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RESUMO 

O processo de desenvolvimento rural sustentável passa pela a identidade de classe social, cultural e 

tradicional para a transformação da realidade em que vivem os camponeses. No entanto tudo isto 

fez se pensar alternativas para o campo, principalmente para agricultura familiar, trazendo novas 

formas de pensar em políticas públicas para o campo e reconhecendo os direitos dos trabalhadores 

rurais através da proposta de Reforma Agrária. O presente trabalho tem por objetivo fazer uma 

análise da política publica do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

PRONAF nas áreas de territorialização do Assentamento Pirituba Agrovila I e Agrovila III da 

Reforma Agrária, localizado no Sudoeste do Estado de São Paulo, identificando os principais 

limites e avanços na implementação e operação. Tendo em vista a ocupação das Agrovilas serem 

em momentos diferentes de luta, uma no inicio de 1983 e a outra em 1985, conquista de território e 

seus processos organizativos. Hoje está constituído em seis áreas, dividas geograficamente em dois 

municípios. Tendo em vista o processo de assentamento destas áreas me levantou a necessidade de 

realizar a pesquisa em duas áreas pela localização geográfica nos município de Itapeva e Itabera, a 

quantidade de famílias e suas formas de organização e cooperação. Os principais objetivos são: 1) 

analisar a política pública do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

PRONAF nas áreas dos Assentamentos da Reforma Agrária, identificando os principais 

contradições e possibilidades na implementação e operação do programa. 2) Analisar as formas de 

impactos sociais do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF no 

projeto de Assentamento na região de Itapeva e Itaberá do Estado de São Paulo. 3)Analisar e 

compreender as transformações espaciais induzidos pela política pública de financiamento agrícola 

no Assentamento Pirituba nas áreas dos Municípios de Itapeva e Itaberá do Estado de São Paulo. 
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Sustentabilidade. 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

O processo de modernização no campo serviu para endividar os pequenos produtores que não 

conseguia se adaptar com as novas técnicas, não atingiram a produtividade para se mantiver com 

suas atividades agrícolas, se endividando com empréstimos nos bancos para mecanização, no que 

resultou se a venda de propriedade a outros produtores, contribuindo para o aumento da 

concentração latifundiária.  

A expansão produtiva de monoculturas tal como a utilização de agrotóxicos tornou o campo 

brasileiro vulnerável a pragas e doenças, causando impactos sociais, ambientais e econômicos para 

o ecossistema e principalmente para pequenos produtores da agricultura familiar. O artigo em 

questão tem como objetivo analisar a funcionalidade do PRONAF, a partir de seu surgimento e 

como a gênese do contexto que hoje se encontra na realidade da Agricultura familiar. Um programa 

enquanto política de credito para o desenvolvimento rural. Desde o início do século, o 

desenvolvimento territorial rural no Brasil tem sido objeto de uma atenção política crescente, dando 

lugar a um ativo processo de definição de programas inovadores de distintas procedências (LEITE, 

2011).  

O processo de regulação do setor agrícola começou em 1987/88 com o desmonte da política 

publica, interferindo diretamente na agricultura e influenciando a reivindicação de identidades 

próprias para a agricultura familiar num cenário onde eram excluídos do processo de privatização 

de políticas e créditos pelo Estado. 

 

1. Quando e Como surgiu o PRONAF.  

Em 1995 inicia o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, uma 

política publica apresentada pelo Estado que veio através de uma luta dos produtores da agricultura 

familiar após reinvindicações para a sustentabilidade dos assentados, incentivando o aumento dos 

tetos e dos limites de enquadramento, a redução de juros e simplificação de garantias para 

financiamento a diferentes grupos de agricultores familiares.  

 

Neste sentido, os programas e políticas públicas de crédito rural assumiram, quase sempre, o caráter 

de políticas de inclusão social ou de integração de grupos sociais economicamente carentes nos 

mercados locais e regionais e, em algumas regiões, nas teias da economia agroindustrial. No caso 

dos agricultores assentados, os objetivos destas políticas, quase sempre circunscritos à dimensão 



econômica da vida social, são principalmente referidos à ideia de promover uma rápida 

“emancipação” ou “consolidação” dos assentamentos rurais como unidades produtivas. Uma vez 

integradas aos mercados, estes assentamentos ganhariam autonomia da intervenção estatal, 

conferindo, desta forma, uma medida da eficiência das políticas de reforma agrária (BRUNO, 

2004). 

