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Resumo: Este artigo objetiva analisar as redes institucionais constituídas para o apoio á 

agricultura familiar no município de Igarapé-Açu, suas interações com as comunidades 

locais, seus papeis para a implementação das políticas públicas (nacionais/regionais e 

locais) destinadas a este setor, qualificando o grau de potencialidades que tais instituições 

possuem para cooperar na difusão das novas tecnologias e revelando os limites e 

problemáticas enfrentados pela constituição dessas relações institucionais no município. 

Para a concretização deste objetivo nos pautamos metodologicamente em entrevistas 

dirigidas e semidirigidas com políticos, lideranças e agricultores locais, reuniões 

comunitárias para construção do Diagrama de Venn, questionários e preenchimento do 

banco de dados com informações quantitativas sobre as instituições..

                                                

  Neste sentido, as 

pesquisas realizadas até o momento nos mostram que as instituições encontram-se um 

tanto quanto desarticuladas e desprovidas de projetos conjuntos e individuais, no que 

concerne as ações práticas que beneficiem o desenvolvimento da agricultura familiar junto 

aos agricultores, contribuindo para a estagnação da política agrícola local. Este fato 

procede, pois ao analisarmos as relações institucionais, no referido município, observamos 

que estas se dão apenas enquanto estratégias políticas de determinados agentes, para 

tentarem barganhar algum bem ou serviço público, revelando em si relações de natureza 

clientelista, além de práticas corruptas. Desta forma as ações combinadas de 

desenvolvimento rural quase inexistem, salve algumas tentativas elucidadas por agentes 

institucionais específicos, como EMATER,UFRA, um setor do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais e Secretária de Agricultura. Porém estes se encontram limitados por questões 

orçamentárias, técnicas, infra-estruturais, dentre outras. 

Introdução 

O trabalho buscou investigar as articulações institucionais e o implemento de 

políticas públicas destinadas a agricultura familiar3 do município de Igarapé-açu, dando 

 
1 Este artigo foi desenvolvido a partir do relatório final apresentado ao CNPQ, no ano de 2004. 
2 Bolsista de iniciação científica. Universidade Federal do Pará/NAEA 
loshermanos2003@aol.com 
3 Os conceitos de agricultura camponesa e agricultura familiar são usados como sinônimos porque 
ambos se referem à predominância da força de trabalho familiar na produção e à indivisibilidade de 
decisões de produção e de consumo. Na região Norte, o tamanho dos estabelecimentos com uma 

 9559



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

destaque as ações empreendidas pelas instituições na política agrícola, e suas interligações 

com as políticas públicas que almejam o desenvolvimento rural. Com isto buscou-se a 

compreensão do funcionamento das instituições, seus objetivos legais e também reais para 

assim traçar as potencialidades que estas instituições possuem na difusão de novas 

tecnologias propostas pelo projeto Shift-capoeira. 

Também verificou-se como se dão as relações entre comunidades e instituições 

responsáveis pela elaboração e execução dos projetos que possibilitam uma política 

agrícola para melhoria sócio-econômica da agricultura camponesa, e como estes grupos 

estão engajadas no processo decisório das ações que competem e afetam diretamente os 

seus interesses e conseqüentemente seus modos de uso da terra. Igualmente se observou 

como as instituições locais auxiliam os camponeses no que diz respeito aos financiamentos 

do Pronaf e FNO, políticas públicas do governo federal que entraram no cenário rural a partir 

da década de 90 e que procuravam reforçar o paradigma do desenvolvimento (sustentável) 

rural. 

Reconhecimento da paisagem do município de Igarapé-Açu. 

O município de Igarapé-açu, situado na zona Bragantina, área de colonização mais 

antiga, apresenta uma extensão física de aproximadamente 786,0 Km² , perfazendo limites 

ao Norte com os Municípios de Maracanã e Marapanim; ao Sul com Santa Maria do Pará e 

Castanhal; ao Leste com Nova Timboteua; e ao Oeste com São Francisco do Pará. 

Do ponto de vista administrativo o município em estudo divide-se em dois distritos: 

Igarapé-Açu e Caripi. Já no que concerne a sua paisagem observamos que ela apresenta 

assentamentos rurais4 os quais são: Vila de Porto Seguro, Povoado do Livramento, Colônia 

do Prata, Povoado de Santa Rosa, Nova Olinda, Vila de São Jorge do Jabuti; Bom Jesus, 

Monte Negro, Tapiaí, Vila Caripí (São Luiz), Seringal, Colônia da Angulação, Vila do Curí, 

                                                                                                                                                         
participação do trabalho familiar de 90% na força de trabalho usada alcança em até 200 há (Costa, 
1992 apud Hurtienne, 2001).  

 
 

 
4 Entende-se por assentamentos rurais as aldeias e os povoados. Sendo que, “a vida econômica da 
aldeia ou do povoado gira em torno da agricultura e da pecuária, às vezes do extrativismo mineral, 
quer dizer, daquelas atividades econômicas que, por excelência, definem uma identidade 
geoeconômica, ou seja, econômicoespacial, própria do campo, em contraposição à cidade. Na aldeia 
ou no povoado, produtos agropecuários são estocados provisoriamente e, eventualmente, sofrem 
algum tipo de beneficiamento, o mais das vezes preliminar. O comércio de aldeia ou povoado é 
rudimentar, e é voltado para o auto-abastecimento local. Os gêneros agropecuários produzidos pelos 
aldeões ou moradores do povoado são, eles sim, freqüentemente destinados a um mercado maior, 
onde serão, muitas vezes, processados e industrializados, sendo, posteriormente, reenviados a muitos 
outros mercados”. (SOUZA, 2003, p 26). 
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Povoação do 1º Caripí, América, Santa Maria, Pantoja, Cumaru, São Matias, Paraíso, Santa 

Luzia e Primavera. O município também apresenta a cidade, com a qual os povoados 

mantêm relação, em menor ou maior grau, tanto ofertando para esta alimentos (frutos, 

galináceos, verduras, dentre outros) como também consumindo produtos ou serviços da 

mesma. A cidade – chamada de sede – apresenta quatro avenidas e quatro praças 

principais, e apresenta-se subdividida em bairros como: Centro, bairro da Saudade, bairro 

da Piçarreira, do Pau-Cheiroso, São Cristóvão, Ypiranga, Bairro da Coréia, bairro da Colina 

e áreas recente. 

Reconhecimento institucional 

As instituições são regras de um jogo em uma sociedade, ou, mas formalmente são 

as limitações que o próprio homem constrói para dar forma a interação social (NORTH, 

1999: 13 apud BRITO, 2001). 

Para elas apresentarem um desempenho social satisfatório necessitam atuar em 

conjunto, criando projetos e executando-os. Devendo esses, no caso do município em 

estudo, serem direcionados principalmente para o setor agrícola, haja vista que, apresenta 

sua base econômica voltada em sua maior parte para a agricultura familiar, com destaque 

para a produção de milho, caupi (feijão), mandioca, pimenta do reino e maracujá. De tal 

forma que estas instituições auxiliassem o desenvolvimento rural local. 

O estudo efetuado se reportou as instituições mais diretamente relacionadas à 

agricultura familiar, priorizando aquelas que ainda se encontram atuantes e apresentaram 

projetos para o município, tentando averiguar se elas de alguma forma conformavam 

alguma articulação e como elas a processavam. Posteriormente, a pesquisa focalizou suas 

atividades em quatro instituições, as quais apresentam-se mais engajadas no que diz 

respeito à construção de uma parceria, a qual pode ou não conformar uma rede5. 

Em Igarapé-açu averiguou-se entre as instituições e organizações a EMATER 

(Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural), Secretaria de Agricultura, 

Abastecimento e Meio Ambiente, Sindicato dos Trabalhadores Rurais,UFRA (Universidade 

Federal Rural da Amazônia), Prefeitura Municipal, Câmara dos Vereadores, SEBRAE 

(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Banco do Brasil, Sindicato 

Rural Patronal, além de cooperativas (COOPERAÇU) e associações. Todavia as pesquisas 

de campo se concentraram mais nos seis primeiros, fazendo entrevistas que buscavam 

verificar as principais aproximações e auxílios (financeiros, técnicos e infra-estruturais). 

