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RESUMO 

O Alto Uruguai é caracterizado essencialmente como território da agricultura familiar, 
uma região marginalizada e que necessita de políticas públicas para subsidiar suas 
atividades agrícolas e promover crescimento. Diante disso, aprimorar conhecimentos 
acerca do tema é importante para auxiliar o setor a se desenvolver. Por isso, o 
objetivo do estudo foi realizar um levantamento sobre o uso das políticas públicas 
pelos produtores rurais do município de Taquaruçu do Sul, RS. O estudo foi 
realizado por integrantes do Pet Ciências Agrárias/FW juntamente com a Emater 
(Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) do município. Foram analisadas 
113 propriedades de agricultores familiares, através de questionários estruturados. 
Os produtores foram convidados a responderem questões relacionadas aos tipos de 
políticas públicas utilizadas por eles, tanto como seu destino, seu valor de 
financiamento, qual modalidade, como também quais entidades às forneciam. Com 
base nisso, pode-se inferir que as políticas públicas, principalmente o Pronaf, para a 
agricultura familiar são de extrema necessidade, especificamente no município de 
Taquaruçu do Sul, devido à falta e necessidade de fontes de recursos para subsidiar 
suas atividades agrícolas, dando assim um aporte para conseguir fazer seu 
estabelecimento rural crescer. 
PALAVRAS-CHAVE: agricultura familiar, políticas públicas, pronaf, propriedade 
rural 
 
 
SURVEY ON THE USE OF PUBLIC POLICIES OF RURAL PRODU CERS IN THE 

MUNICIPALITY OF TAQUARUÇU DO SUL, RS 
 

ABSTRACT 
The Alto Uruguai region is essentially characterized as a territory of family farming, 
which is a marginalized region and requires public policies to subsidize their 
agricultural activities and promote development. Therefore, improve knowledge on 
the subject is important to help the sector to develop. For that reason, the objective of 
this study was to investigate about the use of public policies by the farmers of 
Taquaruçu do Sul, RS. The study was conducted by members of Pet Ciências 
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Agrárias/FW along with the local Emater (Technical Assistance and Rural Extension 
Enterprise). 113 family farms were analyzed through structured questionnaires. The 
producers were requested to answer questions related to the types of public policies 
used by them, as well as its destination, its funding value, modality and which entities 
were responsible to provide such policies. Based on this, public policies, mainly 
Pronaf are urgently required in the city of Taquarucu do Sul, due to the lack and need 
of funds to support their agricultural activities, thus providing the growth of these 
family farms. 
KEYWORDS: family farming, public policy, pronaf, rural property 
 
 

INTRODUÇÃO 
 O Brasil por ser um grande campeão em produção agrícola necessitou 
encarar novos desafios no setor do agronegócio. No início da década de 1990, 
iniciaram os debates sobre um grande e importante ponto dentro desse setor, que é 
a agricultura familiar. Diante disso, torna-se necessário, para melhor compreensão, 
alguns esclarecimentos atribuídos às formas de trabalhos dentro da agricultura 
familiar, tais como a “pequena produção”, a “agricultura tradicional”, a “produção de 
subsistência”, os “trabalhadores rurais”, entre outras (CRUZ, 2010). 
  Esse debate esclarecedor foi importante não só para desmistificar as formas 
de trabalhos familiares no meio rural, mas também para evidenciar o quanto a 
economia e a sociedade brasileira precisavam deste tipo de atividade agrícola. 
Então, foi a partir daquela década que o termo agricultura familiar ganha espaço no 
meio acadêmico e político, abrindo assim, discussões e mobilizações a fim de 
criarem estratégias, direcionando estudos e pesquisas para o setor (FARIA, 2010).  

Ao longo da história do Brasil, e depois da revolução industrial no final do 
século XVIII, a agricultura familiar passou a ser um setor marginalizado, passando 
por dificuldades que impediam o crescimento da propriedade rural. Ainda hoje, o 
meio rural é considerado “atrasado” em relação ao meio urbano, onde se localizam 
as indústrias, com maior poder empregatício. Isso vem ainda do contexto da época, 
pois as indústrias detinham um maior poder de crescimento e garantiam a maior 
produção no PIB nacional (PONTE, 2004). Porém, essa mentalidade deve sair de 
foco, visto que o setor agrícola evoluiu e mostra-se tão, ou até mais, aprimorado e 
tecnológico que o setor industrial. 

