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SÃO PAULO 

2019



 
 

 

 

KATE DAYANA RODRIGUES DE ABREU 

 

 

 

 

 

 

 

AS FACES DA POBREZA RURAL EXTREMA EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO NA 

AMÉRICA LATINA: UM RETRATO BRASILEIRO, PARAGUAIO E EQUATORIANO 

DA DÉCADA DE 2010.  

 

 

 

Tese apresentada à Escola de Administração 

de Empresas de São Paulo da Fundação 

Getúlio Vargas — EAESP-FGV, como 

requisito para obtenção do título de Doutora 

em Administração Pública e Governo. 

 

Linha de pesquisa: Governo e Sociedade 

Civil em Contexto Subnacional 

Orientador: Prof. Peter Kevin Spink  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2019 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abreu, Kate Dayana Rodrigues de. 

     As faces da pobreza rural extrema em estratégias de redução na América 
Latina : um retrato brasileiro, paraguaio e equatoriano da década de 2010 / 
Kate Dayana Rodrigues de Abreu. - 2019. 

     325 f. 

  

     Orientador: Peter Spink. 

     Tese (doutorado CDAPG) – Fundação Getulio Vargas, Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo. 

  

     1. América Latina - População rural - Condições sociais. 2. Pobreza rural - 
América Latina. 3. América Latina - Política social. 4. Brasil - Política social. 5. 
Paraguai - Política social. 6. Equador – Política social. I. Spink, Peter. II. Tese 
(doutorado CDAPG) – Escola de Administração de Empresas de São Paulo. 
III. Fundação Getulio Vargas. IV. Título. 

  

  

CDU 316.344.234(8=6) 

  

Ficha Catalográfica elaborada por: Cristiane de Oliveira CRB SP-008061/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas – SP 

 

  



 
 

 

 

KATE DAYANA RODRIGUES DE ABREU 

AS FACES DA POBREZA RURAL EXTREMA EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO NA 

AMÉRICA LATINA: UM RETRATO BRASILEIRO, PARAGUAIO E EQUATORIANO 

DA DÉCADA DE 2010.  

 

Tese apresentada à Escola de Administração 

de Empresas de São Paulo da Fundação 

Getúlio Vargas – EAESP-FGV, como requisito 

para obtenção do título de Doutora em 

Administração Pública e Governo. 

 

Linha de pesquisa: Governo e Sociedade Civil 

em Contexto Subnacional 

 

Data da aprovação: 

___/__/___ 

Banca Examinadora 

____________________________ 

Prof. Peter Kevin Spink (Orientador) 

FGV-EAESP 

 

____________________________ 

Profa. Janine Mello 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 

IPEA 

 

____________________________ 

Profa. Carla Bronzo Ladeira 

Fundação João Pinheiro – FJP 

 

_________________________ 

Prof. Fernando Burgos 

FGV-EAESP  



 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, por tudo! 

À minha família, pelo amor e apoio incondicionais! Aos meus pais, pelo sangue severino 

e por proporcionarem meus primeiros contatos com as belezas e adversidades rurais. À 

minha mãe Nilza, pelo melhor exemplo de determinação e força. Ao meu pai Fausto, pelo 

olhar atento de cumplicidade. À minha avó Maria, pela doce resistência. Ao meu irmão 

Diego, pelo incentivo e brincadeiras que, inevitavelmente, levavam-me ao riso e me 

deixavam mais leve durante a realização dessa pesquisa.   

Ao Professor Peter Spink, pela destra combinação de liberdade, sensibilidade e acolhida 

com a qual me orientou nessa pesquisa e no Mestrado, mostrando-me que há sempre 

caminhos possíveis, bastando uma breve parada para tomar fôlego e um olhar atento para 

quem somos e para a contribuição que queremos deixar. Muito obrigada, Professor!  

Às professoras e professor da banca de defesa. À Carla Bronzo, por aceitar o convite à 

conversa e discussão da minha tese na banca de defesa. À Janine, pelo mesmo motivo, 

participação desde a banca de qualificação e pelos contatos em Brasília que me 

possibilitaram realizar essa pesquisa. Ao Fernando Burgos, por uma década de amizade, 

parceria, confiança, broncas, generosidade e oportunidades de pesquisa, por termos uma 

tese!   