                                                 
5 Entende-se por  rede institucional um conjunto de instituições que estejam minimamente 
conectadas, articuladas por meio de troca de informações, aparatos infraestruturais (carro, gasolina 
etc) auxilio técnico e até mesmo elaboração e execução conjunta de determinados  projetos. 
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Os estudos obtiveram como resposta sobre as intenções da EMATER, Secretaria de 

Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e UFRA, 

que eles objetivam a Assistência Técnica e Elaboração de Projetos destinados à Agricultura 

Familiar. O SEBRAE oferecendo apoio técnico e qualificação ao trabalhador em geral de 

Igarapé-açu. Já o Banco do Brasil no contexto da agricultura familiar é responsável por 

liberar os recursos de políticas públicas do governo federal como PRONAF junto ao 

camponês. O sindicato patronal oferta aos seus associados serviços médicos e tem por 

público-alvo o médio e o grande agricultor, a COOPERAÇU é organizada pela Nova 

AMAFRUTAS, a qual procura reunir agricultores familiares para produção principalmente de 

maracujá, cujo suco concentrado é destinado ao mercado externo (Estados Unidos, Canadá 

e Europa). 

Por último, as associações agrícolas locais, situando-se em sua maior margem nos 

povoados, têm por função reunir e organizar os camponeses para poderem receber os 

recursos governamentais destinados a pequena produção, além de procurarem buscar 

integração junto as instituições locais. 

Perfil institucional e “representações políticas dos camponeses” 

As instituições e organizações de Igarapé-açu de uma forma geral apresentam 

papeis diferenciados porém complementares, onde algumas apresentam melhores 

condições estruturais e orçamentárias e outras nem tanto, além de estarem hierarquizados. 

Para compreender melhor como cada uma atua e se organiza houve a preocupação de 

traçar um perfil delas, tentando definir as suas respectivas funções, ações e problemáticas. 

Embora o perfil possua limitações, ele é importante para depreender o porquê dos 

problemas concernentes, especificamente, a agricultura familiar, além de auxiliar na 

compreensão das supostas representações camponesas, ou melhor, na veracidade das 

ações desencadeadas pelas instituições e/ou organizações políticas incumbidas de 

realizarem atividades de melhoria social para os camponeses. 

Também se verificou que é um instrumento significativo para a identificação do grau 

de envolvimento das instituições e organizações em relação ao desenvolvimento da 

agricultura familiar no município e suas respectivas potencialidades para com as inovações 

tecnológicas. Consonante com esta perspectiva, sobre elas constatou-se uma 

hierarquização indicada por meio da construção dos perfis. Consequentemente, começou-se 

pela prefeitura municipal de Igarapé-açu, cuja gestão atual está sob a responsabilidade do 

prefeito eleito no ano de 2000. Ela deve administrar e investir em educação, saúde, 

saneamento básico, projetos destinados à agricultura, dentre outros bens e serviços 

públicos. 
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Em contraposição a essas responsabilidades, observa-se a presença de problemas 

infra-estruturais, entre elas as estradas que interligam os povoados a cidade, pois se 

encontram em péssimas condições infra-estruturais (não há uma pavimentação adequada, 

tornando o percurso dificultoso em função dos buracos, áreas ilameadas e sem as 

tubulações necessárias para a passagem dos igarapés etc), dificultando o escoamento da 

produção agrícola local. 

Além de problemas constatados pela Controladoria-Geral da União6 em que se 

destacou no setor educacional, a falta de merenda escolar e a não execução do PROMED 

(Programa de Expansão e Melhoria da Rede Escolar) que objetiva capacitação e 

fornecimento de materiais de informática, no caso do município em questão para a Escola 

Estadual Cônego Calado. Também se averiguou a ausência da Comissão Municipal de 

Emprego (CME). E o Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do 

Programa Renda Mínima (PRM) conjuntamente ao Conselho Municipal de Assistência 

Social (CMAS) não cumprem com suas responsabilidades de fiscalização e 

acompanhamento dos programas assistenciais executados no município. 

Outro problema apurado, diz respeito ao Projeto alvorada, o qual anseia na fase 

atual, intitulada Infra-Estrutura Social Básica para Microrregiões e Municípios Carentes7, 

viabilizar saneamento básico com construção de banheiros, esgotos e abastecimento de 

água encanada nas casas e escolas. Este resultado seria alcançado com verbas públicas do 

governo federal. Entrementes, foi noticiado pela câmara dos vereadores e confirmado junto 

ao ministério público a presença de irregularidades, pois o gestor municipal contratou uma 

dada empresa que fez grande parte das benfeitorias propostas, mas esta utilizou materiais 

de péssima qualidade e que destoavam do projeto original, esse fato proporcionou o 

afastamento do prefeito por alguns dias e depois o mesmo, por meio de uma liminar da 

justiça, voltou ao seu cargo. 

Uma característica importante e marcante para o entendimento da prefeitura refere-

se ao nepotismo, visto que, vários cargos de secretários foram destinados aos familiares do 

já referido gestor, sem necessariamente haver uma seleção pública ou outra forma de 

seleção mais democrática. Também se evidencia o centralismo por haver imposição de 

determinadas decisões, logo não há um dialogo a cerca das mesmas junto a sociedade civil 

ou mesmo alguns vereadores, principalmente aqueles de oposição. 

                                                 
6 Estas constatações podem ser averiguadas pela Síntese dos Relatórios de Fiscalização – 6º Sorteio 
12/02/2004, dispostas na internet no Site:  
http://www.presidencia.gov.br/cgu/noticias/2004/Noticia00204_ 
relatatorios.htm 
 
7 verificar o site:  http://www.presidencia.gov.br/projetoalvorada/introduca.htm 
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A Câmara dos Vereadores composta atualmente por onze titulares, possui a função 

de legislar e fiscalizar as políticas públicas. Ela apresenta vereadores com grau de 

instrução, variando do primeiro ao terceiro grau, e exercendo profissões que lhes permitiram 

um certo envolvimento com a população, como mecânico, açougueiro, pastor e bancário. 

Muitos desses profissionais engajaram-se na política por herança familiar ou mesmo em 

movimentos estudantis. 

As ações dos vereadores, definidas através de entrevistas com os mesmos, não 

desenvolveram nenhum projeto destinado a agricultura familiar, exceto o de piscicultura 

executado na Vila do Curí dentro da propriedade de um deles, e os projetos desenvolvidos 

para a cidade são expansão do PSF (Programa de Saúde da Família) nos bairros, rua de 

lazer e documentação, capacitação de professores, Guarda Mirim, asfaltamento de ruas, 

quadra de esportes, nomenclatura das ruas (não executado), serviço de moto táxi no 

município, conselho de segurança pública. Entretanto, cabe salientar que estes não 

abrangem toda a cidade e em geral se fixam no Centro da mesma. 

Os vereadores também geralmente perpetuam práticas clientelísticas para 

barganharem algum bem ou serviço público – como a manutenção do cargo ou mesmo a 

conquista de um outro mais elevado – em geral verifica-se esta relação com os eleitores 

(agricultores, comerciantes, estudantes, dentre outros) os quais em troca de emprego, 

remédio, alimento etc, concedem o seu voto à estes políticos. 

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), parte 

integrante da prefeitura, é administrada por um técnico em edificação e tem por pretensão, a 

assistência técnica e elaboração de projetos destinados à agricultura familiar do município. 

Ela apresenta projetos locais estruturados conjuntamente com outras três instituições 

(EMATER, UFRA e Sindicato dos trabalhadores rurais),e também auxilia os agricultores a 

conseguirem financiamentos no Banco do Brasil ou BASA. Apresenta um trator que serve 

para todo o município sendo disponibilizado para os pequenos agricultores a um preço que 

gira em torno de vinte reais por hora, e sobre o orçamento desta organização, foi relatado, 

pelo gestor da mesma, que contava com o envio de verbas da prefeitura e da SAGRI – Pa. 

 Atualmente, a secretaria de agricultura dialoga com os agricultores e com outras 

instâncias institucionais, isto possibilita uma certa discussão de determinadas tomadas de 

decisão, porém muitas vezes é direcionada a validação da política da prefeitura e do Banco, 

com algumas ressalvas a cerca da burocracia da última para a liberação do financiamento. 

A EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural), apresenta no seu 

corpo de profissionais dois técnicos agrícolas (o presidente e o secretário) e tem por intuito a 

Assistência Técnica e Elaboração de Projetos destinados à Agricultura Familiar. Assim como 

a secretaria de agricultura, ela procura ajudar os agricultores a receberem verbas do 
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governo federal destinadas ao pequeno agricultor. Para tanto, elabora projetos, dos quais 

recebe uma porcentagem de 1% a 2% do total a ser financiado, porcentagem esta, que 

acaba se tornando uma fonte de renda a mais para esta instituição que possui um 

orçamento trimestral liberado pelo Governo do Estado do Pará de R$ 2. 125 reais e mais 3% 

da verba destinada à Câmara dos Vereadores. No entanto, para a efetivação destes 

projetos, o secretário da EMATER precisa se deslocar em direção as comunidades com o 

intuito de: 

1) reunir-se com os seus membros para decidirem qual o produto querem cultivar a 

partir dos financiamentos do Banco; 

2) legalização da associação a partir do CNPJ, ou seja, registro e regimento interno, 

adquiridos somente após seis meses de sua formação, além de realizarem o cadastramento 

dos agricultores interessados em receber o financiamento, dentre os quais, por vezes, se faz 

necessário provar a propriedade da terra através de visita no estabelecimento, onde se 

procura verificar e documentar o tempo de permanência e o uso da terra procedido pelo 

produtor em questão; 

3) Depois o secretário da EMATER formaliza uma carta solicitando junto ao Banco 

(BASA ou Banco do Brasil) o crédito do cultivo especificado pela comunidade; 

4) O banco avalia a situação de cada camponês, ou seja, verifica se eles têm registro 

no SERASA ou SPC e depois envia a resposta liberando ou não a verba; 

5) Por último, a EMATER fica responsável por preparar um projeto para cada 

pequeno agricultor que irá ser beneficiado e o envia para o Banco. 

Estes procedimentos são tomados para as políticas públicas do governo federal 

destinados para a agricultura familiar, PRONAF e FNO. Sendo este trabalho desenvolvido 

com aproximadamente trinta e sete localidades8 do município 

No momento, a empresa de extensão rural local aproxima-se mais nitidamente com a 

UFRA, Secretaria de agricultura e Sindicato dos trabalhadores rurais, realizando reuniões 

com estas e os agricultores para tomadas de decisões, como o melhor tipo de adubo, o uso 

do financiamento etc. O problema nestas reuniões reside no uso do “discurso competente”9 

                                                 
8 Localidade, termo utilizado pelo técnico agrícola da EMATER  refere-se ao local onde existe a 
associação. E este termo apresenta um significado diferente de comunidade, o qual dentro do 
contexto de Igarapé-açu assume um papel ambíguo, visto que, a comunidade pode referir-se a 
grupos de agricultores familiares territorialmente delimitados e com suas organizações próprias ou 
não. Por outro lado pode também assumir uma conotação religiosa, isto é, serve para diferenciar 
católicos e protestantes dentro de uma mesma localidade, tendo desta forma a comunidade dos 
católicos e a comunidade dos protestantes. 
9 “A expressão “discurso competente”, que o autor retira de Marilena CHAUÍ (1982), refere-se à 
reivindicação corporativista, por parte de grupos específicos de “especialistas”, de legitimidade 
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em que se evidencia a sobreposição do técnico, tanto da EMATER como da Secretaria – 

“dono do saber” da “verdade” – em detrimento do agricultor. 

Outra instituição importante para a agricultura familiar é a UFRA (Universidade 

Federal Rural da Amazônia), onde funciona a Fazenda Escola de Igarapé-Açu que está sob 

a responsabilidade da Engenheira Agrônoma “Wilza”, responsável pela elaboração do Plano 

de Reestruturação da Fazenda Escola de Igarapé-açu. Este possui vários projetos menores, 

que visam a valorização da agricultura familiar, e está sendo executado em conjunto com a 

EMATER , Secretaria de agricultura local e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 

Segundo a gerente Silveira a função desta Fazenda Escola seria a viabilização para 

apoio às pesquisas (ensino) destinadas à agricultura, assistência ao professor no trabalho 

de campo com seu alunos e assistência técnica junto ao pequeno produtor. Ela funciona 

como se fosse um setor da Universidade e não possui uma verba própria e específica, e 

sendo auxiliada infra-estruturalmente e financeiramente pela própria Universidade, 

possuindo cerca de 20 (vinte) funcionários, admitidos via concurso ou terceirizados, 

atendendo todo o município de Igarapé Açu. 

 Sobre outras parcerias a engenheira agrônoma relatou relações com a Prefeitura, 

Banco do Brasil – em que a fazenda escola atua com apoio técnico para os projetos a serem 

financiados pelo Banco – SEMAGRI, EMBRAPA, CAMPI – esta compreende a cooperativa 

de Igarapé Açu vinculada a AMAFRUTAS – auxiliando-a com assistência infra-estutural, por 

exemplo, armazenando adubo para a mesma. 

 A última instituição é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), cujo presidente 

atua a pelo menos trinta anos, como relata a pedagoga Santos: 

“A direção deste sindicato é constituída pela família Matoso. Seu presidente ‘(...) está no 

cargo desde 1974 (...) Seu filho é tesoureiro e sua mulher secretária (...)’.Estes dados por si 

só, apontam indícios da configuração de um quadro de nepotismo familiar” 

(SANTOS,2001,p. 112). 

Esse presidente era um dos membros do Sindicato Patronal Rural fundado no 

município em 1965 e atrelado à Confederação Nacional de Agricultura (CNA) e a Federação 

da Agricultura do Estado do Pará (FAEPA). Desvinculando-se desse sindicato estruturou 

                                                                                                                                                         
exclusiva para se pronunciarem e serem ouvidos a respeito de determinados temas. Ao negar às 
pessoas “comuns”, isto é, aos não-especialistas em uma dada matéria, o direito de participarem 
ativamente das decisões que envolvem a aplicação daquele saber, mesmo quando essa aplicação 
afeta as vidas e os interesses de muitos(...), o “discurso competente” mostra-se como uma ideologia 
tecnocrática e, em última instância, autoritária. Objetar essa postura, por outro lado, não é o mesmo 
que desqualificar o saber técnico (ou científico), evidentemente; o que se faz mister é recontextualizar 
esse saber (...)”.  (SOUZA, 2003, p. 69).  
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uma organização camponesa (sindicato dos trabalhadores rurais), a qual preside até hoje. 

Esse sindicato dos trabalhadores rurais está atrelado à Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura (FETAGRI) na Central Única dos Trabalhadores (CUT). 

O objetivo geral do STR é sindicalizar os pequenos agricultores, almejando a 

representação legal da categoria profissional de trabalhadores rurais. Seguindo essas 

premissas, tem por função, a regularização previdenciária dos agricultores camponeses e 

também pleitear junto às instituições municipais competentes, melhorias de cunho 

educacional, médico, sanitário etc, nos povoados, vislumbrando uma melhoria social para os 

camponeses. Todavia, o sindicato em questão enfrenta alguns problemas na sua política 

administrativa segundo Santos : 

“O STR de Igarapé-açu traz um referencial de experiências com a proposição de regularizar 

a questão previdenciária para os agricultores camponeses, mas, a maioria destas ações são 

mediadas pela arrogância da autoridade sindical; a qual percorre um caminho à base de 

uma gestão centralizadora, o que impede a construção da cidadania para a autonomia aos 

camponeses sindicalizados” (SANTOS,2001, p. 112). 

O estatuto deste Sindicato Rural é bem avançado pois permite que indivíduos, 

independente do sexo, com idade de dezesseis anos possam se associar nesta 

organização, desde que de fato sejam trabalhadores rurais e paguem a mensalidade 

estipulada, mas outros elementos devem ser levados em consideração, pois a partir das 

pesquisas de Santos constatou-se que: 

“Embora se constate avanços no conteúdo do estatuto do sindicato, observa-se 

contradições dentro do processo democrático de condução da organização, quando se 

penaliza financeiramente os associados que, não participaram do processo de votação para 

a escolha de seus dirigentes sindicais, além da suspensão de seus direitos até a liquidação 

da multa. Este artigo “parece” ser autoritário e anti-democrático, ferindo todo e qualquer 

preceito democrático de trabalho de grupo, quando se penaliza com ações, o não 

cumprimento do estatuto, impondo sanções a todos aqueles que não acatarem o 

estabelecido” (SANTOS,2001, p. 114). 

Esta organização sindical (STR), atualmente tem procurado elaborar e executar 

projetos em conjunto com a EMATER, UFRA e Secretaria de agricultura local. Esta iniciativa 

se processou mediante a atuação do secretário “Alexandre” que se aproximou das três para 

discutir com os agricultores a gestão dos recursos financiados pelo governo federal e 

também os projetos por eles elaborados. 
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Após a exposição dos perfis de algumas instituições, aquelas julgadas mais 

importantes para o trabalho devido estarem mais diretamente interligadas com a 

problemática agrária de Igarapé-açu, se reportará a tabela 1, montada ao longo da 

pesquisa, pretendendo compreender aonde existe rede institucional e aonde não existe, e 

ao mesmo tempo perceber a presença da representação camponesa10 dentro destas 

instituições. 