No entanto, dentro da agricultura, a classe dos produtores familiares, 
principalmente os pequenos, ainda passa por sérias dificuldades, pois não dispõem 
de um básico capital de giro para fazer uso de recursos próprios para conseguir 
investir nas atividades agropecuárias. Os mesmos então lançam mão de alternativas 
que são as políticas públicas, para conseguir custeio e assim plantar e colher, 
assegurando-os também em caso de intempéries climáticas. Contudo, nem sempre 
essas políticas públicas existiram e expressaram êxito e foco para com os 
agricultores familiares.  

De acordo com ABRAMOVAY (2006), a valorização da agricultura familiar 
ocorreu segundo três planos específicos: o intelectual, as políticas públicas e o 
social. Na primeira perspectiva fica claro o crescente esforço com pesquisas e 
estudos que visassem conhecer a heterogeneidade dos agricultores familiares das 
mais distantes regiões brasileiras, estratificando e analisando sua relevância 
socioeconômica. No plano das políticas públicas, com o surgimento do Programa 
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Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e dos projetos de 
assentamentos para reforma agrária a partir da década de 1990. E no terceiro plano, 
considerando que a agricultura familiar constitui-se de uma força organizada em que 
o símbolo central é a luta pela afirmação de sua viabilidade econômica e importância 
na economia social. 
 Esse reconhecimento por parte do Estado ocorreu por volta de 1996. Com 
isto, acumulam-se os desafios da agricultura familiar brasileira. Porém, foram esses, 
de extrema importância para a criação de planos e estratégias para o produtor rural, 
surgindo então essas políticas públicas, que por meio de programas, ações e 
atividades desenvolvidas pelo Estado, com a participação de entes públicos ou 
privados, asseguraram determinados direitos aos beneficiados.  
 GAZOLLA (2004) voltou seus estudos para a região norte do estado do Rio 
Grande do Sul, especificamente o Alto Uruguai. Em seus trabalhos designou a 
região como o território da agricultura familiar, por que a forma social e trabalhista 
que ocorreu ao longo da história foi essa forma de produção, e a mesma foi a que 
territorializa os interesses e que definiu esse território como um espaço de ação 
concreta. 
 Diante do Alto Médio Uruguai ser um território com grandes atividades 
voltadas para a agricultura, dois grandes planos dentro da política pública, o 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e o 
Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER) foram incorporados à região 
como forma de auxílio às atividades rurais. O Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar, através de um apoio financeiro, traz como objetivos 
favorecer e fortalecer o agricultor familiar, melhorar o uso da sua mão de obra 
familiar, integrá-lo à cadeia do agronegócio e com isso aumentar a sua renda e a 
valorização do seu produto e propriedade. Já o Programa de Geração de Emprego e 
Renda, é uma linha de financiamento para a produção nacional de bens e as 
atividades diretamente envolvidas com a promoção da exportação (CONTERATO et 
al., 2007). 

Segundo dados do IBGE (2006), o sul do Brasil tem na agricultura familiar 
predominância, com 849.997 estabelecimentos e área de 13.066.591 hectares. 
Nesse mesmo contexto, referente ao Pronaf, é a segunda maior região que acessa 
essa política, com 19,17%, perdendo apenas para região Nordeste, que abrange 
50,82% de acessos. O Rio Grande do Sul sozinho, possui 378.546 estabelecimentos 
familiares em uma área de 6.171.622 hectares. 
 GAZOLLA (2004) em seus estudos constatou que os agricultores apresentam 
muita dependência em relação ao Pronaf, para assim financiar, todos os anos, a 
implantação de lavouras, das pequenas criações e atividades produtivas agrícolas. 
Assim, esse programa tem um papel importante dentro da região do Alto Uruguai 
como política de Estado, que é de tentar modificar o cenário de vulnerabilidade e da 
forte mercantilização da produção da região. Além disso, o Pronaf fortalece o 
autoconsumo da agricultura familiar.  

