agricultores na 

velocidade da transferência da informação, além de sofrerem constantemente soluções de 

continuidade e prorrogações. Operam de forma descontínua e sob a crença na transferência de 

idéias formuladas em outros contextos, elaboradas sob outros princípios. Ora, os agricultores 

bem como os técnicos, não se apresentando como caixa vazia a ser preenchida por novas 

idéias, possuem os seus sistemas de construção de significados para a vida social e para o seu 

comportamento, emergidos a partir das experiências até aqui acumuladas e reelaboradas a 

partir de universos sociais mais restritos. Para que venham entender os modos como devem se 

enquadrar como beneficiários e executores de políticas públicas, necessitam de convívio 

sistemático e duradouro com os propostos interlocutores. Para produzirem novos 

entendimentos, necessitam de tempo de negociação para a compreensão dos significados 

valorizados por terceiros. Tempo de periodicidade imprevista, pois que compatível à 

incorporação de mudanças de atitudes e às ressignificações em universos de valores e 

identidades sociais específicas. 

Se não se pode reivindicar, no atual contexto econômico e político, o estatismo e o 

intervencionismo, também não se pode acreditar em mudanças milagrosas ou no voluntarismo 
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das idéias. O Pronaf não pode prescindir de estruturas institucionais, mesmo que provisórias 

ou transitórias, capazes de ultrapassar o atual quadro de articulação de esforços, agregadores 

de passageiros de um barco dotado de mapa, mas esvaziado de timoneiros capacitados a 

alcançarem os novos portos. 

 

7. Considerações finais 

 

No bojo do processo de construção da identidade postulada pelas lideranças sindicais, 

em consonância com as condições de enquadramento político e jurídico, a categoria 

agricultor familiar corresponde a objetivos a serem alcançados, segundo jogo de forças assim 

constituídos. Como categoria de mobilização política e enquadramento, está dotada da 

ambigüidade necessária à plasticidade da orquestração das diversas questões em jogo e dos 

direitos sociais, políticos e econômicos. As oscilações são inerentes à conquista de uma 

sociedade referenciada por princípios democráticos. Equivalem à contraposição às tendências 

econômicas que operam pela marginalização de inúmeros agentes produtivos. Por isso, a 

categoria é expressiva da posição social reivindicada como ponto de saída para alcançar um 

ponto de chegada, incessantemente reelaborado, conforme o próprio processo político que 

constitui o agricultor familiar. 

 A despeito de toda minha argumentação, não se pode negar a recorrência com que 

hoje, em textos acadêmicos, a categoria agricultura familiar é utilizada sob a pretensão de 

conceito. Nesses casos e sob tal quadro de pensamento, ela é definida como uma forma, entre 

tantas outras, de organização e gestão das relações de produção e trabalho, cujo eixo 

fundamental está referenciado à dinâmica da constituição da família (composição e ciclo de 

vida) (cf Lamarche, 1991). Engloba a pressuposta agricultura de subsistência (isto é, de 

orientação do uso de fatores de produção por referências marginais aos princípios de 

mercado), a economia camponesa (modo de produzir orientado por objetivos e valores 

construídos pela vida familiar - historicamente datada porque articulada à presença do Estado, 

da cidade e da sociabilidade comunal). Essas formas de integração se objetivam norteadas por 

valores outros que não apenas o encapsulamento da gestão por princípios de mercado, 

coexistindo no tempo e no espaço social com agricultores orientados pelas condições de 

articulação com o mercado (os especializados ou policultores mercantis), também 

qualificados como agricultores familiares modernos. 
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 Para efeitos de construção de uma definição geral (conceitualmente universalizável), 

capaz de abstratamente referenciar a extensa diversidade de situações históricas e sócio-

econômicas e de tipos econômicos, a agricultura familiar corresponde a formas de 

organização da produção em que a família é ao mesmo tempo proprietária dos meios de 

produção e executora das atividades produtivas. Esta condição imprime especificidades à 

forma de gestão do estabelecimento: referencia racionalidades sociais compatíveis com o 

atendimento de múltiplos objetivos sócio-econômicos; interfere na criação de padrões de 

sociabilidade entre famílias de produtores; e constrange os modos de inserção, tanto no 

mercado produtor como no consumidor.  

 Como a capacidade e as condições de trabalho são articuladas a partir das relações 

familiares, deve-se levar em consideração a diferenciação de gênero, os ciclos de vida e o 

sistema de autoridade familiar. Os trabalhadores familiares não podem ser peremptoriamente 

dispensados, porque geralmente são também filhos. Eles devem ser alocados segundo ritmos, 

intensidades e fases do processo produtivo. São então sustentados nas situações de não-

trabalho e integrados segundo projetos possíveis para constituição e expansão do patrimônio 

familiar, para inclusão de novas gerações, conforme as alternativas de sucessão ou de negação 

da posição. Essas alternativas são assim interdependentes da avaliação da posição e das 

viabilidades de reprodução da categoria sócio-econômica. 

 Entendida como forma de organização da produção, seu estatuto é conceitual e, por 

princípio, universalizável, todavia, desde que capaz de dispensar os conteúdos situacionais e 

as condições de inserção em variadas formações socioeconômicas. Não pode, nesse plano, ser 

permutável com a categoria de mobilização e enquadramento político, nem englobar a 

multiplicidade de alternativas práticas de encapsulamento dos agricultores. Se usados neste 

sentido, os termos agricultura familiar e agricultor familiar correspondem então à empiria e 

devem ser compreendidos pelos significados singulares correspondentes a cada caso. Essa 

distinção é fundamental para se entender o trabalho social de produção de novas categorias de 

pensamento e designação inerente ao processo de constituição de políticas públicas ou de 

intervenção social. 
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