Na tabela 1 identificou-se quatro instituições que estão propiciando uma maior 

articulação e conseqüentemente estão aspirando firmar uma rede. 

 

TABELA 01 – ANALISE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ – AÇU 

Instituições Área de 
abrangên

cia 

Objetivos Quantidade 
de Projetos

Orçamento 
mensal (em 
reais – R$) 

Relações institucionais 

EMATERa Igarapé -

Açu 

Assistência técnica 
e elaboração de 

projetos destinados 

a agricultura familiar

12  
2.125* 

SAAMA/UFRA/STR/ 

EMBRAPA/Banco do 

Brasil/ Sindicato Rural 

Patronal etc. 

SAAMAb Igarapé -

Açu 
Assistência técnica 

e elaboração de 

projetos destinados 

a agricultura familiar

12 437.000 ITERPA/EMATER/ UFRA/ 

EMBRAPA/SAGRI/STR 

UFRAc Igarapé –

Açu 
Assistência técnica 

e elaboração de 

projetos destinados 

a agricultura familiar

12 Não foi 

informado 

Prefeitura,Emater,STR e 
SAAMA, Banco do Brasil 

etc. 

STRd Igarapé -

Açu 
Assist. téc. e 

qualificação do 

trabalhador rural. 

12 5.000 EMATER/UFRA/ 

EMBRAPA/SAGRI/STR/ 

SAAMA/Cooperativas etc. 

Fonte: Pesquisa de campo 

Sobre elas se expôs a área de atuação, seus objetivos, a quantidade de projetos, 

orçamento mensal e relação institucional, mas somente se comentará o último elemento, 

haja vista que, os outros três já foram devidamente explorados nos seus respectivos perfis. 

                                                 
10 A representação política é uma relação entre o conjunto de cidadãos que integram a comunidade 
política de um território nacional e os seus representantes. Estes formam o corpo legislativo e tomam 
decisões autorizadas por aqueles que o elegeram. Está implícito um consentimento de ação “dado 
pela aclamação dos cidadãos que participam de uma comunidade política” (KINZO, 1980: 23 apud 
MAGDALENO, 2004). 
a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
b Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente 
c Universidade Federal Rural da Amazônia 
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Neste sentido, as instituições dispostas na tabela acima estabelecem relações tanto 

na escala local (Igarapé-açu) quanto na regional (Pará). Apresentando em comum um certo 

atrelamento à prefeitura, o que poderia induzir a pensar que a última estaria conformando 

com as demais uma rede, mas esta visão é equivocada, devido a rede pressupor uma 

articulação mínima entre as instituições, dentre as quais devem haver circulação de 

informações, decisões – as quais devem ser discutidas democraticamente – etc. Além de 

haver uma cooperação mútua na realização das atividades. 

 Contudo, a prefeitura empreende ações unilaterais e centralizadoras, limitando-se 

a repassar uma pequena verba para a secretaria de agricultura e uma quantidade 

igualmente reduzida de gasolina semanalmente para a EMATER, não se integrando de 

forma efetiva com as demais instituições, discutindo projetos, verificando problemáticas e 

buscando soluções que as equacione. Assim também atua a Câmara dos Vereadores, cuja 

ação não é articulada e não suscitou nenhum projeto significativo para a agricultura familiar. 

De tal sorte, apenas as quatro instituições por possuírem projetos e ações conjuntas e 

cooperativistas, se lançaram na formação de uma rede. 

A cerca das representações políticas dos camponeses dentro das instituições 

competentes, evidencia-se uma grande lacuna entre os interesses camponeses e as 

práticas políticas destas instituições. 

Neste sentido, os perfis institucionais delineados ajudam muito a refletir, pois cada 

um mostra as debilidades no trato das problemáticas agrícolas. De um lado, a Prefeitura e a 

Câmara dos Vereadores, onde o gestor da primeira é um grande empresário local e não tem 

nenhum engajamento na política agrícola, e os vereadores não possuem praticamente 

nenhum projeto local destinado ao setor da pequena produção, mesmo sendo esta a base 

da economia local. Do outro lado, a EMATER; UFRA; um segmento do Sindicato dos 

trabalhadores Rurais e a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente 

(SAAMA) delineiam alguns elementos que corroboram para a construção desta 

representação política, mas que no quadro geral não a legitimam de fato, pois criam muitas 

vezes mecanismos de diálogo com os agricultores, mediatizado por certas imposições, 

desconsiderando as potencialidades do saber e da organização interna da agricultura 

camponesa. Também direcionam a responsabilidade de determinados resultados negativos 

de dadas políticas públicas para o agricultor, de tal forma eximem as instituições executoras 

dos impactos procedentes de ações que tiveram participação efetiva. Um exemplo bem 

claro desta postura, evidenciou-se quando em um determinado momento do financiamento 

do FNO (Fundo Constitucional de Financiamento do Norte), melhor examinado 

posteriormente, o gerente do Banco do Brasil disponibilizou para os agricultores apenas um 

                                                                                                                                                         
d Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
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tipo de muda para cultivo, sendo esta de péssima qualidade, no entanto, constatou-se em 

seguida que as melhores foram destinadas para os grupos mais capitalizados. Este fato 

proporcionou uma grande baixa na produtividade camponesa naquele ano, porém o mais 

intrigante é a postura do secretário de agricultura, o qual responsabiliza os agricultores por 

este problema, tendo em vista que eles aceitaram a muda em questão. 

Outros exemplos também elucidam tal problemática, como é o caso da falta de 

investimentos no setor agrícola, que segundo o secretário de agricultura, se dá em função 

da falta de verba, destituindo a prefeitura desta responsabilidade. No entanto, como 

canalizar uma dada política pública local para a agricultura camponesa se nem ao menos 

existem projetos elaborados? E sobre a verba:? Ela existe mas é má administrada, pois a 

Câmara municipal recebe R$ 449.000, o gabinete do prefeito R$ 270.000 e a secretaria de 

agricultura 437.00011, o que leva a concluir que há um mau uso do dinheiro público neste 

município. 

Formas de organização camponesa e suas potencialidades 

Algumas considerações a cerca da agricultura camponesa devem ser feitas, no 

sentido de caracterizá-la e compreendê-la melhor, tendo por meta a desconstrução de 

visões equivocadas sobre ela. 

Neste sentido, na Amazônia, a agricultura camponesa é vista como a principal 

responsável pela degradação ambiental, fato este contestado por Hurtienne, o qual admite 

que a maior parte dos desmatamentos são provocados por médias e grandes fazendas: 

“O terceiro resultado da pesquisa contradiz ainda mais a visão comum sobre o 

desmatamento na Amazônia: a área de incêndios florestais rasteiros e os fogos acidentais 

em áreas já desmatadas aumentaram drasticamente com o tamanho da propriedade, 3 há 

(até100ha), 27 há(100-1000ha), 153 há (1000-5000ha) e 1343 há (mais de 5000ha)” 

(Hurtienne,2001, p. 182). 

Além desta outras avaliações depreciativas são encontradas no cenário agrário 

amazônico cuja interpretação não expressa a complexidade e diversidade de uso do solo 

por parte dos camponeses, os quais atualmente encontram-se organizados em associações 

e cooperativas, bastante estimuladas na década de 90, devido principalmente as liberações 

de créditos via políticas públicas como Pronaf e FNO, as quais requeriam este tipo de 

vinculo do agricultor para receber os financiamentos. 

                                                 
11 Estes dados foram coletados junto a secretaria de finanças de Igarapé – Açu, afim de se requerer o 
orçamento da Prefeitura Municipal do município citado,  para o ano de  2004. 
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 Essas associações e cooperativas são interessantes pois organizam o trabalhador 

rural, promovem reuniões e discussões entre eles, podendo haver troca de informações, 

viabilizando uma espécie de rede interpessoal. 

 O problema destas organizações camponesas especificamente em Igarapé-açu, 

reside no fato das reuniões ocorrerem com grupos fechados, negando a realização plena 

desta rede interpessoal dentro da comunidade, e contribuindo para o aparecimento de 

grupos conflituosos, onde geralmente o grupo da situação muitas vezes por questões 

político-partidários, não sociabiliza todos os benefícios conseguidos por meio da associação 

com o outro que muitas vezes não participa ou é excluído desta. 

 Outro elemento interessante consiste nas associações pesquisadas que não 

promovem uma integração recíproca entre si, a não ser em períodos de festas religiosas. E 

poucas vezes se mobilizarem para reivindicar determinados benefícios coletivos. 

Formas de se “fazer política”em Igarapé-açu. 