 

O Estado, por meio de políticas publica como o PRONAF, gestadas a partir de uma compreensão 

que tenta “colar” o campesinato de maneira mais estreita ao mercado capitalista, transformando-o 

em empresário, desconsidera esse habitus, produzindo a partir de uma dialética gestada no interior 

do próprio capitalismo, (TOLENTINO, 2013). 

 

2. Suas Estruturas Funcionais 

 

O PRONAF se torna, pois, no caso brasileiro, uma política de extrema importância para se ler esse 

momento de inflexão das políticas publicas para o campo, de mudança nas representações sobre o 

espaço rural brasileiro. Entretanto, para que os camponeses entrem de vez no circuito do capital, é 

necessário que assumam uma racionalidade empresarial. È justamente essa racionalidade que é 

apregoada nas representações do Pronaf como necessária para o desenvolvimento. Essa 

representação como já disse, não são gestadas somente ao estado brasileiro, mas no nível global, 

entre os países centrais, em instituições que agem globalmente como é o caso do banco mundial, 

(TOLENTINO, 2013). 

 

O PRONAF desde seu surgimento foi e é ate hoje um programa de interesses políticos, força sobre 

o controle de gestão de pulica publica, tendo mais autocentralidade de que forma os recursos serão 

destinados. 

 
Existe simpre una edecuación básica entre la estructura socioeconómica y las relaciones de 
dominación/subordinación que se generan en ella, y las relaciones de poder político que se 
institucionalizan como Estado: Sin necesidad de remontarnos muy atrás, señalemos 
simplemente la compatibilidade estratégica entre el llamado Estado oligárquico 
latinoamericano y el capitalismo primário-exportador, o la del Estado nacional-
desarrollista, o populista, y el dessarrollo industrial, la acumulación centrada en el mercado 
interno y la potenciiación de las clases populares y los sectores médios, (VILAS, 2007). 

 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF (Pronaf A, A/C), acaba 

prejudicando, pois exclui os mesmos de novos créditos devido ao não pagamento deste subsidio 

oriundo de um financiamento do banco que acaba os juros no final sendo difícil o agricultor sanar 

sua divida. 



 

A Tabela abaixo, mostra a evolução dos investimentos que são realizado para créditos rurais no 

Brasil e só 10% são destinados a agricultura familiar. 

 

 
Fonte: http://www.bcb.gov.br/htms/creditorural/2012/evolucao.pdf 



 
Fonte: http://www.bcb.gov.br/htms/creditorural/2012/grafevolucao.pdf 

 

3. Regras de uso e seus Beneficiários 

Para ser beneficiaria do Pronaf ele tem que se enquadrar em diversas Leis que muitas dificultam seu 

acesso. 

 
Fonte: http://www4.bcb.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=nmsGeropMCR:idvGeropMCR 



4. ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA 

 

A política pública hoje disponível pelo Estado não beneficia os assentados, pois os créditos acabam 

endividando, e não ajuda no curto prazo, e nem estabelece ao longo prazo, pois não dá suporte para 

os agricultores, mesmo apresentado pelo Estado como subsidio para a agricultura os juros para 

quem está classificado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

PRONAF (Pronaf A, A/C), acaba prejudicando pois exclui os mesmos de novos créditos devido ao 

não pagamento deste subsidio oriundo de um financiamento do banco que acaba os juros no final 

sendo difícil o agricultor sanar sua divida. 

 

Para que as políticas públicas estejam em sintonia com as demandas populares é necessário um 

exercício permanente do fortalecimento das estruturas de representação da sociedade civil, algo que, 

no regime de democracia representativa, ainda encontra pouca ressonância. É necessário criar uma 

interface com políticas publicas e com as relações de mercado mais amplas, sem abrir mão de sua 

identidade, expressa nas redes territoriais baseadas em confiança, reciprocidade e cooperação – 

fatores típicos da sociabilidade da agricultura familiar (SANTOS, 2008). 

 

Esta pesquisa tem relevância econômica, acadêmica e social já que os estudos serão realizados no 

Assentamento Pirituba nos Municípios de Itaberá/SP e Itapeva/SP, para analisar os impactos 

positivos e negativos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF 

se teve inclusão ou exclusão política publica. O Assentamento foi conquistado na década de 80, 

sendo um dos primeiros do Estado de SP em áreas publicas estadual, antes ocupadas pelas 

indústrias de monocultura de eucaliptos. 
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