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“Assim, você pode se deitar no chão, esticar-se todo sobre 
a Mãe Terra e crer verdadeiramente que você e ela são um só. A 
sua existência será tão firme e tão invulnerável quanto à dela - de 
fato, você estará mil vezes mais firme e mais invulnerável. Tão 
certo quanto ela lhe engolir amanhã, ela o devolverá renascido 
novamente para novas lutas e sofrimentos. E não apenas ‘uma ou 
outra vez’: agora, hoje, todos os dias ela está lhe recriando, não 
apenas uma vez, mas milhares e milhares de vezes, do mesmo 
modo como todos os dias ela lhe engole outras milhares de vezes. 
Porque sempre, incessantemente, existe apenas o agora, o 
mesmo e duradouro agora; o presente é a única coisa que não 
tem fim.” 

            SCHRÖDINGER, Erwin. My view of the world. 1960. 



 

 

RESUMO 

 

No Brasil, muito se fala de políticas públicas sociais, que visando alcançar as classes menos 

favorecidas são implantadas e implementados, na maioria das vezes, sem terem claros os 

objetivos a serem atingidos. A política Nacional de Crédito Fundiário, sem dúvidas, vem 

ajudando muitos agricultores a obterem a sonhada Terra própria. Estudos mostram que a 

grande maioria que adquiriu sua terra, por meio deste programa, está inadimplente com o 

governo. Cabe ressaltar, que os agricultores, em um grande número, não conhecem esta 

política pública, e se conhecem, a ela não tem acesso, devida a burocracias dos agentes que 

deveriam desburocratizá-la. Esta pesquisa buscou analisar qualitativamente a situação 

fundiária dos agricultores assentados na Chapada do Hamilton, situada no Município de 

Angical do Piauí, desde o seu acesso ao Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) até 

a situação atual, destacando a inadimplência, a participação em programas sociais e as 

expectativas para com o assentamento. Por meio da aplicação de um questionário estruturado, 

foi possível analisar o relacionamento do assentamento e assentados com entes públicos e 

privados, tendo sido constatado como positiva a substituição de atendimento do Instituto de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí - EMATER-PI - pela empresa Emplanta 

Projetos Agropecuários de assistência técnica.  

Palavras-chave: PNCF. Crédito Fundiário.  Assentamento. Políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

In Brazil much is said about social public policies, which aim to reach the less favored classes are 

implemented and implemented most of the time without being clear the objectives to be achieved. 

The National Land Credit policy has undoubtedly been helping many farmers to achieve the 

dream of own land. Studies show that the vast majority who purchase their land through this 

program are in default with the government. It should be noted that farmers in a large number do 

not know this public policy, and if they do, they do not have due access to the bureaucracies of 

the agents that should reduce their bureaucracy. This research aimed to qualitatively analyze the 

landed situation of the farmers settled in the Hamilton Plateau, situated in the Angical do Piauí 

Municipality, from their access to the National Land Credit Program (PNCF) to the current 

situation, highlighting the default, participation in programs Expectations of the settlement. 

Through the application of a structured questionnaire, it was possible to analyze the relationship 

of the settlement and settled with public and private entities, and it was verified as positive the 

replacement of service of the Institute of Technical Assistance and Rural Extension of Piauí - 

EMATER-PI by the company Emplanta Projects Farming  Technical assistance. 

Keywords: PNCF. Land Credit. Settlement.  Public policy. 
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1. INTRODUÇÃO 

A falta de acompanhamento, parcerias e integração das políticas públicas talvez seja hoje 

uma das maiores limitações para a execução das mesmas. No Município de Angical do Piauí, 

percebe-se que os agricultores, em grande parte, e, em especial os assentados, produzem suas 

cultivares por meio de conhecimento empírico, que mesmo sem saberem, seguem próximos da 

produção agroecológica. Percebe-se, ainda, que a não participação em programas governamentais 

faz com que o desenvolvimento rural daquele Munícipio se torne estagnado. 

  A pesquisa demonstra a importância da parceria de outras políticas públicas com o 

Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), para melhorar condução do programa, não se 

limitando somente as que ele oferece; analisando qualitativamente a situação das famílias em 

relação ao PNCF, a relação com as entidades públicas, por meio do Instituto de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Piauí - EMATER-PI e assentados, selecionando e identificando as 

cultivares produzidas nos assentamentos do Município. Definidas as variáveis a serem 

exploradas, foi desenvolvido um questionário semiaberto que englobará os Assentamentos, 

EMATER, Secretaria da Agricultura, Banco do Brasil e Banco do Nordeste que, por meio de sua 

aplicação, possa obter informações claras e concisas, da situação dos agricultores beneficiados 

com PNCF. A tabulação dos dados foi feita no Microsoft Excel após o levantamento dos dados 

específicos. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Realizar uma análise qualitativa da execução do Programa Nacional de Crédito Fundiário 

(PNCF), no Assentamento Chapada do Hamilton, situado no Munícipio de Angical do Piauí – PI. 

Os resultados apontam para a aplicabilidade do programa, a situação atual dos beneficiários, e as 

relações das famílias com o Assentamento, entidades públicas e privadas. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

a. Analisar qualitativamente a aplicabilidade do Programa Nacional de Crédito 

Fundiário (PNCF), no Assentamento Chapada do Hamilton; 

b. Analisar a relação dos assentados com as entidades públicas e privadas; 

c. Avaliar a situação atual dos beneficiados com o programa. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O Brasil, desde o período colonial, caracteriza-se pela estrutura fundiária concentrada. Em 

decorrência disso, a partir da década de 30, leis e políticas que visam promover uma reforma 

agrária vêm sendo elaboradas até os dias atuais. Atualmente, funcionam no Brasil dois modelos 

de reforma agrária, um baseado em desapropriações de terras improdutivas (reforma agrária 

tradicional) e outro que se caracteriza pela aquisição de terras por meio do mercado (reforma 

agrária de mercado). A pesquisa justifica-se por tratar de uma política pública que há muitos anos 

vem criando estruturas fundiárias, sendo aplicada por meio de uma linha de crédito para 

trabalhadores rurais, atualmente designado Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), a 

partir de 2003. Várias pesquisas (Sauer e Pereira, 2010) apontam que grande parte dos assentados 

que aderiram o programa estão inadimplentes, assim como, o não acesso a outras políticas 

públicas e privadas corroborando para o não desenvolvimento rural, no ambiente em que estão 

inseridos.  
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Logo esta pesquisa abrangerá a situação fundiária do assentado e suas peculiaridades, 

visando analisar qualitativamente a atual circunstância em que se encontram. 

 

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

2.1 O Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) 

Desde a época do Brasil Colônia, a estrutura fundiária brasileira é altamente concentrada, 

que foi consolidada com a aprovação da primeira Lei de Terras brasileira em 1850. Além disso, 

esta Lei é considerada a origem do mercado de terras no Brasil, o que, consequentemente, vincula 

o acesso à terra a aquisição por meio do mercado. Este fato restringe a demanda por terras no 

Brasil, uma vez que tem acesso a terra os indivíduos que tem recursos econômicos para sustentar 

tal demanda (NOZOE, 2006). 

Segundo Sauer (2003, p. 17), a luta pela terra é um processo social, político e econômico que 

abarca um conjunto de transformações no campo, redistribuindo a propriedade da terra e o poder, 

redirecionando e democratizando a participação da população rural no conjunto da sociedade brasileira. 