 Os camponeses não apresentam poder político de forma contundente no cenário 

institucional de Igarapé-açu, logo os agricultores utilizam determinadas estratégias para 

auferir alguns benefícios individuais, ou mesmo coletivos e/ou familiares, junto às 

instituições, como Câmara dos vereadores e a Prefeitura. Estas estratégias montadas por 

eles são um reflexo das formas que a classe política de Igarapé-açu entende do que seja 

“fazer política” e que a sociedade civil local legitimou. 

 Entretanto, esta legitimidade se dá em função de um cenário sócio-econômico 

desigual, fruto de uma apropriação dos bens e serviços por parte de uma minoria em 

detrimento da maioria. No caso do município em questão esta situação de desigualdade se 

aprofundou em virtude de crises na produção agrícola, como baixa na produção por uso de 

mudas de péssima qualidade estipuladas pelo Banco do Brasil, abalo na produção de 

maracujá devido ataque de pragas suscitando a necessidade de agrotóxicos, além da baixa 

de preços, no mercado, dos produtos por eles cultivados como foi o caso da pimenta do 

reino. 

 Essa apropriação dos bens e serviços efetivados pela classe política, contribuem 

para a crise de poder dos camponeses, visto que, nos exercícios dos cargos procuram 

satisfazer os seus interesses próprios, ou de seus respectivos grupos políticos, não atuando 

de tal maneira na construção de uma política agrícola impulsionadora do desenvolvimento 

rural, pois o foco de suas estratégias reside na manutenção dos seus status quo. 

A partir desta compreensão nota-se em Igarapé-açu que a política se dá mediatizada 

por práticas assistencialistas, ou melhor, é comum o político em seu exercício do cargo 

conceber e perpetuar a doação de determinados bens de necessidade básica para a 
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população carente, por exemplo, remédios, alimentos etc. Esta é uma medida paliativa, que 

de fato não resolve o problema social interno, o qual é um reflexo das condições em que se 

encontram o setor de saúde, emprego e renda do município. Mas é a única forma que a 

sociedade encontra para tentar conseguir, de forma imediata, o que precisa junto aqueles 

que deveriam criar projetos, com base na realidade do município, que almejassem um 

desenvolvimento interno e coletivo. 

Também nessa perspectiva há o clientelismo12, que na contemporaneidade,“dentro 

de contextos democráticos competitivos a alteração na correlação de forças promovida pela 

necessidade de atendimento à reivindicação de seus ‘clientes’ , por parte dos patronus, leva 

a possibilidade de pensarmos esses arranjos, a partir de uma perspectiva ex parte populis, 

ou seja, como instrumento estratégico de política por parte destes clientes, e não apenas ex 

parte principis. Alterando-se, dessa forma, o tradicional ângulo de síntese do fenômeno” 

(FILHO, 2000, p. 8). 

Esta visão permite conceber o clientelismo como uma possibilidade de estratégia 

política de uma população carente em conseguir acesso a um conjunto de benefícios 

entendidos constitucionalmente como direitos, mas que os políticos gostam de apresentar 

como favores cujos, de outro modo, dificilmente poderiam ser obtidos por vias formais da 

política, formando uma espécie de espaço viciado13. 

De uma forma geral, existe de um lado o cliente, que em uma relação hierárquica e 

assimétrica com o patronus, objetiva acesso a bens e serviços e, por outro lado, o próprio 

patronus possuindo ao seu dispor um poderoso instrumento de apoio político. E este é o 

cenário político tecido em Igarapé-açu, onde a população carente busca suprir suas 

necessidades como um emprego, sesta básica ou remédio concedendo aos políticos o seu 

voto, dando-lhes a possibilidade de manutenção ou a conquista do seu cargo na instituição. 

Como se pode constatar a reduzida representatividade política do camponês nas 

instituições proporciona vários problemas a estes sujeitos sociais, pois por mais que eles 

consigam via estas estratégias, barganhar determinados serviços e bens, esses só são 

garantidos por um tempo muito limitado, não assegurando a sua cidadania plena. 

Redes (?) institucionais e políticas públicas destinadas à agricultura familiar: o caso 
de Igarapé-açu. 

                                                 
12 “o clientelismo é um fenômeno relacionado ao acesso e à exclusão de bens e serviços não regulados 
diretamente pela ordem jurídica e pelos valores de mercado. Os mecanismos que fazem parte da 
troca política assimétrica/clientelista ocupam espaços vazios, onde não há garantias legais, não 
constituem direitos, mas são tolerados nas relações sociais. Espaços que não são ocupados pelos 
dispositivos constitucionais, pelo conjunto legal formado pelo direito positivo” (FILHO, 2000, p. 15). 
13 FILHO, Paulo M. d’ Ávila. Tanto aqui, quanto lá ou alhures: o clientelismo como fenômeno moderno. 
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Procurou-se reconstituir brevemente a história referente a iniciativa de articulação 

implementada pela EMATER, UFRA, Sindicato dos Trabalhadores Rurais (um segmento 

dele), e Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, acentuado o objetivo 

desta aproximação e quais foram os problemas no passado que colaboraram para ela não 

se estabelecer antes. Também se definirá o papel de cada um nessa articulação e os 

projetos por eles construídos e os já postos em prática. 

A partir de entrevistas com todos os gestores das instituições supracitadas se traçou 

a história da construção desta aproximação em questão. Sendo primeiramente investigado 

se concebiam esta ação empreendida por eles a estruturação de uma rede e o que 

entendiam por rede. A questão foi respondida pelo presidente da EMATER: 

“a rede institucional é um conjunto de instituições, com afinidades ou não” e complementou 

dizendo que “o setor agrícola de Igarapé-açu estaria estruturado com uma rede institucional, 

formada pela EMATER, secretaria de agricultura, sindicato os trabalhadores rurais e UFRA”. 

Posteriormente foi averiguado “quando e porque se formou esta rede institucional”. 

Foi relatado que tal rede há muito existia, porém por um determinado período foi 

desarticulada, devido problemas relacionais e de corrupção, os quais vão ser explicados a 

seguir. E esta rede voltou a se rearticular devido a necessidade de se promover um 

desenvolvimento agrário, e até mesmo para se definir as funções de cada instituição dentro 

do município, uma vez que por exemplo, a EMATER e a Secretária de agricultura se 

confundiam funcionalmente, pois esta última possuía técnicos agrícolas que acabavam 

prestando assistência técnica junto aos agricultores, papel este que deveria ser 

desempenhado pela primeira instituição. 

A partir desta aproximação entre as já referidas instituições instituiu-se um regime de 

parceria, em que cada uma ajuda, a outra, de acordo com suas possibilidades, exercendo 

uma função específica, como será demonstrado posteriormente neste trabalho. 

Referente aos problemas responsáveis pela desarticulação da rede existente antes, 

houve dois fatos que tiveram grande responsabilidade. Primeiramente, o então presidente 

da EMATER retrata que ao assumir seu cargo, em janeiro de 2002, não possuía uma boa 

afinidade com o secretário de agricultura na época. Esta falta de entendimento foi justificada 

pela ausência de interesse por parte do ex-secretário em promover articulação e trabalhar 

em conjunto, além da grande centralização de decisões por parte do mesmo. Porém, o 

problema maior se concentrou no período anterior a sua chegada devido à má conduta do 

coordenador precedente, o qual ficou no cargo de 1995 à março de 2001, mas atuou de 

forma “duvidosa”, pelo menos visivelmente de 1997 à 1998. Neste momento, houve a 

liberação por parte do governo de um crédito rural - FNO - destinado aos agricultores, e este 

então coordenador, utilizando seu cargo e o nome de pelo menos três agricultores, 
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apropriou-se indevidamente do dinheiro deste financiamento, caso este, denunciado pelo 

presidente do Conselho Municipal e apurado pelos órgãos competentes, que consideraram 

a EMATER culpada pela atuação ilegal do já referido coordenador. 

 Para agravar ainda mais a política agrícola local, o ministério público considerou 

culpado o Banco do Brasil devido a ação imprópria do gerente “Pedro”, o qual direcionou 

mudas para o ex-gerente “Carlos”, além de ter sido realizada, a venda das mudas de melhor 

qualidade para as pessoas mais capitalizadas e que conseqüentemente pagassem mais, 

ficando para o agricultor familiar aquelas de menor qualidade – problema levantado em uma 

reunião entre agricultores e as instituições, onde estes reclamaram da baixa na produção 

devido a má qualidade dessas mudas que não tiveram o direito de escolher14. O 

interessante é que neste período, segundo os entrevistados, havia uma grande articulação 

entre as instituições, pois o Conselho Municipal estava atuante, conseguido algumas 

melhorias como o patrulhamento, arborização, moto etc. 