A todas as minhas interlocutoras e interlocutores latinos, sem os quais seria impossível 

realizar essa pesquisa, por terem dedicado parte de seu tempo para me receber e relatar o 

cotidiano de seus trabalhos, por dividirem comigo trechos de suas histórias. No Paraguai, 

especialmente à Eunice Rivas e Perla Álvarez, pela acolhida e contatos com 

representantes estatais e da sociedade civil. No Equador, à especial atenção de Hugo 

Dutane e sua equipe. Em Brasília e em outras cidades, às gestoras e aos gestores federais 

que apesar do desmonte das políticas e programas, seguem avante em seus trabalhos por 

um país socialmente melhor. No Piauí, ao desvelo e carinho de quatro mulheres 

maravilhosas Ana Beatriz Freitas, Umbelina Oliveira, Cleudiane Sousa e Naiane Maia, 

exemplos da surpreendente generosidade piauiense. Em todos os lugares por quais passei 

até aqui, seja no Brasil ou em outros países, nessa e em outras pesquisas e viagens que 

fiz, agradeço imensamente à população rural com quem pude conversar, por serem a razão 

e inspiração dessa pesquisa! 



 
 

 

 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) por ter me 

concedido bolsa de estudo durante o período do Doutorado.  

Aos docentes que tive grande prazer de conviver desde o Mestrado até aqui. Aos 

Professores Marco Antonio Teixeira e Mário Aquino, pela atenção, aprendizado e 

carinho. Às professoras Maria Rita Loureiro, Marta Farah, Cibele Franzese e Marlei 

Pozzebon, e aos Professores Fernando Abrucio e Eduardo Diniz, pelo aprendizado. À 

Zilma Borges, representante baiana da ruralidade, pelo afeto, amizade, humanidade e 

conhecimentos compartilhados em muitas conversas e pesquisas.  

Às queridas Fabiana Moura, Joelma Caldeira e Isolete Rogeski, que contribuiram muito 

para que parte desses lugares fossem visitados, no âmbito das pesquisas realizadas pelo 

Centro de Estudos em Administração Pública e Governo (GVCEAPG), das Imersões e 

Conexões do graduação Curso em Administração Pública da FGVEaesp e das Imersões 

Locais do GVPesquisa. Sou grata pelo profissionalismo, pela agradável convivência e 

pelo carinho, que levo para a vida.  

Às alunas e alunos de graduação em Administração Pública – Turmas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 

10 – pela companhia e aprendizado coletivo durante às Imersões, Conexões e Monitoria 

de disciplinas. 

Nessa trajetória pelo Doutorado, recebi presentes: Fernanda Lima, Fábio Grigoletto, 

Melina Rombach, Lúcio Bittencourt, Maria Cecília Gomes, Tatiana Sandim, Thomaz 

Barbosa, Raquel Sobral, Lya Porto, Catarina Segatto, Esther Leblanc, Letícia Menoita, 

Nina Scheliga, Letícia Daidone, Eliana Lins, Ana Paula Diniz, Roberto Seraracinskis, 

Brauner Cruz Jr, Mariana Mazzini, Morgana Krieger, Melina Rizzo e Arthur Fischer. 

Gratidão.  

Às minhas amigas e amigos, pelas orações, risos, carinhos e abraços confortantes! 

Obrigada, Adriana Melo, Alessandra Tebar, Andreia Santos, Angela Abranches, Angélica 

Moura, Danielle Rodrigues, Davilla Cavalcanti, Débora Albuquerque, Douglas Efraim, 

Elizabete Dumas, Felipe Modesto, Gabriel Ribeiro, Joelma Caldeira, Júlia Campos, Livia 

Valentini, Karen  Miranda, Ketny Silva, Melquisedeque Muniz, Nathalia Rodrigues, 

Nicolas Rodrigues, Nilza Moreira, Philippe Tebar, Renata Modesto, Rossana Rodrigues, 

Sheila Martins, Sonia Miranda, Vanessa Tavares, Vitor Tebar e Viviane Ribeiro, por 

estarem por perto!  