Segundo a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário 

(SEAFDA) e o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), ambos vinculados a 

Presidência da República o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), foi criado para que 

os trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra ou com pouca terra possam adquirir imóveis 

rurais para exploração em regime de economia familiar (SEAFDA e MDSA, 2016). Desde sua 

implantação, em 2003 já beneficiou mais de 100 mil famílias (SEAFDA e MDSA, 2016), que se 

organizaram e obtiveram o crédito para a compra da propriedade e efetuaram os primeiros 

investimentos em infraestrutura social e produtiva.  

Para Sauer (2010) apud (GRISA E SCHNEIDER, 2015, p. 362), desde o final do século 

XX diversos programas de crédito fundiário foram executados na América Latina e África com 

apoio técnico e financeiro do Banco Mundial (BM). Embora seja ainda pouco conhecido, o caso 

brasileiro já é considerado a iniciativa mais abrangente, tanto em número de famílias beneficiadas 

como em volume de recursos aplicados. 
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Para a SRA e SEAFDA (2016) o Programa funciona como política complementar à 

reforma agrária, uma vez que permite a incorporação de áreas que não podem ser desapropriadas, 

ampliando a redistribuição de terras no Brasil. O financiamento é realizado com recursos do 

fundo de terras e da Reforma Agrária e do orçamento da União, sendo executado em todo o 

território nacional. A descentralização das ações, a participação das comunidades, a transparência 

e o controle social são os princípios que orientam a gestão e a execução do programa. Para 

operacionalizar o PNCF. em todo o País, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 

(MDSA), por meio da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário 

(SEAFDA), delega a responsabilidade da execução aos governos estaduais. Uma rede, com 

aproximadamente 200 organizações, também atua divulgando o Programa, prestando apoio e 

assessoramento técnico aos interessados, participando das decisões e realizando o controle social 

sobre as ações em andamento. As propostas de financiamento são aprovadas pelos Conselhos 

Estaduais de Desenvolvimento Rural Sustentável.  

Podendo participar todos os trabalhadores rurais sem terra que comprovarem experiência 

de cinco anos em atividades agrícolas e rurais (como diarista ou assalariado), arrendatários, 

parceiros, meeiros, agregados, posseiros e proprietários de terras cujas dimensões sejam 

insuficientes ao sustento da família. Os Sindicatos de Trabalhadores Rurais e os Conselheiros 

Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) são responsáveis pela verificação e 

declaração de elegibilidade dos candidatos ao crédito (SRA/MDSA, 2016). 

Entretanto Abramovay (1981, p. 145-146), aponta: “é impossível à ampla difusão de 

crédito rural entre o campesinato, se este não tiver um mínimo de estabilidade, consagrando-o à 

nobre finalidade de aumentar a produção e não a matar a fome”. 

Fica evidenciado nas palavras de Abramovay (1981) que apenas o acesso a terra não é 

cabível para que o camponês se torne um produtor rural independente, muito pelo contrário, após 

o acesso a terra ele deve ter não só o apoio técnico extensivo, mas necessita também de apoio à 

produção e comercialização de seus excedentes, que na grande maioria, são adquiridos por 

atravessadores, impossibilitando um lucro maior, e vida digna. 

Segundo Rezende (2006, p. 18) a política fundiária inaugurada com o Estatuto da Terra 

teve como um dos objetivos a resolução do problema fundiário por meio da redistribuição da 

terra, via desapropriação das propriedades improdutivas e sua distribuição na forma de pequenos 

lotes, dentro de assentamentos de reforma agrária. 
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3. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa foi realizada uma análise metodológica 

valorizando o emprego do método qualitativo, aplicado em duas partes, sendo que a primeira 

através de revisão de literatura e a segunda, através da aplicação de um questionário às famílias 

assentadas. Das 19 (dezenove) famílias assentadas, foi possível entrevistar 15 (quinze) delas. 

Onde se buscou identificar o proprietário, o perfil da família assentada, principais fontes de renda 

familiar, participação em programas governamentais, acessam a assistência técnica, expectativas 

dos assentados, e por fim, os resultados e discussões, considerações finais e o anexo do 

questionário aplicado aos assentados. 

A tabulação dos dados foi realizada por meio do software da Microsoft Excel, objetivando 

a elaboração de gráficos para melhor exemplificar a pesquisa. 

Estudos relatam que a pesquisa qualitativa diverge consigo em relação ao método, à forma 

e aos objetivos. Godoy (1995a, p. 62) estabelece a diversidade existente entre os trabalhos 

qualitativos e enumera características fundamentais capazes de identificar uma pesquisa, como 

por exemplo: o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento 

fundamental; o caráter descritivo, o significado que as pessoas dão as coisas e à sua vida como 

preocupação do investigador e o enfoque indutivo. 

3.1 Caracterização do Município de Angical do Piauí 

Por se encontrar na região do Médio Parnaíba e no Território de Desenvolvimento 

denominado Entre Rios, o Município de Angical do Piauí possui clima tropicalmente úmido e 

seco com duração de seis meses cada período, com temperaturas média de 25ºC a 34ºC, sua 

vegetação é composta por campo cerrado, floresta decidual secundária mista e floresta secundária 

latifoliada, a precipitação pluviométrica é de 1.257,7 mm com recursos hídricos oriundos de 

riachos de baixa e da baixa jurubeba, sendo que o solo é Latossolos vermelho-amarelo distróficos 

associados a podzólicos vermelho-amarelo equivalente eutrófico e solos indiscriminados 

concrecionários tropicais (Fundação CEPRO-PI, 2010). O município está localizado na 

microrregião do Médio Parnaíba Piauiense (figura 1), compreendendo uma área de 211 km2, 

tendo como limites os municípios de Palmeirais e São Pedro do Piauí ao norte, ao sul Amarante, 
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Regeneração e Jardim do Mulato, a leste Santo Antônio dos Milagres e Jardim do Mulato, e a 

oeste Amarante. A “sede municipal tem as coordenadas geográficas de 06º 05’09” de latitude sul 

e 42º 44’20” de longitude oeste de Greenwich e distância cerca de 129 km de Teresina, como 

demonstra a (figura 2). A figura 1 além de mostrar os limites, apresenta os cursos de águas 

existente no município (Companhia de Pesquisa Recursos Minerais – CPRM, 2016). 

 

 

3.2 O Assentamento Chapada do Hamilton 

O Assentamento está situado a cerca de 12 Km do Município de Angical do Piauí e foi 

constituído através do PNCF, beneficiando dezenove famílias com 28 ha de terra cada. 

A agricultura praticada no assentamento é baseada na produção sazonal de arroz, 

mandioca e milho, fava e feijão, além da pecuária praticada por alguns assentados. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sauer (2010), Pereira (2004) relatam que a grande maioria dos produtores que aderiram o 

PNCF está inadimplente, os motivos que eles citam são vários, desde problema regional a 

culturais por exemplo. Diante disto, a integração de programas governamentais tem sido 

Figura 2 - Mapa de Localização do Município 

 

 Fonte: Companhia de Pesquisa e Recursos Naturais 

Figura 1– Limites do Município de Angical do Piauí  

 

Fonte: Companhia de Pesquisa e Recursos Naturais 
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procurada pelo Governo Federal, afim de que o PNCF diminua o grau de inadimplentes e gere 

receitas para que os produtores possam investir em suas terras. 