 Dentre os maiores problemas que a manutenção das redes institucionais enfrentam, 

segundo os gestores da EMATER e secretaria de agricultura, evidencia-se a rede de 

relações tecida entre as instituições. Durante um certo período dentre elas, existe uma 

cooperação devido a boa fluidez de informações, de serviços logísticos (gasolina, local para 

reunião etc) dentre outros, entretanto, quando se troca de gestor esta parceria é de certa 

forma “freada”, pois os novos funcionários possuem dificuldades nessa articulação, ou por 

não saberem como esta rede funciona ou devido a interesses políticos divergentes não 

colaborarem a manutenção da mesma. 

 No período atual a articulação apresenta-se já com seus agentes desempenhando 

papeis específicos: 

• EMATER: tem por função dar uma orientação teórica e prática e elaborar projetos 

para os pequenos agricultores receberem financiamentos (PRONAF e FNO) além de 

legitimar a propriedade de terra do mesmo junto ao Banco. 

• UFRA: possui um papel mais educativo ministrando cursos para capacitação e 

qualificação técnica dos agricultores ou mesmo de técnicos agrícolas, além de 

produzir mudas para serem doadas aos camponeses e ceder a estrutura física da 

Fazenda Escola para reuniões com todos os agentes envolvidos na rede. 

• SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS: possui um papel de auxiliar infra-

estruturalmente, por exemplo, financiando viagens, trator, gasolina etc e assegurar o 

direito previdenciário do camponês. 

                                                 
14 Sobre este problema ver  Síntese dos Relatórios de Fiscalização – 6º Sorteio 
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• SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE: possui 

um papel de acessória infra-estrutural, por exemplo, com comida, trator, gasolina 

.técnica etc. 

• OUTROS (estudantes/professores): acessoria técnica. 

Como já fora supracitado averiguou-se a elaboração de projetos conjuntos 

(constituindo um total de 12) entre estas instituições e organizações acima arrolados, e logo 

após este processo foram realizadas reuniões com os presidentes das associações de cada 

comunidade, para primeiramente, tentassem implementar uma espécie de projeto piloto. 

Este consistiu em se chamar as comunidades de Igarapé-açu com o intuito de fazer a 

escolha de uma, via sorteio, para posteriormente diagnosticar da agricultura da mesma. 

Neste contexto se escolheu a Vila do Livramento, aonde se constatou a falta de uma cultura 

relacionada à agricultura familiar, pois esta dá mais ênfase à pesca, ao junco e ao 

artesanato, além de outros problemas identificados dentro da comunidade, que dificultam o 

bom desempenho da mesma, como o isolamento desta em relação às comunidades 

adjacentes, falta de organização e problemas político-partidários. 

 A parceria existente, entre as instituições e organizações já citadas, segundo os 

próprios responsáveis, é de caráter informal, não há nenhum regimento regulamentado-a ou 

mesmo uma posição oficial por parte da prefeitura instituindo-a. E, atualmente verifica-se 

que já há projetos sendo executados como é o caso dos “projetinhos”15 ABACATE (aplicado 

na comunidade João Batista e AUD - Associação União de Desenvolvimento), 

desenvolvidos pela UFRA e estudados e financiados pela FETAGRI. Do mesmo modo há o 

Projeto Feijão e outros 70 projetos – atrelados à parceria – aprovados e já sendo 

financiados que estão dentro do projeto maior denominado Projeto Mandioca. Esse trabalho 

em conjunto também tem previsto para este ano de 2004 A Feira do Produtor e a 

Construção da casa de Farinha. 

Políticas públicas federais de desenvolvimento rural em Igarapé-açu: o caso do 
PRONAF e FNO. 

O governo federal na década de 90 deliberou várias políticas públicas destinadas a 

agricultura familiar aspirando o desenvolvimento rural, PRONAF (Programa Nacional de 

Fortalecimento da agricultura familiar) e o FNO (Fundo Constitucional de Financiamento do 

Norte). Contudo, é importante analisar quais os seus objetivos e o público-alvo pretendido, 

para em seguida fazer um paralelo com a sua aplicabilidade em Igarapé-açu. 

                                                 
15 Os “projetinhos” é a forma como o secretário do sindicato dos trabalhadores rurais aborda os 
projetos deliberados por eles. O fato de esta no diminutivo não significa que a sua intenção é 
desmerece-los e sim especificar que são projetos menores e individuais que estão dentro de um 
projeto maior. 
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A constituição do PRONAF remonta a parceria efetivada entre o INCRA (Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e a FAO (Organização Das Nações Unidas 

para a Agricultura e Alimentação) em 1994. Esta associação delineou um estudo propondo 

instrumentos de política destinada à agricultura familiar, visto que, 75% dos 

estabelecimentos agrícolas no Brasil possuíam características de produção familiar, no 

entanto, representam apenas 22% da área total e recebem somente 11% do valor total de 

financiamentos advindos de fontes governamentais de recurso, concluindo que estes tipos 

de estabelecimentos necessitavam de uma política de crédito especial16. 

 Com base nesses estudos o Ministério da Agricultura e do Abastecimento criou o 

Programa de Valorização da pequena Produção Rural (PROVAP), tendo por meta a criação 

de uma linha de crédito privativo para os agricultores familiares, e assim contemplar os 

anseios dos movimentos sociais. O crédito era classificado de acordo com o tamanho da 

propriedade e pela mão-de-obra utilizada na produção, e sobre os recursos liberados havia 

juros de 4%aa, sem atualização monetária (CORRÊA, ORTEGA, 2002). 

 Ainda com base nos estudos FAO/INCRA, em 1995 foi criado o Pronaf como linha de 

crédito. Após esta iniciativa, no dia 19 de dezembro do mesmo ano, através da Res. 

Nº.2.223, foi autorizada às instituições financeiras, a transferência das operações relativas 

ao financiamento de custeio, contratadas a partir de 01.09.95 e enquadradas no PROCERA 

(Programa Especial de Credito para a Reforma Agrária) amparadas pelo PTOGER/FAT 

(Programa de Geração de Emprego e Renda destinado ao setor Rural), para o Pronaf e em 

28 de junho de 1996, através do Decreto nº.946, é criado o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf – com o intuito de prover o “desenvolvimento 

sustentável” junto os agricultores familiares. 

 Os financiamentos do Pronaf possuem três linhas principais, os quais são: Infra-

estrutura e Serviços; Capacitação e crédito. A primeira visa implantar, ampliar e modernizar 

a infra-estrutura necessária ao fortalecimento da agricultura familiar de modo a dinamizar o 

setor produtivo e assegurar o desenvolvimento rural, onde os municípios demandam e 

captam os recursos após passarem por critérios de seleção, que leva em consideração o 

perfil de carência da localidade em questão. O segundo objetiva capacitar tanto agricultores 

familiares quanto técnicos agrícolas para levantarem as demandas referentes aos 

agricultores e suas organizações “compatibilizando-as com prioridades e ações dos 

governos municipal, estadual e federal” (CORRÊA, ORTEGA, 2002), além de definir ações 

para serem desenvolvidas para o atendimento dos créditos e a elaboração e monitoria das 

ações do PMDR (Planos Municipais de Desenvolvimento Rural). A última ambiciona o apoio 

                                                 
16 Ver Corrêa, Vanessa Petrelli, Ortega, Antônio César. Pronaf: Programa Nacional de Fortalecimento 
da agricultura familiar – Qual o seu real objetivo e público alvo? 
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financeiro às atividades agropecuárias e não-agropecuárias desenvolvidas pelos 

agricultores familiares e suas respectivas associações. 

O Pronaf -crédito apresenta-se dividido em PRONAF Tradicional, PRONAF Rural 

Rápido, PRONAF Especial (PRONAFINHO) e PRONAF Reforma Agrária, e a liberação 

destes financiamentos deve ser efetuada pelo Banco do Brasil, o principal agente 

financiador. 

Os recursos segundo o programa do Pronaf só serão liberados mediante a presença 

dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural – CMDR, os conselhos Estaduais do 

Pronaf e o Conselho Nacional do mesmo Programa. Estes créditos procuram ser 

diferenciados e direcionados para sujeitos específicos, enquadrados no Programa Pronaf 

em quatro categorias, cuja base de avaliação é principalmente a renda e a mão-de-obra 

utilizada no estabelecimento familiar, os quais são: Grupo A, Grupo B, Grupo C e Grupo D, 

dispostos na tabela abaixo. 