Segundo SCHNEIDER et al. (2004) o surgimento deste programa representa 
o reconhecimento e a legitimação do Estado em relação às especificidades de uma 
nova categoria social -os agricultores familiares que até então era designada por 
termos como pequenos produtores, produtores familiares, produtores de baixa 
renda, ou agricultura de subsistência. 

DOS ANJOS et al. (2004), também salientam que o PRONAF foi um divisor 
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de águas no processo de intervenção estatal para a agricultura e para o setor rural 
brasileiro, porém eles afirmam que seria mais no âmbito de mudança e dos objetivos 
implicados do que no montante de volume de recursos disponíveis no apoio à 
agricultura familiar, já que nos primórdios do programa a agricultura dita patronal 
concentrava cerca de 76% do crédito disponível, ficando o restante apenas nas 
mãos da classe menor. 
 É importante deixar clara a ideia de que as políticas públicas vêm ao produtor 
rural como um auxílio, e salientar também que o agricultor deve ser independente 
dessa ferramenta de auxílio, não dependente apenas das políticas públicas, pois a 
autonomia em sua gestão é o sucesso para o seu crescimento e de sua propriedade 
rural. 
 Com esse estudo de caso, se percebe como é diferenciada e estratificada a 
região do Médio Alto Uruguai, que detém parcela significativa da sua população, 
caracterizada como rural. Então, entender o contexto em que as políticas públicas 
são necessárias ou até essenciais para assegurar a sobrevivência desses imóveis 
rurais torna-se chave para assim colaborar com o seu crescimento. 
 Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi realizar um levantamento sobre o 
uso das políticas públicas pelos produtores rurais do município de Taquaruçu do Sul, 
no estado do Rio Grande do Sul, entendendo assim o panorama de custeio utilizado 
pelos mesmos.  
 

MATERIAL E MÉTODO 
 O estudo foi realizado por acadêmicos e participantes do Grupo PET Ciências 
Agrárias/FW, do curso superior de Agronomia da Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM), campus Frederico Westphalen, RS, em parceria com a Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) de Taquaruçu do Sul, RS, com o 
objetivo de realizar o Mapeamento Agrícola (MapAgro) do município citado. 
 O município de Taquaruçu do Sul está localizado ao norte do estado do Rio 
Grande do Sul, na região que compreende o Alto Uruguai.  Possui aproximadamente 
76,849 km², e as coordenadas de referência são 27º25’ S e 23º27’ O, com altitude 
media de 545 m. Essencialmente agrícola, 60,7% da população ainda predominam 
no meio rural, de um número estimado para o ano de 2014 de 3.084 habitantes 
(IBGE, 2010). 
 A atividade agropecuária do município caracteriza-se como agricultura 
familiar, com pequenas propriedades praticando a pluriatividade dentro da área rural. 
Podemos citar o cultivo predominante de frutíferas, mandioca, erva-mate, feijão, 
soja, milho, trigo como também a criação de gado leiteiro. Neste sentido, a atividade 
agrícola tem um importante papel no Produto Interno Bruto (PIB) do município 
(IBGE, 2010). 
 Para o levantamento de dados, foram utilizados questionários estruturados, 
com perguntas fechadas e abertas, com a finalidade de permitir respostas simples, 
porém, possibilitando a análise interpretativa dos dados. As entrevistas realizaram-
se na sede de cada uma das 113 propriedades rurais que compuseram a amostra 
final do trabalho e que representaram o município, que, segundo o Censo 
Agropecuário (IBGE, 2006) apresenta uma estimativa de 477 estabelecimentos 
rurais no total. As questões foram relacionadas aos tipos de políticas públicas 
utilizadas, tanto como seu destino, seu valor de financiamento, qual modalidade, 
como também quais entidades às forneciam ao produtor rural.  
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Então com base nessa parcela de dados foi realizado o estudo em questão, 
onde os mesmos foram analisados e organizados com o auxilio do programa 
SigmaPlot 10.0. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Pela entrevista realizada junto aos produtores rurais, pode-se perceber, 