Outra questão de relevante importância para com esses agricultores é escoamento do 

excesso da produção, ou seja, a comercialização. Segundo Cruz e Schneider (2010), a produção 

tradicional de alimentos se utiliza de métodos artesanais e pequena escala de processamento, ao 

contrário da produção convencional. A comercialização se dá por sistemas locais, por meio da 

proximidade e de relações de confiança entre produtor e consumidor para legitimar a qualidade 

do produto. 

4.1 Análise qualitativa e aplicabilidade do PNCF no Assentamento 

O PNCF possui três linhas de créditos para os assentados beneficiados, mas os assentados 

confirmam que não tiveram acesso a tais linhas.  

Enquanto na linha de Combate à Pobreza Rural (CPR) os recursos utilizados para 

investimentos em infraestrutura produtiva e comunitária não são reembolsáveis, nas linhas Nossa 

Primeira Terra (NPT) e Consolidação da Agricultura Familiar (CAF), o empréstimo é devolvido 

ao banco. A linha que o trabalhador rural poderá acessar depende do perfil e do patrimônio 

familiar, conforme tabela (MDSA; 2016): 

 

             Figura 3 - Linhas de crédito do PNCF 

 

  

A Linha CPR foi criada para atender as famílias rurais mais necessitadas e que estão 

inscritas no Cadastro Único. O crédito chega a R$ 80 mil e os recursos podem ser usados na 

aquisição da terra com o Subprojeto de aquisição de Terras (SAT) e em projetos de infraestrutura. 

Fonte: MDSA,  2016 
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Os recursos para investimentos em infraestrutura básica e produtiva podem ser coletivos através 

do Subprojeto de Investimento Comunitário (SIC) ou individual, Subprojeto de Investimento 

Básico (SIB). No investimento COLETIVO - para agricultor inscrito no CadÚNICO e que vai 

acessar a terra de maneira associativa. Neste caso o investimento em infraestrutura não é 

reembolsável. Já no INDIVIDUAL - para agricultor inscrito no CadÚNICO que adquire sozinho 

o imóvel. Aqui o investimento em infraestrutura é reembolsável (MDSA; 2016). 

 

   Figura 4 - Perfil para acesso do CPR 

 

 

A Linha NPT é destinada a jovens rurais, filhos e filhas de agricultores, estudantes de 

escolas agrotécnicas e centro familiares de formação por alternância, com idade entre 18 e 29 

anos, que queiram viabilizar o próprio projeto de vida no meio rural. Foi criada para promover o 

empoderamento dos jovens e incentivar a sucessão no campo. Permite ao jovem agricultor 

financiar a compra de terras com juros de 1% ao ano (MDSA; 2016). 

 

  Figura 5 - Perfil para acesso do NPT 

 

 

Fonte: MDSA, 2016. 

Fonte: MDSA, 2016. 
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A Linha CAF atende agricultores que geralmente já estão na terra ou ainda os que 

possuem minifúndios e querem aumentar sua área. Os recursos podem ser utilizados para 

aquisição da terra (SAT) e para investimentos básicos (SIB), destinados terra, como os meeiros e 

arrendatários à estruturação produtiva (MDSA; 2016). 

 

  Figura 6 - Perfil para acesso do CAF 

 

4.1.1 Identificação do proprietário 

Neste subtítulo foi identificado o local de nascimento, idade, estado civil e quantidade de 

filhos, onde contabilizado identifica-se que a maioria dos assentados nasceram no Município, a 

idade média é de 52,73 anos. Destacando que entre as quinze famílias analisadas há uma solteira 

e uma divorciada, além de duas que não tem filhos. 

                         Figura 7 - Local de nascimento dos assentados 

  

                     Fonte: Autor. 

Fonte: MDSA, 2016. 
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Percebe-se na figura que sete ou (67%) dos agricultores assentados nasceram no 

município, quatro ou (27%) nasceu no Estado do Piauí e um ou (6%) fora do Estado piauiense. 

        Figura 8 - Idade dos assentados                                          

 

                      Fonte: Autor. 

 

Já nesta figura fica evidenciado que a Média = Σ(x)/ n de idade entre os assentados é de 

52,73 anos. 

Figura 9 - Estado civil e quantidade de filhos por familia 

 

Fonte: Autor. 

Cabe ressaltar que somente os filhos menores de idade estão morando no assentamento, 

enquanto que os maiores ou estão empregados e residem no Munícipio, ou mudou-se para outro 

Estado em busca de emprego. 

Cada vez mais jovens têm deixado o assentamento. Os subsídios, os incentivos 

econômicos e os aparatos institucionais mobilizados para estimular a adoção de técnicas 

A nona figura demonstra 

que das quinze famílias 

entrevistadas treze são casados, 

uma é solteira e outra é 

divorciada, sendo que nove 

famílias possuem 1 a 2 filhos, 

três famílias possuem 3 a 4 

filhos, uma família de 5 a 7 

filhos, e duas não têm.  
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produtivas e culturas altamente poupadoras de mão-de-obra são certamente a razão principal de 

um êxodo tão rápido (ABRAMOVAY, 1998). 

4.1.2 Perfil da família assentada e fatores que dificultam a produção 

Analisando o perfil da família, se de origem rural ou urbana, a produção realizada, além 

dos fatores que dificultam a produção e se ainda residem no assentamento, foi desenvolvido as 

figuras décima e décima primeira para melhor esclarecimento. 

Na décima figura deixa notório que o assentamento é composto por o que se pode chamar 

de agricultores familiares, visto que quase 100% se considera como produtor rural, mais de 50% 

pratica à atividade de pecuária e agricultura, como também reside no assentamento. 

 

Figura 10 - Perfil da família assentada 

 

Fonte: Autor. 

 

A distribuição anual do trabalho tem dois períodos: o tempo da seca e o tempo das águas, 

com diferentes atividades desenvolvidas numa e noutra estação. O tempo das águas coincide com 

o período das roças plantadas e com a época dos pastos verdes. É o tempo em que as parcelas 

carecem de capina. É sem dúvida o período melhor que a seca, porque o gado engorda e logo no 
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mês de abril aparecem às primeiras colheitas; normalmente colhia-se arroz, mandioca e milho, 

fava e feijão. 

Como fonte principal de obtenção de recursos, somente aqueles que exploram a pecuária 

possuem recursos significativos, já que os outros raramente produzem carvão, poucas vendas de 

galinhas e alguns suínos. Os resultados da pecuária são destinados para melhorias de vida como, 

por exemplo, comprar uma moto ou móveis para casa. Já as pequenas vendas de animais e carvão 

têm a finalidade de comprar uniformes ou cadernos para os filhos. 

 No período de junho a novembro, entra à seca, iniciando o tempo difícil. Contavam-se os 

ganhos da lavoura e as explorações preparavam-se para a estiagem. Os animais perdem peso, 

surgem as mais variadas doenças, problema de falta de alimentação e produção, envenenamento 

por ervas, devido às escassez de forragens e pasto, por não possuírem um sistema de irrigação. 

Seca a terra e as raízes da mandioca é apropriada para a fabricação de polvilho e suas cascas 

servem de alimentação para os animais. 

As parcelas cultivadas não são grandes, variando de uma a doze tarefas, onde uma tarefa 

equivale a 55x55 metros naquele Estado, ou seja, menos que quatro hectares de terras cultivadas, 

de um total de vinte e oito hectares destinados a cada família. É certo que uma das causas por esta 

baixa desenvoltura daquele assentamento é a falta de apoio, tanto governamental como privado, 

assim como revelou um assentado: “Desde o início em que resolvemos acampar aqui nada foi 

fácil; não confiavam e nem confiam em nós, mas depois que conseguimos de certo o direito de 

trabalhar na terra como dono veio EMATER-PI, e um monte de gente do governo, até banco para 

nos oferecer empréstimos para cercamos a terra, comprar gado, criar galinha e depois sumiram 

todos, ninguém mais apareceu e muitos aqui neste sentido estão endividados mais as prestações 

da terra não deixamos atrasar não.” 