 
 

 

 

RESUMO 

 

 

Esta tese tem como objetivo analisar as potencialidades e os limites das estratégias de 

redução da extrema pobreza rural executadas na América Latina durante a década de 

2010, especificamente no Brasil, Equador e Paraguai. Esse duplo foco nas 

potencialidades e limites é resultado da constatação de que depois de uma redução 

significativa nos índices de pobreza rural e pobreza rural extrema em diversos países da 

região, esses fenômenos têm se elevado novamente num cenário econômico desfavorável 

observado principalmente a partir de 2014. Com base na abordagem construcionista cujo 

aspecto central é o olhar atento às diversas versões produzidas socialmente e suas 

implicações, a pobreza rural foi considerada uma construção social produzida por 

diferentes abordagens teóricas que partem de diversos determinantes oriundos de 

características demográficas e/ou de territórios. Dessa forma, a partir de um levantamento 

bibliográfico, foram identificadas as principais transformações ocorridas desde a década 

de 50 no cenário rural latino-americano, e os principais temas a partir dos quais a pobreza 

foi discutida dentro do desenvolvimento rural da região. Parte desses temas se tornaram 

conceitos-chave articuladores de ações e programas públicos para redução da extrema 

pobreza rural na década de 2010. Por meio de estudos de caso analisamos a estratégia 

brasileira – Eixo Inclusão Produtiva Rural do Plano Brasil sem Miséria –, a equatoriana 

– Programa Buen Vivir Rural –, e a paraguaia –  Programa Sembrando 

Oportunidades.  Os resultados apontam que com base no conceito-chave ‘Inclusão 

Produtiva’ a estratégia brasileira considerou a pobreza rural extrema um problema de 

acesso a bens essenciais e serviços de fomento produtivo. Enquanto que na estratégia 

equatoriana baseada na ‘Soberania Alimentar’ e no ‘Desenvolvimento Territorial’, esse 

fenômeno foi considerado um problema de articulação e fortalecimento organizacional. 

E a paraguaia também baseada na ‘Inclusão Produtiva’, todavia combinada a ideia de 

mudança de atitude, concebeu a pobreza rural extrema como um problema de habilidades 

individuais, se mostrando uma versão reduzida dentro do debate sobre pobreza.   

  

 

Palavras-chave: Pobreza rural extrema, Redução da pobreza, América Latina, Programas  

nacionais.    



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis aims to analyze the potential and limitations of the strategies for the reduction 

of extreme rural poverty that were implemented in Latin America in the 2010s, 

specifically in Brazil, Ecuador, and Paraguay. This double focus on both the potential and 

the limits came about with the discovery that, after a significant reduction in both rural 

poverty and extreme rural poverty in several countries in the region, these phenomena 

have again increased, in an unfavorable economic scenario, which has been observed 

since 2014. Based on the constructionist approach, the central aspect of which is an 

attentive look at the various forms of socially engendered rural poverty and their 

implications, rural poverty was considered a social construct produced by different 

theoretical approaches that stemmed from various drivers and were derived from 

demographic and/or territorial characteristics. The main transformations to have taken 

place in the Latin American, rural scenario since the 1950s were identified from a 

bibliographic survey, these are the main themes from which poverty has been discussed 

within the rural development of the region. Some of these themes became key concepts, 

coordinating public actions and programs to help reduce extreme rural poverty in the 

2010s. Through case studies we analyzed the Brazilian strategy - the “Strategy of Rural 

Productive Inclusion” from the Brazil without Extreme Poverty Plan -, the Ecuadorian – 

“Buen Vivir Rural” Program - and the Paraguayan – “Sembrando Oportunidades” 

Program. The results show that, based on the key concept of ‘Productive Inclusion’, the 

Brazilian strategy considered extreme rural poverty to be a problem concerning access to 

essential goods and technical assistance services. Meanwhile, in the Ecuadorian strategy, 

based on 'Food Sovereignty' and 'Territorial Development', this phenomenon was 

considered a problem related to coordination and organizational strengthening. The 

Paraguayan strategy, also based on 'Productive Inclusion', although combined with the 

idea of attitude change, conceived of extreme rural poverty as a problem of individual 

skills, proving to be a reduced interpretation within the poverty debate.   