segundo a Figura 1, que o montante de 78% usaram recursos financeiros para 
subsidiar suas atividades. Porém há uma parcela bastante expressiva de 22% que 
não utilizam nenhum tipo de política pública. Esses dados corroboram com DESER 
(2007) e o MDA (2007), onde afirmam que os recursos do PRONAF não conseguem 
atingir um número máximo de produtores rurais, mesmo ainda com assistência 
técnica da Emater. Com isso, FETAEP (2013) afirma que os agricultores devem 
tomar conhecimento daquilo que está a sua disposição, e mais do que isso, ser 
informado de que forma eles podem ser beneficiados. 
 

 
FIGURA 1 Distribuição das políticas públicas acessadas 

pelos agricultores familiares do município de 
Taquaruçu do Sul, RS.  

           Fonte: os autores. 
 

Cabe  também discutir o papel forte da Assistência Técnica e Extensão Rural 
(ATER), como meio de divulgação e orientação dessas alternativas aos produtores 
rurais, principalmente aos pequenos e aos agricultores familiares, que são os que 
mais sofrem por falta de diagnóstico para superar suas limitações. SILVA (2013) 
salienta que a meta da ATER é ser intercambista de conhecimento, tendo a mesma 
um rumo bastante diferente a partir da criação do Pronaf, nos anos 90, mudando seu 
foco do grande produtor para o pequeno e médio produtor. 

Ainda, observa-se que é o Pronaf a maior política pública utilizada para 
geração de recursos a esta parcela de produtores rurais familiares. Não por acaso, 
nada mais que 76% dos entrevistados utilizaram dessa ferramenta, seja para 
custear sua produção ou investir na propriedade. 

CONTERATO et al. (2007), quando estudaram a região do Alto Uruguai, 
também verificaram que esse programa assumia papel relevante para o 
financiamento da produção dos produtores rurais, onde destacaram que cerca de 
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60% deles usufruíam de algum tipo de financiamento advindo do Pronaf. 
Dentre os vários objetivos do PRONAF, um deles se caracteriza por elevar o 

nível de profissionalização dos agricultores familiares através do acesso à novos 
padrões de tecnologia e de gestão social. No entanto, se observa na Figura 2, que 
apenas cerca de 6% das propriedades estavam usando o dinheiro para este fim, que 
seria melhorar seus meios tecnológicos, através da compra de máquinas e 
implementos. Isto se deve a muitos fatores, os quais se podem citar, principalmente, 
o relevo da região, que é altamente declivoso, dificultando o tráfego de máquinas e 
por vezes até o impedimento para a entrada das mesmas na lavoura. Ainda, se tem 
o baixo grau de escolaridade dos agricultores, que acaba dificultando o processo de 
“modernização” do campo. 
 

 
FIGURA  2 Destino da políticas pública do Pronaf para as atividades 

agrícolas dos  agricultores familiares do município de 
Taquaruçu do Sul, RS.  

Fonte: os autores. 
  