ABRAMOVAY (1981, p. 145 a 146), em seu estudo sobre as transformações na vida 

camponesa no sudeste paranaense, analisando a política nacional de crédito rural, afirma: 

É evidente que a esmagadora maioria dos pequenos produtores brasileiros não possuía 

estas condições. O cotidiano dessa massa de pequenos produtores é pintado pela miséria 

pura e simples. É impossível financiar as condições de produção (transformação de base 

técnica) de uma família camponesa cujos membros nem sempre têm o que comer. 

 

Concluindo, o autor coloca que: 

 

É impossível a ampla difusão de crédito rural entre o campesinato, se este não tiver um 

mínimo de estabilidade, consagrando-o à nobre finalidade de aumentar a produção e não 

à de matar a fome. 
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A distância máxima das residências do assentamento para os terrenos é de oitocentos 

metros, o assentamento possui treze anos de existência e há uns quatro anos, alguns resolverem 

não mais morar no imóvel, tomando esta decisão justamente por buscar outras fontes de renda já 

que afirmam não possuir estímulos para produção e se sentem abandonados. 

Para Sauer (2010, p. 99-100), de uma maneira geral, afirma que os programas de acesso à 

terra foram concebidos como mecanismos para diminuir os conflitos e combater a pobreza rural, 

pois as ações agrárias não eram vistas como parte do programa econômico, muito menos como 

uma questão política. 

Figura 11– Fatores que dificultam a produção 

 

Fonte: Autor 

 

Pode-se notar que a qualidade do solo não é problema para o assentamento, como 

demonstrado da figura décima primeira já que dos quinze entrevistados não reclamaram da sua 

qualidade, já a seca é a grande vilã com a qual vivem desde seus antepassados. Para 

sobreviverem aos seis meses de estiagem tantos os animais como as famílias assentadas, foram 

perfurados dois poços artesanais, um para consumo animal e outro para consumo das famílias. 

Mas o poço para alimentação dos animais é fonte de discórdia entre os assentados, porque alguns 

gostaria de utilizar sua água para irrigação, em outras culturas e pastos, como cita um dos 

assentados: “Aqui temos um problema sério de comunicação e entendimento, todos tiveram no 

início a oportunidade de cercar e possuir seus animais, hoje mesmo com esse poço que foi feito 

só para dar de beber aos bichos poderíamos também usar como irrigação mais se for falar aqui de 

irrigação o povo vira uma fera”.  
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FRANÇA (2001, p. 41), conclui que a comunicação e educação são indissociáveis sob o 

ponto de vista da cultura e das relações humanas. Paulo Freire, em seu ensaio clássico sobre 

comunicação e extensão rural, aponta que o mundo social e humano não existiria tal como o 

conhecemos não fosse pela nossa capacidade de comunicação “fora da qual é impossível dar-se o 

conhecimento humano” (FREIRE, 1982, p.65). 

PERUZZO (1998, p.155) aponta a diversificação de instrumentos de comunicação, 

apropriação de meios e técnicas, conquista de espaços, democratização dos meios, produção de 

conteúdo crítico, preservação da memória, reelaboração de valores, desenvolvimento de 

autonomia e mentalidade de serviço, formação de identidades, articulação da cultura e conquista 

da cidadania. 

De certa forma, para uma boa comunicação nos dias atuais não basta só à utilização do 

conhecimento empírico. Um olhar sobre o contexto em que os agricultores se submetem, com 

falta de uma extensão rural proativa, por exemplo, ajuda a compreender como a comunicação 

comunitária pode contribuir para a transformação daquele assentamento, promovendo e 

fomentando a participação em programas sociais governamentais ou não. 

A falta de informação/comunicação não é só entre os assentados. Existe, segundo eles, um 

sentimento de abandono por aqueles que deveriam acompanhá-los, e por reconhecerem a 

necessidade de recursos humanos existente nestes órgãos, quase não há cobrança por parte dos 

assentados que ainda segundo eles só participaram de projetos no início do assentamento. No 

início foram acionados para participarem de alguns projetos mais aí, junto com o projeto também 

vinham as barreiras da burocracia bancária que na grande maioria relatam, que mesmo com as 

documentações todas corretas e aprovadas demorava cerca de meses se não anos para receberem 

uma resposta de aprovada ou não. 

O acesso ao crédito é um importante fator para possibilitar o crescimento da agricultura, 

principalmente nas pequenas propriedades. Porém a dificuldade de acesso às informações por 

parte dos agricultores em como adquirir o crédito e a própria natureza do meio rural, em que os 

riscos envolvidos são maiores dificultam a concessão do crédito a uma parcela considerável de 

produtores rurais. Dos quinze entrevistados apenas quatro estão contentes, dentre os créditos 

acessados, além do crédito fundiário para aquisição da terra conseguiram acesso ao Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) dos grupos A e A/C.  
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Consta na SEAFDA que a Linha de crédito do Pronaf A pode ser pleiteada por 

agricultores familiares beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária - PNRA ou do 

Programa de Crédito Fundiário - PNCF enquadradas nos Grupos "A" e “AC” do Pronaf. Com a 

finalidade de financiar atividades agropecuárias ou não-agropecuárias, para implantação, 

ampliação ou modernização da estrutura de produção, beneficiamento, industrialização e de 

serviços, no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas, de acordo com 

projetos específicos. O limite e finalidade do crédito para assentado no âmbito do PNRA, até R$ 

25.000,00 (vinte cinco mil reais) por beneficiário, podendo ser dividido em até três operações, de 

acordo com o projeto técnico, desde que projeto apresente capacidade técnica e de pagamento. O 

assentamento necessita disponha de: 

  Casas construídas, de água para consumo humano e vias de acesso que permitam 

o transporte regular;  

 Comprovar que a família beneficiária desenvolva atividades produtivas que 

garantam a segurança alimentar e a produção de excedente para comercialização; 

 Em caso de mais uma operação, somente poderão ser formalizadas a segunda e a 

terceira operações mediante comprovação da capacidade de pagamento e da 

situação de normalidade e correta aplicação da operação anterior.  

A taxa efetiva de juros é de 0,5% (cinco décimos por cento) ao ano. O limite para 

pagamento é de até 10 (dez) anos, incluídos 03 (três) anos de carência. Sendo concedido 

benefício de 40% (quarenta por cento) sobre cada parcela do principal, aos mutuários que 

pagarem até a data de seu respectivo vencimento. O limite para PNRA e PNCF poderá ser 

elevado para até R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), por beneficiário, quando o 

projeto contemplar a remuneração da assistência técnica.  E o beneficio do Bônus de 

Adimplência é elevado para 43,4% (quarenta e três inteiros e quatro décimos por cento). 

Já o Pronaf A/C pode se acessado por assentados pelo Programa Nacional de Reforma 

Agrária-PNRA ou beneficiários do Programa de Crédito Fundiário-PNCF enquadrados no grupo 

A/C. O crédito é destinado ao custeio de atividades agropecuárias, não-agropecuárias, 

diretamente ou não, vinculadas ao investimento. O limite é até R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 

reais). Podem ser concedidas até 3 (três) créditos de custeio. A taxa efetiva de juros é de 1,5% 

(um inteiro e cinco décimos por cento) ao ano. Com prazo para pagamento de: 
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a) Custeio agrícola: até 2 (dois) anos, observado o ciclo de cada empreendimento; 

b) Custeio pecuário: até 1 (um) ano; 

c) Custeio para agroindústria: até 1 (um) ano. 