 

 

Keywords: Extreme Rural Poverty, Poverty Reduction, Latin America, National 

Programs.   
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O progresso econômico e tecnológico com os quais chegamos às primeiras décadas do 

século XXI, e que resultou em uma melhoria na qualidade de vida por uma parte 

significativa da população, não foi o suficiente para dissociar, das muitas situações na 

América Latina, as palavras poéticas de João Cabral de Melo Neto:  

 

Minha pobreza tal é que minha oferta não é rica: trago daquela bolacha 

d'água que só em Paudalho se fabrica [...] Minha pobreza tal é que coisa 

alguma posso ofertar: somente o leite que tenho para meu filho 

amamentar; aqui todos são irmãos, de leite, de lama, de ar (Trecho  do 

poema “Começam a chegar pessoas trazendo presentes para o 

recém-nascido”, livro Morte e Vida Severina, MELO NETO, 

1955).  

 

Entre as diferentes “Severinas e Severinos”, há uma parcela da população rural 

caracterizada monetariamente como pobre e extremamente pobre que, no ano de 1990, 

representava, respectivamente, 65,2% e 40,1% dos habitantes do meio rural na região. 

Nos governos populares posteriores, e com a implementação de políticas setoriais e 

sociais focalizadas nos territórios e nas populações mais vulneráveis e menos articuladas 

com os mercados, houve uma redução dessas porcentagens para 46,2% e 27,5%. Mas, 

infelizmente, as melhorias não se sustentaram (FAO, 2018). Ao contrário, as 

porcentagens de pobreza voltaram a aumentar, especialmente a extrema pobreza 

(CEPAL, 2018). E esta observação é o ponto de partida desta tese.  

No final da década de 1990, e, mais importante ainda, nas primeiras décadas do novo 

milênio, houve um aumento no gasto público destinado à educação, saúde, habitação, 

seguridade e assistência social, que passou de 9% do total do Produto Interno Bruto (PIB) 

regional, em 1990, para 15% em 2013 (TROMBEN, 20161). Neste conjunto, as políticas 

de transferência de renda condicionada merecem destaque, amplamente difundidas na 

região, chegaram a um quinto da população latino-americana, em 2015 (FAO, 2018).    

Essas transferências, o aumento da renda do trabalho, as aposentadorias e pensões 

desempenharam papel importante na redução da pobreza e da desigualdade de renda na 

região, que, ainda assim, constitui-se como a mais desigual do mundo. Entretanto, a partir 

de 2015, observa-se uma queda nos indicadores do mercado de trabalho, por exemplo o 

aumento das taxas de ocupação e a ruptura do processo de formalização do emprego, que 

                                                           
1 Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), en el marco del proyecto "Protección social, enfoque de derechos y desigualdad en América 

Latina". 
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estava em curso em muitos países. Nesse contexto, a rede de proteção social tem 

sustentado – mas não por muito tempo – parte desse impacto negativo e maiores 

retrocessos nos níveis de pobreza e de pobreza extrema (CEPAL, 2018). 

Sem dúvida alguma, o aumento de políticas no campo social, do ponto de vista político, 

foi produto do movimento chamado por alguns especialistas de “giro a la izquierda” ou 

“maré rosa”, ocorrido nas duas últimas décadas. Esse processo foi caracterizado pela 

ascensão de partidos de esquerda aos postos presidenciais de países como Brasil (2003), 

Argentina (2003), Uruguai (2004), Bolívia (2005), Equador (2006), Nicarágua (2006), 

Paraguai (2008) e El Salvador (2009). Conforme Vergara-Camus e Kay (2017), esses 

governos, apoiados pelos movimentos rurais do campo, lograram executar uma série de 

políticas sociais, inclusive para a população rural, aproveitando os ganhos econômicos 

propiciados, entre outros, pelo boom dos preços das commodities, ocorrido entre 2000 e 

20142. Todavia, eles não foram capazes de provocar mudanças estruturais nas relações de 

poder e capital no campo, e de introduzir as reformas agrárias reivindicadas pelos 

movimentos que os elegeram.  