 Observando ainda a Figura 2, verifica-se que a principal atividade financiada 
pelo crédito de custeio diz respeito à implantação das lavouras de grãos e 
commodities agrícolas como a soja, o milho, o trigo, o fumo, representando cerca de 
45%. O que corrobora com o que GAZZOLA & SCHNEIDER (2013) citam sobre os 
recursos do custeio agrícola que são voltados principalmente para culturas como 
milho (45,53%) e soja (30,18%). A maior parte dos custos para implantação dessas 
culturas se dá com a compra de insumos, fertilizantes químicos e compra de 
sementes melhoradas.  
 EBINA & MASSUQUETTI (2010) trazem alguns dados interessantes do 
programa no RS, no período de 1999 a 2008. No Brasil, o mesmo destina os seus 
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recursos da seguinte forma: no custeio agrícola, 99,93% dos recursos ficam para a 
aplicação em lavouras. No custeio pecuário, 97,83% são alocados para animais. No 
investimento agrícola, mais da metade dos recursos concentra-se na rubrica 
máquinas e equipamentos (52,70%). Já no investimento pecuário, 57,70% dos 
recursos vão para a aquisição de animais. 
 No estudo em questão, cerca de 14% do financiamento era usado para a 
infraestrutura rural, das 113 propriedades analisadas. Esse dinheiro destinava-se à 
construção e/ou melhorias de instalações, galpões, pocilgas e estábulos. 
Prosseguindo no âmbito da finalidade de utilização das políticas públicas, se 
observa, pela Figura 3, que na maioria das propriedades levantadas é o crédito de 
custeio o mais procurado. Esse custeio irá servir para realizar a implantação das 
lavouras de grãos, seja de milho, soja e trigo, como também de feijão e fumo, que na 
região apresentam destaque de produção, por serem atividades características de 
produtores familiares. Esses dados vão ao encontro de CONTERATO et al. (2007), 
que também verificaram ser o crédito de custeio o mais utilizado pelos produtores na 
região do Alto Uruguai.  
 

 
FIGURA 3 Forma de uso das políticas públicas do PRONAF 

pelos agricultores familiares do município de 
Taquaruçu do Sul, RS.  

Fonte: autores  
 
 

Ainda, se percebe que o crédito de investimento também obtém destaque, em 
que 25% das propriedades fizeram uso dessa alternativa isolada, e 16% utilizaram o 
investimento conjuntamente com o crédito de custeio. CONTERATO et al. (2007), 
afirmam que essa modalidade fortalece a agricultura familiar pelo aumento real de 
suas produções e pela melhoria na infraestrutura dessas unidades produtivas. 
Ainda, falam que nessa linha, são destaque as atividades de fruticultura e gado 
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leiteiro, onde esse último recebe uma quantidade expressiva de recursos do 
programa, em vista de que é a atividade mais financiada pela região. 

Quanto aos valores financiados, a Figura 4 mostra que o maior percentual 
está até a quantidade de cinco mil reais, ficando em segunda maior porcentagem até 
dez mil reais. Isso corrobora com as figuras acima discutidas, que mostravam que 
geralmente as políticas públicas são usadas para custear as lavouras temporárias 
de grãos. Ainda, valores maiores, que significariam investimentos na área de 
aquisição de máquinas, implementos e infraestrutura, apresentam menos que 10% 
de todos os entrevistados. 

 
 

 
FIGURA 4 Valor do financiamento (R$) da política 

pública do Pronaf pelos agricultores 
familiares do município de Taquaruçu do 
Sul, RS.  

                          Fonte: os autores. 
 
 

Quanto à origem do recurso, a Figura 5 destaca a Cooperativa de Crédito 
Sicredi e depois o Banco do Brasil como as entidades que mais fornecem recursos 
para custeio e investimento. Minoritariamente entram o Banco do estado do Rio 
Grande do Sul (Banrisul), a cooperativa Cresol e o Bradesco. Esse dado tem relação 
também com o contexto da região, visto que as cooperativas de crédito, como é o 
caso do Sicredi, apresentam relevância nos municípios, por isso a maior procura por 
esse local para fazer seu financiamento. 
 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 
2484 

 
 
FIGURA  5 Entidades que forneceram os recursos para a política pública do 

Pronaf pelos agricultores familiares do município de Taquaruçu 
do Sul, RS.  

              Fonte: os autores. 
 

CONCLUSÕES 
Com base no estudo de caso, pode-se inferir que as políticas públicas para a 

agricultura familiar são de extrema necessidade, pois sem elas, esse setor da 
agricultura não conseguiria realizar suas atividades de trabalho. Principalmente na 
região do Médio Alto Uruguai, especificamente no município de Taquaruçu do Sul, 
as propriedades familiares são carentes e necessitam de fontes de recursos do 
governo para subsidiar suas atividades agrícolas, dando assim um aporte para 
conseguir fazer seu estabelecimento rural crescer. 
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