TABELA 02 – Categorias dos pequenos agricultores no Pronaf 

Categoria Especificação
Grupo A Assentados da Reforma agrária 
Grupo B Mini agricultor familiar, com renda bruta anual de até R$ 

1.500 (sem utilização de mão-de-obra, que não seja a 
familiar) 

Grupo C Agricultor familiar com renda bruta anual entre R$ 1.500 e 
8.000 (empregados temporários) 

Grupo D Agricultor familiar com renda Bruta entre R$ 8.000 e R$ 
27.5000 (até 2 empregados) 

Fonte: Corrêa, Vanessa Petrelli, Ortega, Antônio César. Pronaf: Programa Nacional de 

Fortalecimento da agricultura familiar – Qual o seu real objetivo e público alvo? 

Especificamente em Igarapé-açu, o Pronaf, via Banco do Brasil – agência 

financiadora – proporcionou o financiamento em 1997, de aproximadamente 50 projetos 

individuais destinados a produção de pimenta do reino, o que correspondeu a 50 hectares 

de área produzida. Dois anos mais tarde houve a oferta do Pronaf-custeio, e, atualmente, 

existe o financiamento de projetos direcionados a produção da pimenta do reino e da 

mandioca, sendo estes créditos liberados de acordo com a renda do agricultor em questão, 

ou melhor, de acordo com a categoria que o camponês se enquadra no programa do Pronaf. 

Nesta perspectiva, segundo relatos do secretário da EMATER, houve a liberação de crédito 

para agricultores do grupo C, os quais receberam crédito para custeio de R$ 6.000 e 

investimento de R$1.800. Sendo o crédito para custeio, destinado a manutenção da 

produção – principalmente de mandioca – o mais deliberado no presente. 
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Outra política pública importante para ser observada refere-se ao FNO, cuja ativação 

deveu-se a constituição de 1988, pois ela estabelecia fundos de recursos públicos para o 

desenvolvimento de três regiões brasileiras, entre elas a região norte (FNO), as quais eram 

vinculadas à receita federal. Estes fundos “constituiriam a base de empréstimos 

necessariamente resgatáveis, por regras, todavia, que comportavam a adoção de critérios 

próprios a cada região” (COSTA, 2000, p. 211). 

Segundo Costa (2000) o FNO constitui uma inovação na medida em que propicia 

fundos com autonomia suficiente para permitir sua mobilização por critérios orientados por 

projetos de desenvolvimento estritamente regionais e, ainda, na medida em que dispõe 

potencialmente de flexibilidade suficiente para atender quaisquer dos atores sociais que 

fazem as bases locais de desenvolvimento. 

Entretanto, no seio desta política existia uma tecnoburocracia gestora do fundo, 

portanto responsável pelos financiamentos liberados a partir de regras de crédito da 

“modernização conservadora”. De tal modo, houve a intenção de se direcionar os créditos 

para o consumo de insumos industriais e de técnicas produtivistas, os quais logicamente 

deveriam obter obrigatoriamente o aval e as determinações das empresas oficiais de 

extensão rural. 

A cerca das diretrizes a serem levadas em consideração no que diz respeito ao FNO, 

COSTA (2000) constata as seguintes: 

- ênfase nas culturas permanentes (uma permanência da proposta camponesa); 

- ajustamento da ênfase por discussão com organizações camponesas locais; 

- ajustamento da ênfase por recomendações técnicas das entidades oficiais (Emater e 

Embrapa); 

- mediação de personalidade jurídica coletiva para os créditos individuais, inclusive como 

substituto das garantias reais; 

- Imposição das prescrições técnicas por transferência do crédito na forma dos insumos 

prescritos; 

- negociação ano a ano das condições financeiras 

 A sua aplicabilidade junto ao município de Igarapé-açu, a partir de dados coletados 

com aos secretários da EMATER e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, se processou 

por intermédio do BASA – agência financiadora do FNO – e atingiu um grau de 

burocratização maior que o Pronaf, pois o primeiro requer ainda obrigatoriamente a 
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comprovação de propriedade da terra por parte do agricultor, requisito hoje, não tão 

relevante para o segundo. 

 A dificuldade ao acesso do camponês em adquirir o crédito, se amplia devido a 

necessidade em se oferecer ao Banco algum bem como garantia e que seja equivalente a 

130% do total a ser demandado ao pequeno agricultor. 

 Esta política pública também faz distinção com relação ao tipo de credito a ser 

recebido pelo agricultor em questão, visto que, existe o FNO Especial destinado ao 

agricultor familiar e o FNO Normal direcionado ao agricultor não familiar. 

Novas alternativas e inovações tecnológicas como formas de promover o 
desenvolvimento rural: o caso do Projeto Shift-Capoeira em Igarapé-açu. 

 Para se pensar em estratégias de desenvolvimento no meio rural deve-se considerar 

a diversidade das formas de usos da terra e a organização campesina, longe de uma visão 

depreciativa e reducionista que concebe os agricultores familiares como sujeitos incapazes 

de empreender modificações na sua estrutura produtiva e “habituados” a realizarem 

somente o sistema de produção baseada na derruba e queima (shifting cultivation). Estes 

elementos são importantes para se compreender e empreender a sustentabilidade 

agroeconômica e sócio-cultural no referido município. 

 A cerca deste tema na Amazônia, o grande problema reside no fato de “a integração 

das formas de uso da terra, os seus graus de sustentabilidade e as perspectivas para um 

manejo sustentável dos recursos naturais encontram-se num estádio ainda pouco explorado 

nos trabalhos sócio-economicos sobre a dinâmica da ocupação das terras, da formação de 

um campesinato e a diferenciação dos sistemas de produção” (HURTIENNE,2001, p. 213). 

 Neste contexto, observa-se a ação do projeto Shift – Capoeira, implementando 

propostas de alternativas agroecológicas e inovações tecnológicas condizentes com o 

paradigma do desenvolvimento sustentável, direcionadas para a agricultura familiar, 

destacando-se o município de Igarapé-açu. 

 Para efeito de um breve histórico desse projeto constatou-se que desde 1984 há 

uma cooperação entre Brasil e Alemanha firmado com o objetivo de se estudar alternativas 

sustentáveis para a floresta amazônica, especificamente na zona Bragantina. Os trabalhos 

desenvolvidos a partir dessa perspectiva, indicaram a necessidade de uma investigação 

mais apurada sobre a vegetação secundária e a agricultura familiar baseada em corte e 

queima: 

“Portanto, o projeto Shift herdou essas preocupações dos trabalhos anteriores, sobretudo, 

no que se refere à questão da queimada da vegetação secundária para o preparo de áreas 
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para a prática agrícola. Assim, duas premissas fundamentais foram estabelecidas: a prática 

da queimada da vegetação secundária (i) causa emissão de CO2 – o que produz efeitos 

ecológicos globais negativos – e (ii) leva a uma produtividade agrícola baixa – 

freqüentemente decrescente – o que faz com que os agricultores migrem em busca de 

novas áreas com florestas primarias. Como conseqüência dessa análise inicial, o projeto 

traçou objetivos de estudar melhor os fatores agro-ecológicos – bióticos e abióticos – 

relacionados a regeneração da vegetação secundária na região”(MICHELOTTI, 2002, p.1). 

 Este projeto desenvolveu-se em fases, cujos objetivos eram diferenciados mas 

complementares, logo se verifica que: 

• A primeira fase efetuou-se entre 1991 e 1995, e possuía por intuito estudos de 

caráter agro-bio-ecológicos. 

• A segunda objetivou o levantamento de informações básicas que oferecessem 

subsídios para consolidação de alternativas práticas para a manipulação da capoeira 

suprimindo a queimada, sendo esta fase efetuada no período de 1995 a 1999. 

• A terceira etapa do projeto, iniciada a partir de 2000, objetivou testes que 

permitissem dá um diagnóstico à cerca da viabilidade agronômica e socioeconômica 

das práticas alternativas projetadas nas fases iniciais. 

 Em vias gerais, as intenções do projeto são de possibilitar a introdução de um 

conjunto de práticas mais sustentáveis para a capoeira a partir de inovações tecnológicas. 

Contudo, antes de se aprofundar sobre estas tecnologias deve ser efetuada algumas 

importantes ponderações a cerca das impressões dos pesquisadores da EMBRAPA – órgão 

gestor do projeto – no que tange a agricultura familiar desenvolvida no nordeste paraense, 

pois estas fatalmente poderão ter uma repercussão na aplicabilidade dessas iniciativas. 