De acordo com a Fundação Paulo Bonavides – FPB (2011), uma das principais causas da 

exclusão do meio rural ao acesso ao crédito é o problema da assimetria da informação, que é 

agravada no meio rural, por a população rural ser, geralmente, mais pobre do que a urbana, pela 

baixa densidade populacional, operações em pequena escala, ausência de colateral, sazonalidade 

e elevada flutuação da renda, mercados fragmentados e a falta de comunicação com os outros 

mercados, entre outros aspectos. 

Segundo Tonedo e Gremaud (2002, apud Fundação Paulo Bonavides, 2011), as 

dificuldades do financiamento rural, principalmente direcionada aos pequenos agricultores, 

decorrem das próprias características de funcionamento do sistema financeiro, agravadas pelas 

especificidades do meio rural e de suas atividades econômicas. 

4.1.3 A condução da lavoura 

O manejo das pragas (como são chamadas, lagartas, fungos, formigas, e excesso de mato 

etc.) é combatido por meio de inseticidas, e na grande maioria das vezes sem nenhum 

equipamento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s).  

O Brasil ganhou uma posição nada louvável no ranking internacional do consumo de 

agrotóxicos. Com cerca de 700 milhões de toneladas de veneno aplicados por ano, ficou em 

primeiro lugar, superando os Estados Unidos, em 2008, pela primeira vez. Os pesticidas e 

fertilizantes químicos persistem por muito tempo na natureza, contaminando os alimentos, o solo 

e a água, com consequências ainda desconhecidas para a saúde humana e a vida na Terra 

(Fundação Konrad Adenauer, 2010). 

A Fundação continua - a solução do problema dessas “pragas” pode estar em não usar 

mais veneno. Para isso é mais do que necessário investir no desenvolvimento e na divulgação das 

alternativas do manejo ecológico, que inicia com a prevenção, através do equilíbrio nutricional do 

solo, da diversificação da produção nos agroecossistemas, do controle biológico através do 

equilíbrio natural entre as espécies e da plantação e aplicação de plantas que afastam ou atraem 
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os insetos e microorganismos dos cultivos, antes de tratar infestações e doenças com remédios 

naturais. 

De certo que de alguma maneira há preservação ambiental mais aquelas de conhecimentos 

empíricos, há necessidade da educação ambiental para aqueles agricultores. As consequências do 

uso dos agrotóxicos são inúmeras: além de contaminarem o solo e a água a saúde dos (das) 

agricultores (as), trabalhadores (as) rurais e consumidores são colocados em risco. Estes riscos 

variam de acordo com o tempo e a dose da exposição a diferentes produtos. Assim, os efeitos 

podem ser agudos ou crônicos, causando intoxicações, dores de cabeça, alergias, náuseas e 

vômitos. 

Sendo assim, uma das sugestões seria além da educação ambiental o uso da ciência 

agroecológica, ainda não adotada pelos assentados, mas que possui papel satisfatório dos 

objetivos sociais, ambientais e econômicos do desenvolvimento rural sustentável em áreas rurais 

como demostra a figura décima segunda. 

 

                               Figura 12 - Sistema e objetivos agroecológico 

 

                         Fonte: Altieri. 

4.1.4 Principais fontes de renda familiar 

Em relação à faixa de renda monetária bruta mensal das famílias do assentamento na 

figura décima segunda, pode-se observar que 100% das famílias possuem um a três salário 

mínimo por mês, o que não é uma renda baixa mesmo considerando que os agricultores 

familiares possuem cerca de 85% de sua renda total destinada ao autoconsumo. Como menciona 

um agricultor: “hoje praticamente o que faço é para pagar as contas e comer, sobra muito pouco 
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para comprar alguma coisa a vista e na maioria das vezes, a sobra comprometo com a prestação 

de um móvel”. 

Analisando a figura décima terceira, observa-se que 27% das famílias sobrevivem com 

uma renda mensal entre um e dois salários mínimos e 73% possuem uma renda que vai de dois a 

três salários mínimos.  

Para Silva Junior e Noronha (2005), todos os esforços para a consolidação da agricultura 

familiar podem ser prejudicados se a viabilidade econômica do segmento não se confirmar. 

Todavia, os autores reconhecem que a busca por medidas que realmente atuem sobre a 

viabilidade econômica da agricultura familiar é complexa, a partir do momento que se tem a 

compreensão de sua diversidade decorrente de seus sistemas de produção nas diferentes regiões 

do País, do quadro natural e o entorno econômico em que se situam as propriedades. 

Buainain et al. (2007) e Souza Filho et al. (2011) apontam a importância da renda para 

adoção e gerenciamento de alguns conhecimentos, especialmente aqueles que demandam mais 

recursos. 

               Figura 13 - Renda mensal dos assentados 

 

              Fonte: Autor. 

 

É provável que o maior problema esteja na forma como a maioria dos assentamentos têm 

sido implantados/mantidos, com pouca probabilidade de prover uma renda agropecuária 

significativa para as famílias. Ao mesmo tempo em que o governo desembolsa recursos 

financeiros para a desapropriação das propriedades, deveria investir em infraestrutura e recursos 

sociais, econômicos e culturais para que o assentamento se torne realmente viável. Para que isso 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032015000400589#B47
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032015000400589#B11
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032015000400589#B49
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ocorra, deve haver uma política de desenvolvimento que realmente beneficie aqueles que 

"trabalham na terra" e não se constitua apenas em mais uma política de caráter compensatório 

(CARVALHO, 2010). 

Com a falta de apoio e incentivos, os agricultores buscam outras formas de sobrevivência, 

assim afirmam: “que a terra é de grande valia mais somente eles e sem nenhum aporte de 

recursos e tecnológicos não tem como fazerem muitas coisas”, sendo assim, a solução é procurar 

serviço assalariado ou não fora do assentamento para completar a renda e até mesmo pagar a 

terra. 

Os dados presentes ratificados da figura décima quarta mostram que 40% dos 

entrevistados são aposentados, o que nos leva a pensar que a força de trabalho está envelhecida 

naquele assentamento, já que como já mencionado, os filhos de maior idade não convivem com 

seus familiares no assentamento. 

 

              Figura 14 - Atividade fora do assentamento 

 

            Fonte: Autor.  

 

Segundo Del Grossi (2009), na Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (Pnad), entre 

os anos de 2002 e 2008, “os aumentos das rendas do trabalho agrícola e não agrícola 

contribuíram em 56% do aumento da renda da agricultura familiar”. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032015000400589#B16
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As atividades de vaqueiro e pedreiro fora do seu imóvel possuem simultaneamente 20% e 

13,6%, derivada do seu conhecimento tradicional, ou melhor, falando, são atividades empíricas, 

já esta na maioria das vezes é a forma com que os agricultores se especializam para encontrar um 

emprego fora do assentamento. 

Já as atividades de marceneiro, marchante (açougueiro), autônomo, possuem a mesma 

frequência relativa de atividades realizadas que é de 6,6% como mostra a figura acima. 