O resultado, de acordo com muitos observadores, foi um paradoxo público. Por um lado, 

a permanência de um rural marcado pela exploração da maior parte das atividades 

produtoras de commodities minerais e agrícolas, e por seus efeitos sociais, culturais e 

políticos negativos às populações vulneráveis moradoras nesses locais. Por outro, a 

chegada de programas sociais orientados a essa mesma população que, além da 

vulnerabilidade, é também o público que possui maior dificuldade de acesso a políticas 

públicas, devido à baixa escolaridade, dificuldades logísticas e baixo conhecimento junto 

às instituições (ABREU, 2014). Em ambas as vertentes, as ações do Estado estavam e 

continuam presentes, contribuindo simultânea e paradoxalmente à redução da pobreza 

rural.  

A literatura internacional aponta terem sido décadas progressistas do ponto de vista de 

política social. Há muitas questões que estão sendo levantadas sobre esses resultados e 

por diferentes disciplinas acadêmicas. São diversas as linhas de investigação abertas,  

todas com sua validade disciplinar e suas preocupações práticas. Uma dessas linhas de 

importância específica para o cotidiano dos gestores e analistas de políticas públicas se 

                                                           
2 Período apontado por especialista do Fundo Monetário Internacional (BALAKRISHNAN; TOSCANI, 

2018). 
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refere às dificuldades de execução de políticas e programas. Em outras palavras, se a falta 

de resultados é simplesmente a falta de uma atuação mais intensa e sistemática na vertente 

de reforma, é – ou também é – uma consequência da dificuldade de construir programas 

que consigam ser traduzidos em ações efetivas de apoio às populações rurais em foco? 

Posto de maneira propositiva, qual o espaço potencial para ações específicas e 

sustentáveis voltadas às populações rurais mais vulneráveis que poderiam gerar melhorias 

contínuas na qualidade de vida?  Esta é a linha seguida nesta tese.  

Na busca por respostas numa arena ampla de ações, que direta ou indiretamente têm as 

populações rurais em foco, decidimos concentrar a investigação em programas que são 

explicitamente descritos como os de redução da extrema pobreza rural3 e que são, em 

tese, orientados à parcela mais vulnerável entre os pobres rurais. Esclarecemos que não 

entramos na discussão sobre as diferentes graduações dos usos dos termos “combate”, 

“erradicação” e “enfrentamento”, independentemente de como descritos nesses 

programas nos referimos a eles como de “redução” da extrema pobreza rural. Também 

evitamos os programas de transferência de renda condicionada, estudados com frequência 

na região. Focamos em programas que buscam levar outros tipos de acesso a essa 

população, especialmente o fomento produtivo, executados durante a década de 2010. 

Entre as diferentes possibilidades, e buscando trazer para a análise, casos representativos 

da variedade regional, focamos nas estratégias de três países: Brasil, com o  ‘Eixo 

Inclusão Produtiva Rural’ do Plano Brasil sem Miséria (IPR-BSM); Paraguai, com o 

‘Programa Sembrando Oportunidades’ (SO), e Equador, com o ‘Programa Buen Vivir 

Rural’ (PBVR).  

Todas têm em comum o fato de terem sido executadas pelos governos federais e/ou 

centrais, em parceria com atores e atrizes regionais e locais, porém, de amplitudes 

diferentes, partem de princípios e recortes populacionais específicos, assim como 

dispõem de distintos modos de operacionalização. Sobre essa diversidade, dois 

esclarecimentos são necessários. Em primeiro lugar, esta tese não se trata de uma análise 

de política comparada, devido à última análise tratar de um campo de estudos 

consolidado, cujas regras particulares não nos permitiria a realização dessa pesquisa tal 

como foi possível.  Tampouco estamos considerando como referencial teórico o ciclo de 

                                                           
3 Embora seja gramaticalmente mais correto falar de ‘pobreza rural extrema’,  o termo ‘extrema pobreza 

rural’ também é utilizado nessa tese, assim como em outros documentos que debatem o tema. Assim 

como, para sinalizar a severidade das precárias condições de vida de parte da população rural.  
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políticas públicas e suas etapas sequenciais, mesmo que didáticas, elas não se revelaram 

válidas às formas de execução das estratégias em questão, nas quais a elaboração do 

desenho, a operacionalização e as redefinições se mostraram simultâneas. 