 Nesta perspectiva, evidencia-se ainda algumas visões precipitadas junto a agricultura 

camponesa da região nordeste do Pará, visto que, muitos verificam nesta uma agricultura 

itinerante, migratória e que usa como sistema de produção a derruba e queima, 

generalizando e não concebendo o processo de complexificação da produção presente na 

mesma. Fato este vislumbrado na fala da pesquisadora da EMBRAPA, Tatiana D. A. Sá: 

“Há mais de um século, a agricultura familiar é um componente relevante no cenário 

agrícola do nordeste do Pará, região de antiga fronteira agrícola da Amazônia. Em sua 

maioria os agricultores dessa região adotam o sistema de agricultura itinerante ou 

migratória, que busca suprir as necessidades nutricionais das culturas, com os nutrientes 

acumulados na vegetação secundária que cresce durante o período de pousio entre dois 
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períodos de cultivo (capoeira), e que utiliza, por falta de melhor opção, a queima no preparo 

de área” (Sá, 2000). 

 Esta visão dominante a qual sentencia os sistemas de produção camponesa a serem 

necessariamente de base em culturas anuais, migratórias e de shifting cultivation, além de 

danosos ecologicamente e não rentáveis, é contraposta pela tese de estabilização relativa 

dos camponeses nas diversas fronteiras do Pará. “Com dados secundários e primários foi 

mostrado que a pequena produção se baseia cada vez mais na complexificação dos 

sistemas de produção (integração pelo menos econômica de culturas perenes, pequena 

criação e gado), e. por isso, na superação do shifting cultivation como forma predominante” 

(HURTIENNE,2001, p. 193). 

 Outro ponto instigante diz respeito ao conceito de agricultura itinerante utilizado 

indiscriminadamente para determinar uma gama de sistemas agrícolas (Kitamura et al., 

1983; Serrão, Homma, 1993; Wold Bank, 1992; Burger, Kitamura,1987 apud HURTIENNE, 

2001). De tal forma, estariam compreendidos sistemas como indígenas, caboclos e 

ribeirinhos, dos colonos da Zona Bragantina e dos migrantes vindos do Nordeste e do Sul 

brasileiro para a fronteira agrícola, como se fossem um único sistema de uso da terra 

(HURTIENNE, 2001).  Este conceito também adquire uma visão depreciativa, pois é 

considerado primitivo e indutor de uma precariedade no desenvolvimento econômico da 

região amazônica. Considerando uma ótica evolutiva da história dos sistemas produtivos na 

região, na qual o Estado se apóia na década de setenta, e, conseqüentemente, a partir de 

programas de modernização, ocorreu a marginalização da agricultura familiar, ao mesmo 

tempo em que se enfatizou a agricultura moderna. 

 No entanto, estes programas não proporcionaram os resultados esperados, 

acarretando uma retomada na valorização da “combinação tradicional da extração de 

produtos florestais com agricultura de derruba e queima como é praticada pelos grupos 

indígenas e pelos caboclos. Esta combinação é sustentável nos níveis ecológico e 

econômico, pelo menos sob condições de baixa densidade demográfica, baixo nível de 

integração ao mercado e baixo nível de rendimento” (Moran, 1981 apud HURTIENNE, 

2001). 

 Após estas notas iniciais, obteve-se os resultados do projeto e suas ações no campo 

prático. Logo, elucidou-se por meio de vários estudos, ainda na primeira fase, uma grande 

importância da capoeira para o desenvolvimento da agricultura familiar na região nordeste 

do Pará, a partir de reconhecimentos em determinados estabelecimentos familiares, com 

destaque no Município de Igarapé-Açu. 

 Com base nesses estudos agro-bio-ecológicos buscou-se “tecnologias que 

permitissem alcançar estoques de biomassa e bioelementos comparáveis aos obtidos em 
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capoeiras mais velhas, em curto prazo de tempo, compatível com a pressão sobre a terra” 

(Sá, 2000). Ao par desta iniciativa introduziu-se enquanto alternativas para a superação do 

sistema de produção de derruba e queima a trituração, e o enriquecimento da capoeira, alvo 

da segunda fase do projeto, que consistia em: 

1. Preparo de área sem queima, onde a queima é substituída pela trituração17 da 

vegetação, sendo sua aplicação feita sobre o solo, como cobertura morta (mulch); 

2. Enriquecimento18 da capoeira com leguminosas arbóreas de rápido crescimento, 

fixadoras de nitrogênio atmosférico, prática que proporciona maior produção de 

estoques de bioelementos por unidade de área e tempo, do que a capoeira 

espontânea. 

 Entretanto para a efetivação concreta e séria dessas inovações necessita-se de um 

melhor esclarecimento sobre os processos de tomada de decisão na pequena produção, 

visto que, segundo Costa existe uma tendência inovadora por parte dos camponeses no 

processo contraditório de adaptações passivas ou mudanças radicais em relação às 

condições estruturais, que implica “investimentos” muito mais à base da intensificação da 

jornada de trabalho do que do aporte de dinheiro de fora (Hurtienne, 2002). 

 Sendo assim, faz-se necessário um cuidado meticuloso por parte das ações 

implementadas por este projeto que visa, por exemplo, priorizar vantagens de médio prazo 

em detrimento das vantagens de curto prazo, neste caso, eliminar o uso do fogo como 

técnica de fertilização, o que diminui a perda de nutrientes da capoeira a médio e longo 

prazos, mas implica também gastos maiores para a compra de adubo no primeiro ano para 

compensar este efeito (Kato et al., 1999 apud Hurttienne 2002). 

                                                 
17 A operacionalização da trituração consiste nos seguintes passos: (i) a área a ser triturada é definida 
pelo produtor ; (ii) esta área deve ser visitada pela equipe do projeto e pelo produtor para verificar se 
existe algum fator impeditivo de realizar a trituração, por exemplo, dificuldades de acesso, buracos, 
acidentes geográficos, etc ; (iii) no caso da pesquisa, havia a recomendação de se fazer um estudo da 
biomassa da área, tanto quantitativo, como qualitativo (por problemas de tempo e de trabalhadores 
especializados disponíveis, isso nem sempre foi possível) ; (iv) trituração propriamente dita, sendo 
que o trator deve fazer duas passadas, a primeira de marcha a ré, portanto com a máquina na frente, 
para derrubada da vegetação e trituração grossa e a segunda com a marcha à frente, portanto a 
máquina atrás, para uma trituração mais fina. Todo esse processo, principalmente a trituração, devia 
contar com um veículo de apoio para deslocamento, combustível e outros materiais de apoio 
(Michelotti,2002, p. 22). 
18 O enriquecimento consiste no plantio de espécies arbóreas no último período de utilização da área 
agrícola, para que estas árvores iniciem seu crescimento ainda durante a fase agrícola, possivelmente 
se beneficiando de alguns tratos culturais, e depois do abandono apresentem rápido crescimento para 
recomposição das capoeiras. As espécies priorizadas pelo projeto têm sido leguminosas, com 
capacidade de fixação de nitrogênio atmosférico, contribuindo assim para a melhor recuperação da 
fertilidade do solo. Basicamente, as espécies trabalhadas são: acácia ; ingá ; tachi branco 
(Michelotti,2002, p. 43). 
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Estrutura institucional e seu potencial para cooperar na difusão das novas 
tecnologias 

 O estudo realizado possibilitou o entendimento da atuação institucional no município 

de Igarapé-açu conjuntamente com as políticas públicas destinadas ao local, pois para se 

pensar em um desenvolvimento sustável nos moldes pretendidos pelo projeto Shift-

capoeira, precisa-se de uma articulação institucional sólida que dê suporte técnico, 

informacional, logístico, ou melhor, que viabilize via elaboração e execução de projetos o 

desenvolvimento da agricultura familiar local. 

  Neste sentido, precisa-se de uma política agrícola séria e articulada, definindo-se 

funções e os objetivos dos agentes institucionais conjuntamente com os camponeses. 

Concomitantemente ao arranjo institucional existe o papel importante das políticas públicas 

direcionadas a contribuir financeiramente com a introdução destas novas tecnologias, as 

quais possuem um custo elevado, por exemplo, 1000 horas/ano de operação da trituração 

terá um Custo por hectare de R$ 939,76 sendo o Custo por hora de operação de R$ 149,72. 

Considerando um outro cenário de 3000 horas/ano, observa-se um Custo por hectare de R$ 

745,79 e Custo por hora de operação de R$ 118,82. O Custo Total Anual, das duas 

situações são de , respectivamente, R$ 149.722,25 e R$ 356.458,74, logo se deve haver 

uma integração das esferas institucionais públicas local, regional e nacional para o bom 

funcionamento destas políticas. 
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