A busca constante pelo trabalho assalariado na cidade, ou até mesmo em outros 

campos/fazendas, como é o caso do vaqueiro, é algo que está mudando as características do 

Assentamento, pois aquelas famílias que se encontravam em situação vulnerável vislumbram 

neste tipo de trabalho uma oportunidade de melhorar sua renda. Isto pode ocasionar a venda dos 

lotes no futuro não tão distante. 

 Carneiro (2006) apontam-nos algumas características pelas quais é possível compreender 

melhor o processo que está ocorrendo no Assentamento. Segundo a autora, a combinação de 

trabalho agrícola e não agrícola é um fenômeno socioeconômico associado às dinâmicas recentes 

do meio rural, identificadas por alguns estudiosos como "novo rural". Essas dinâmicas se devem, 

basicamente, a dois fenômenos: o aumento das atividades não agrícolas e a crise de reprodução 

da agricultura familiar. A característica de aumento dos empregos não agrícolas, como já descrito 

anteriormente, tem estimulado a pluriatividade, sendo que o debate sobre o seu significado 

assume, basicamente, duas vertentes, ainda segundo Carneiro (2006): uma enfatiza a 

pluriatividade como a combinação da atividade agrícola com atividades não agrícolas por uma 

mesma unidade familiar, devido a um "transbordamento do urbano sobre o rural"; a outra 

vertente conceitua a pluriatividade como uma dinâmica de reprodução social das famílias 

agrícolas, servindo mais como um sustentáculo de manutenção das famílias do que uma 

evidência do colapso da forma familiar de produção agrícola. 

4.1.5 A inadimplência 

Em relação ao PNCF, segundo os assentados, eles obtiveram o crédito para aquisição da 

terra e suas parcelas anuais do contrato, confirmaram estarem em dia, ou seja, não estão 

atrasadas, contrariando a bibliografia pesquisada. O problema é em relação a outros programas 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032015000400589#B15
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que tiveram acesso como, por exemplo, o PRONAF A e A/C, existem parcelas atrasadas como 

demostras as figuras décima quinta e décima sexta. 

             Figura 15 – Linhas de créditos acessadas 

 

             Fonte: Autor 

Além do acesso ao crédito de aquisição da terra concedido pelo PNCF 40% dos 

assentados acessaram a linha de crédito do Pronaf A e 60% a do Pronaf A/C como demonstra a 

figura décima quinta. Já na figura décima sexta a proporção é a mesma só que dos 40% 

inadimplentes 99% acessaram apenas o Pronaf A e 1% o Pronaf A/C, já que para ter acesso ao 

Pronaf A/C um dos pré-requisitos é de está em dia com o Pronaf A. Dos 60% em dia com as 

prestações 60% acessaram o Pronaf A/C e 40% o Pronaf A. 

                          Figura 16  – Situação em relação ao crédito acessado 

 

                          Fonte: Autor 
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Ainda foi perguntando se o crédito foi suficiente para a demanda do agricultor, 40% dos 

assentados informaram que sim e 60% informaram que não. Reclamam que o crédito não vem 

contabilizando as diárias, por exemplo, que necessitam pagar para execução de determinada 

função que não seja a agrícola, pecuária. 

4.2 Relação dos assentados e assentamento com as entidades públicas e privadas 

Em janeiro de 2010, foi promulgada a Lei 12.188 que institui a Política Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNATER 

e o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na 

Reforma Agrária – PRONATER que, dentre seus vários objetivos, destaca-se o de assessorar as 

diversas fases das atividades econômicas, a gestão de negócios, sua organização, a produção, 

inserção no mercado e abastecimento, observando as peculiaridades das diferentes cadeias 

produtivas, e dentre os beneficiários também destaca-se o que se trata dos assentados da reforma 

agrária, os povos indígenas, os remanescentes de quilombos e os demais povos e comunidades 

tradicionais (Brasil, Lei 12.188). 

A lei como demostrada, através do parágrafo anterior, alcança o assentamento da Chapada 

do Hamilton, porém, um pouco da execução da mesma naquela comunidade, é apresentada 

através das figuras 16 e 17. Atualmente, o assentamento recebe a assistência técnica da empresa 

Emplanta Projetos Agropecuários, mas no inicio da sua criação era a EMATER-PI que os 

recepcionavam. Em relação à Emplanta, não foi realizada uma avaliação porque os agricultores 

relatam que só aparece lá na época de vacinação de animais; na verdade, segundo eles ainda, não 

sabem o porque dela ter assumido a responsabilidade de extensão para atendimento ao 

assentamento porque continuam na mesma situação de quando eram vistos pela EMATER-PI, ou 

seja, não tem e nem participam de projetos de iniciativa pública ou privada. 

Visando a participação de outros programas e políticas públicas conjuntamente ao PNCF, 

(GRISA E SCHNEIDER, 2015, P. 375) ensina: 

Pretende-se, também, reforçar o processo de articulação dos beneficiários do PNCF com 

outras politicas publicas para a agricultura familiar, como: i) unificação dos créditos do 

PNCF com a modalidade do Pronaf A (linha especifica de credito para beneficiários da 

reforma agraria); ii) instituição de um pré-contrato com o Programa Nacional de 

Habitação Rural antes da contratação do PNCF, priorizando recursos para os 

beneficiários do credito fundiário e o atendimento da atual demanda de 35 mil casas para 

o PNCF; iii) de forma semelhante, previsão nos projetos técnicos do credito fundiário da 
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comercialização futura via o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa 

de Aquisição de Alimentos. 

 

     Figura 17 - Dificuldades para acesso ao crédito 

 

Situação 
EMATER-PI-

PI 
Sindicato dos trabalhadores 

rurais 
Banco do 
Nordeste 

Banco do 
Brasil 

Ruim 27% 0% 20% Não participa 

Regular 20% 13% 20% Não participa 

Bom 53% 60% 60% Não participa 

Ótimo 0% 27% 0% Não participa 

TOTAL 100% 100% 100% Não participa 
    Fonte: Autor. 

 

Na figura décima sétima foi avaliado o grau de satisfação dos assentados com os entes 

ligados diretamente a eles, e imediatamente percebemos que não há nenhum projeto ou incentivo 

por parte do Banco do Brasil para com aquele assentamento. Em relação aos outros três, cabe 

destaque a situação de bom atendimento dos assentados, em uma média em torno de 58% de 

satisfação.  

Mesmo assim, eles relataram diversos problemas que têm enfrentado principalmente no 

Banco do Nordeste, onde negociam os financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (Pronaf), como demostra a figura décima oitavo. 

 

              Figura 18 - Dificuldades para acesso ao crédito 

Dificuldades para acesso ao crédito Frequência (%) 

Demora da liberação do financiamento 28% 

Documentação exigida 24% 

Dificuldade imposta pelo banco 24% 

Problemas na elaboração do projeto 24% 

TOTAL 100% 
                  Fonte: Autor. 

 

Entre as dificuldades está a elaboração dos projetos, onde agricultores informaram que é 

justificada pelos agentes ( Banco do Nordeste e EMATER-PI) pela falta de recurso humanos para 

atendimento desta classe, como relata os agricultores: "Às vezes somos chamados para assinar os 

contratos e, quando chegamos lá, (o contrato) não está pronto", afirmou um dos agricultores. O 
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agricultor também relatou a existência de impasses com informações referentes à existência de 

dívidas. "Várias pessoas vão com dinheiro até a Agência para pagar uma dívida que estava sendo 

cobrada e, quando chegam lá, não tem dívida nenhuma", afirmou. "Só que quando vão buscar 

crédito, são informados de que estão inadimplentes", completou.  