Adotamos o construcionismo como perspectiva orientadora, cujo pressuposto é o 

reconhecimento de que a realidade é construída socialmente, ou seja, “os termos pelos 

quais compreendemos o mundo [...] são artefatos sociais e produtos das trocas, 

historicamente situadas, entre as pessoas”. Não se trata de desconsiderar a existência de 

um determinado fenômeno – no nosso caso, a pobreza rural extrema –, mas estarmos 

abertos a examinar convenções e os elementos implicados, entendendo-os como regras 

socialmente construídas (IBÁÑEZ, 1993 apud SPINK, 2014). Isso posto, o nosso 

objetivo principal é analisar as potencialidades e os limites das estratégias de redução 

da extrema pobreza rural executada na América Latina durante a década de 2010, 

especificamente no Brasil, Equador e Paraguai. 

Para alcançá-lo, a seguir são apresentados os objetivos específicos conforme o percurso 

analítico adotado:       

a) analisar o grau de especificidade cultural e contextual de cada um dos casos; 

b) distinguir os conceitos-chave e os sentidos que articulam cada experiência;  

c) elaborar reflexões empíricas sobre as potencialidades e os limites de cada 

estratégia; e  

d) identificar, do ponto de vista teórico, as implicações da análise dos três casos 

para a conceitualização de pobreza rural extrema e modos efetivos de 

intervenção. 

Para isso, foram realizados os seguintes procedimentos metodológicos. Levantamento 

bibliográfico sobre pobreza e pobreza rural na América Latina e dos temas – os quais 

chamamos de conceitos – a partir dos quais são discutidos esses fenômenos e as 

estratégias para reduzi-los. Análise de documentos de domínio público (SPINK et al., 

2014) das estratégias de redução da extrema pobreza rural que constituem casos dessa 

pesquisa, no intuito de refletir sobre o desenho e modo de execução de cada uma delas e 

os conceitos-chave que as articulam. E, por último, visitas aos países e aos municípios 

brasileiros para realização de entrevistas semiestruturadas, descritas por Spink (2008) 

como conversas, com gestoras(es) e técnicas(os) dos governos nacionais e subnacionais, 

burocratas de nível de rua, representantes de movimentos sociais e organizações rurais, 
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populações rurais beneficiadas e não beneficiadas, pesquisadores(as) e representantes da 

Organização das Nações Unidades para Alimentação e Agricultura (FAO). 

Deste modo, a importância desta tese, voltada a análise do que produzimos em estratégias 

de redução da extrema pobreza rural nesta década, não se resume à discussão do momento 

e lugares datados, mas também à investigação de formas possíveis de ação e suas 

consequências, necessária para refletirmos sobre nossos futuros passos.   

Esta tese está estruturada em nove seções, a partir desta introdução, que constitui a 

primeira delas. Na segunda, são apresentados os pressupostos teóricos que embasaram 

essa pesquisa, a saber a pobreza rural como construção social e seus determinantes. Na 

terceira seção, apresentamos o histórico de mudanças sociais, econômicas e políticas na 

América Latina desde a década de 1950, e os principais temas a partir dos quais a pobreza 

rural foi discutida e que compõem parte dos argumentos explicativos das diferentes 

formas de lidar com o fenômeno. Na quarta, apresentamos os procedimentos 

metodológicos utilizados para a realização dos estudos de caso, e os critérios das escolhas 

das estratégias de redução da extrema pobreza rural, para então iniciarmos os seus relatos. 