Concomitante está o problema da liberação do financiamento e a dificuldade imposta pelo 

banco, e pela falta de informação adequada sobre adimplência, acabam desestimulando a ida à 

agência que fica na cidade de Agua Branca do Piauí, cerca de 32 Km do Munícipio de Angical do 

Piauí. A questão da documentação quando eles solicitavam o projeto, ficava a cargo da 

EMATER-PI, relatam que quase não havia problemas de documentação, mas a dificuldade era a 

EMATER-PI atender toda a demanda já que são responsáveis por diversos assentamentos na 

região. 

Segundo ainda os entrevistados, quando chegavam ao Banco do Nordeste, se sentiam mal, 

pois muitas das vezes passavam o dia todo para ser atendidos só no final da tarde com um 

simples “o sistema não está funcionando ou não estamos atendendo os assentados, etc...”. 

Cabe ressaltar que nenhuma família entrevistada recebe benefícios sociais do Governo, 

eventualmente para completar suas rendas, além das atividades externa ao assentamento, vendem 

galinhas, suínos, bovinos e até mesmo, arroz, feijão, milho, mandioca quando consegue exceder a 

produção de subsistência. Não participam de programas como Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), há transporte escolar 

para as crianças, saindo 12:00 e retornando as 18:00 e a visita médica de três em três meses 

segundo os assentados. 

4.3 Situação atual dos beneficiados com o programa 

O assentamento está em dias com suas prestações do PNCF o que contrasta com 

pesquisadores como Sauer e Pereira (2010) onde relatam que a grande maioria dos assentamentos 

beneficiários do crédito fundiário estão inadimplentes. A dívida existente entre os agricultores e o 

governo é em relação à linha de crédito do Pronaf, que após terem recebido não forma mais 

recepcionados para orientação do uso do recurso, e muitos, ao invés de investirem no terreno, 

compraram bem móveis. 
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Segundo Pereira e Sauer (2011), a questão da reforma agrária era considerada anacrônica 

pelos líderes do governo, de modo que as intervenções consistiam apenas em ações focalizas de 

alívio da pobreza rural, sem qualquer pretensão redistributiva.  

Para melhor mensurar a situação dos assentados, em relação ao PNCF, foram realizadas 

na parte final do questionário nove perguntas abertas com objetivos de identificar as expectativas 

futuras com o assentamento e o programa. 

4.4 Expectativas dos assentados em relação ao assentamento 

 Há dois pontos de relevância importância na pesquisa e na expectativa dos assentados em 

relação ao assentamento, o primeiro é o grau de satisfação na participação do PNCF para adesão 

a terra que fica evidenciada na unanimidade satisfatória participativa demostrado na figura 18. O 

segundo e unanime como o primeiro é que tornariam a acessá-lo o PNCF caso voltasse no tempo 

ou se tivessem outra oportunidade. O grau de satisfação não se limita por aí a questão de ser 

proprietário, ou seja, produzindo na própria terra (ser o patrão de si mesmo), deixar de ser meeiro 

são algumas variáveis evidenciadas também na figura. 

A associação do assentamento não atende aos anseios da população. Criou-se um círculo 

vicioso em que a associação não consegue se  envolver nos seus propósitos, a maior parcela dos 

assentados e, por sua vez, esses assentados, desinteressados e desestimulados para ações 

coletivas, deixam de fortalecer a associação, como é o caso da falta de comunicação por eles 

confirmada entre associados com associação e públicos e privados. 
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 Figura 19 – Expectativas dos assentados em relação ao assentamento 

 

Fonte: Autor. 
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Além das variáveis descritas acima, cabe ressaltar a necessidade de um projeto de 

irrigação e parceria entre EMATER-PI, Prefeitura, Sindicato e Banco do Nordeste para fomentar 

o desenvolvimento rural do Município. Sendo fator limitante para os assentados e para eles, a 

assistência técnica é considerada insuficiente para atender a demanda. Há a empresa 

EMPLANTA na tentativa de garantir tal assistência e que esta quase não está presente no 

assentamento. Para demonstrar suas aspirações a respeito da assistência técnica, alguns 

entrevistados se reportaram a não elaboração e/ou participação em projetos. O assentamento 

Chapada do Hamilton, em termos de assistência técnica para a produção, concretamente, dispõe 

das orientações e serviços da EMATER-PI e da Empresa EMPLANTA, empresas de assistências 

técnica e extensão rural. Os assentados salientam que almejam uma assistência que seja mais 

presente no assentamento, que convivesse mais com os assentados. Acreditam que se houvesse 

maior orientação, mais assentados adotariam práticas produtivas e assim aumentando a produção 

com foco não só apenas subsidiário, mas também econômico. 

5. CONCLUSÃO 

O relatório procurou analisar a situação fundiária dos agricultores assentados, para tanto 

se buscou fatores preponderantes e limitantes para o processo de acesso ao PNCF até à atual 

situação dos assentados, na Chapada do Hamilton, localizada no Munícipio de Angical do Piauí. 

Por meio da pesquisa realizada foi possível identificar que, apesar da satisfação dos 

agricultores em relação ao acesso do PNCF, e do fato de não estarem inadimplentes com o 

programa, o assentamento não foi beneficiado com as linhas de créditos, acessando somente as 

linhas de créditos A e A/C do Pronaf. Lá, não possuem a assistência técnica como é instituída no 

programa, como eles mencionam - a EMATER-PI não lhes assistem e consideram os serviços da 

empresa Emplanta Projetos Agropecuário, que atualmente os assistem, como estivessem sem 

atendimentos, porque desde que assumiu a responsabilidade de atendimento dos assentados não 

foi desenvolvido nenhum projeto.  O assentamento não possui nenhum outro projeto público ou 

privado de apoio ao desenvolvimento, e mesmo contendo capacidade de produção agrícola, não 

recebem incentivos nem mesmo do Governo local. 

O grau de satisfação dos assentados com a terra é unanime, pois, informaram que não 

saberiam onde estariam e como estariam sem aquela propriedade, e se tivessem que acessar o 
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crédito novamente não pensaria duas vezes, mesmo o aumento das parcelas nos últimos anos, não 

estão arrependimentos em acessar ao PNCF.  

Notadamente que a falta de assistência técnica e sem incentivo à participação de 

programas públicos e privados, culminou para o não desenvolvimento rural daquele Munícipio e 

colaborando para o êxodo rural da juventude. Abramovay (1999) salienta que o êxodo rural 

brasileiro permanece muito significativo, em especial com a juventude rural, já que a 

contrapartida é a precariedade com que os núcleos urbanos absorvem seus migrantes rurais: 

aqueles que mais saem do campo, sobretudo os jovens, são exatamente os que maiores 

dificuldades vêm encontrando em sua integração aos mercados urbanos de trabalho. 

Em relação a não inadimplência dos assentados com o PNCF da Chapada do Hamilton, a 

pesquisa contradiz com pesquisadores como Sauer e Pereira (2010), ao afirmarem que os 

beneficiários do programa estão inadimplentes, pois, os agricultores daquele assentamento estão 

em dia com o programa. 

O Munícipio possui potencialidade para fomentar o desenvolvimento rural através dos 

assentamentos lá existentes, já que possui um mercado público onde também funciona a feira 

com mais de vinte bancas catalogadas, quatro sacolões de frutas e verduras e cerca de quatro 

mercados que também possuem sacolões onde, seus donos se dirigem para Central de 

Abastecimento do Piauí (CEASA-PI) na capital do Estado cerca de 120 km para comprar e 

revender no Munícipio, cultivares que os assentamentos e em especial a Chapada do Hamilton 

possui capacidade para produzi-los. Poderiam também participar do PAA, PNAE dentre tantos 

programas que incentivam a produção familiar não só com o objetivo do desenvolvimento rural, 

mas, incentivando a utilização dos recursos naturais de forma sustentável, recuperação de áreas 

degradas, reflorestamento, produção orgânica etc. culminando assim, o incentivo para o 

desenvolvimento educacional da preservação da sociobiodiversidade, respeitando seus 

conhecimentos empíricos. 

Por fim, como a característica climática do Munícipio é favorável para diversas culturas, 

mas há a necessidade gritante por parte dos assentados de um sistema de irrigação, e a 

necessidade de assistência técnica para que eles possam produzir no período da seca e não só no 

período de chuva. A comunicação entre os assentados é outro fator que precisa melhorar, pois, 

não conseguem chegar em um determinador comum, seja em relação ao assentamento, seja com 

os entes públicos e privados. 
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7. ANEXO  – QUESTIONÁRIO 

Questionário aplicado aos assentados na Chapada do Hamilton – Angical do Piauí – PI. 

 

I – IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

1. Denominação da Propriedade: 

2. Município: 

3. Tamanho da Área: 

 

II – IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 

4. Nome (Titular): Tempo de 

Assentado: 

Idade: 

5. Como é conhecido (a) na comunidade: Sexo: (    ) M  F (   ) 

6. Escolaridade: Estado Civil: Local de nascimento: 

7. Nome (Cônjuge):  Tempo de 

Assentado: 

Idade: 

8. Como é conhecido (a) na comunidade: Sexo: (    ) M  F (   ) 

9. 

Escolaridade: 

Estado Civil: Local de nascimento: 

10. Números 

de filhos: 

No Assentamento: Sexo: (    ) M  F (   ) 

11. Números 

de Dependentes: 

No Assentamento: Sexo: (    ) M  F (   ) 

12. Possui 

outra Residência: 

Localização: 

 

 

 

 

III –PERFIL DA FAMILIA ASSENTADA 
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13. Origem: 1. Rural (    )  2. Urbana    (     )   

14.  Sobre o regime de utilização da área?  1. Proprietário  (  )  2. Trabalhador do imóvel  

desapropriado  (  )  3. Parceiro  (  )  4. Posseiro  (  )  5. Assalariado  (  )  6. Diarista   (  ) 

15. Qual sua atividade principal? 1. Agricultura  (    )  2. Pecuária  (    ) 3. Intermediário (  ) 

16. Reside na Propriedade?  1. Sim (   )  2. Não   (    ) Por quanto tempo 

17. Qual a distância da residência p/ o lote de terra? (m)  

18. Fatores que dificultam a produção.  1.  Seca  (    )  2. Excesso de chuva  (    )  3.  Solo  (    )  

4. Água para criação 5.  Falta de Crédito  (    )  6.  Pragas  (    )  7. Falta Informação 

IV – PRINCIPAIS FONTES DE RENDA FAMILIAR 

19. Possui renda financeira regular? 1. Sim (   )  2. Não  (    ). Qual?  

20. Existe algum membro da família que tem renda fora da propriedade? 1. Sim (   )  2. Não  

(    ). Qual tipo de atividade?  

21. Qual o valor da renda familiar total? 1. Maior igual a Salár. Mínimo  (   ) 2. Um a três 

Salár. Mínimo   (   )         3.  Mais de Três Salár. Mínimo  (   ). 

22. Recebem algum auxílio Governo?  

Bolsa-escola estadual:                      

Bolsa-escola federal:                        

Vale-gás:                                             

Segurança Alimentar:                       

Seguro Safra:                                     

Outros: 

23. Possui imóvel próprio?  1. Apenas este  (    )  2. Imóvel Rural    3.  Terreno  (   ) 4. Em Outro 

Município (    ). 

24. Existe algum membro da família que recebe: 1. Aposentadoria   (    ) 2. Pensão  (    ) 3. 

Ajuda de familiares distantes (    ) 4. Outros (   ) 

25. Recebeu algum tipo de  credito? 1. Sim (  )  2. Não.  Qual?  1.Pronaf A (  ), A/C (  ), B  (  ),  

2.Semiárido ( ), 3.Mulher ( ), 4.Grupo Renda Variável (  ), 5.Agroindústria (  ), 6.Jovem ( ),  

7.Custeio De Agroindústria Familiar (  ), 8.Agroecologia (  ), 9.Floresta (  ), 10.Eco (  );  

11.PNCF (  ) 

26. Qual sua situação em relação ao(s) crédito(os) adquirido(os)? 1. Em dia (   ), 2. Duas a 8 

prestações atrasadas (   ), 3. Um a 2 anos atrasadas (   ), 4. Mais de 2 anos atrasadas (   ). 
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27. Foi suficiente para a sua demanda? 1. Sim (   ) 2. Não (   ). Porquê? 

V – PROGRAMS GOVERNAMENTAIS 

28. Participam de Programas governamentais? 1. Sim (   ), 2. Não (   ). Qual? 1. PAA (  ) 2. 

PNAE (   ) 3. Sistema Único de Atenção à sanidade Agropecuária (   ), 4. Redes Brasil Rural (   ), 

5. Outros: 

29. Quais as dificuldades para acesso ao crédito? Demora em liberação do financiamento (   ), 

Documentação exigida (  ), Dificuldade imposta pelo banco (   ), Problemas na elaboração do 

projeto (   ), Outras: 

30. Qual a relação do Assentamento com a Prefeitura? Em relação à assistência em: 

Educação:  

Transporte:  

Saúde:  

Participação em Programas Sociais:  

 

VI - ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

31. O assentamento recebe Assistência Técnica Rural? 1. Sim (   ), 2. Não (   ). 

32. De onde vêm a Assistência Técnica Rural? 

33. Quanto a Assistência técnica da EMATER: 1. Ruim (   ), 2. Regular (   ), 3. Boa (   ), 4. 

Ótima (   ) 

Regular ou Ruim – Motivos:  

34. Quanto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município : 1. Ruim ( ), 2. Regular(  ), 

3. Boa (   ), 4. Ótima (   ) 

Regular ou Ruim – Motivos:  

35. Quanto ao Banco do Brasil: 1. Ruim (   ), 2. Regular (   ), 3. Boa (   ), 4. Ótima (   ) 

Regular ou Ruim – Motivos:  

36. Quanto ao Banco do Nordeste: 1. Ruim (   ), 2. Regular (   ), 3. Boa (   ), 4. Ótima (   ) 

Regular ou Ruim – Motivos:  

VII -  EXPECTATIVAS 

 37. Qual o principal motivo o levou a se inserir no programa de Reforma Agrária?  

1. Aumento de renda (   ) 2. Poder produzir na própria terra (   ) 3.Deixar de ser empregado (   ) 

Outros:  
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38. Quais suas expectativas quando acampado? 

39. Você está satisfeito em participar do crédito fundiário? 

40. Em sua opinião, quais as maiores dificuldades na sua propriedade? 

41. Quais as maiores vantagens da sua propriedade? 

42. Quais as maiores dificuldades do assentamento? 

43. Na sua visão quais as melhores partes do assentamento? 

44. Se voltasse no tempo atrás, você faria novamente a aquisição desta terra pelo crédito 

fundiário? 

45. Quais suas expectativas atuais? 

 

 