O contexto brasileiro, o eixo de Inclusão Produtiva Rural do Plano Brasil sem Miséria e 

os casos subnacionais são apresentados na quinta seção. Por ser o caso principal, a sua 

descrição é mais detalhada e mais extensa do que as demais. Logo após, descreve-se o 

caso paraguaio, o Programa Sembrando Oportunidades, e seu contexto na sexta seção. Na 

sétima, o Programa Buen Vivir Rural, que descreve o caso equatoriano. Assim, a oitava 

seção, apresenta a análise dos aspectos centrais das três estratégias nacionais, suas 

respectivas concepções de extrema pobreza rural e suas implicações; e uma breve reflexão 

sobre a relação da estratégia brasileira com os governos subnacionais; e traços da pobreza 

rural a partir das falas das famílias brasileiras. Al fin y al cabo, são descritas as 

considerações finais, contendo as principais reflexões desta tese e sugestões para 

desdobramentos futuros de pesquisa.  
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Uma das primeiras observações que precisa ser feita sobre pobreza rural e pobreza rural 

extrema é o próprio conceito “pobreza rural”, raramente encontrado de maneira 

independente: um fenômeno com vida própria. Em primeiro lugar, a introdução de 

discussão de pobreza, no final do século XIX, é feita em relação às condições urbanas, 

tanto na produção literária – descritiva – quanto nos primeiros textos acadêmicos. Em 

consequência, à medida que a discussão avançou – mais tarde – em direção à mensuração 

e às ações dos novos Estados de Bem-Estar – tornando o tópico cada vez mais complexo, 

os pressupostos urbanos permaneceram. No entanto, raramente os textos de ‘pobreza’ 

explicitarão que esse é o caso e, menos ainda, discutirão suas implicações.  

Em segundo lugar, quando a temática das condições de vida do campo entra em cena, 

bem mais tarde, a discussão é adjetivada como pobreza rural sendo um subcampo (ou até 

um campo de aplicação) da pobreza. Não há, mesmo em anos recentes, uma 

problematização das implicações desta subserviência conceitual. Pode-se notar que, por 

exemplo, a temática das precárias condições de vida no campo é muito presente na 

discussão sobre a fome (CASTRO, 1946), segurança alimentar (FAO, 1996), ecologias 

sobre florestania – uma referência à cidadania da floresta, cunhado por Antônio Alves – 

(PINHEIRO, 2010), porém, a ideia de que a pobreza rural precisa ser entendida como um 

substantivo próprio não está presente.        

De maneira positiva, há uma tendência de autores como Camus-Vergara & Kay (2017) e 

Deere (2005) de se afastar do debate centrado no termo pobreza, por entenderem que a 

forte presença das análises monetárias aí envolvidas não permite uma reflexão adequada 

sobre as condições de vida, formas de dominação e exercício de poder no meio rural, 

exercidos nacional e internacionalmente. Por outro lado, há uma série de estudos focados 

na pobreza rural em diferentes países, a maior parte deles financiados por organizações 

internacionais (FAO, 2018; IICA, 2011), que têm como objetivo propor formas de reduzi-

la a partir da explicação de alguns de seus determinantes, e outra parte deles também 

presentes nas análises dos autores citados acima.   

No intuito de descortinar esse debate, a presente seção está organizada em quatro subitens. 

Primeiramente, explora-se o ponto de partida das discussões sobre pobreza. No segundo 

item, apresenta-se a pobreza como uma construção social, cujas definições oficiais 

utilizadas em políticas públicas partem de diferentes formas de mensuração. Logo após, 

no terceiro, debatem-se as diferentes formas de depreender o que é o rural, entre elas a 

mais usual dentro da definição das estatísticas demográficas dos países latino-americanos. 
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Com base nesses insumos, no quinto item, conceitualizamos a pobreza rural como uma 

construção social, produzida por diferentes abordagens teóricas que partem de diversos 

determinantes oriundos de características demográficas e/ou de territórios.  

   

2.1 Apontamentos iniciais: o ponto de partida das discussões sobre pobreza  

 

A pobreza como uma questão social foi objeto de intervenção estatal – inicialmente na 

Europa, e muito tempo depois na América Latina – associada e delimitada à reivindicação 

da classe trabalhadora urbana (LAVINAS, 2002, p. 26; FLEURY, 2007, p. 02; 

MAGALHÃES et al., 2007, p. 02). Na Europa, ao longo do século XX, o combate à 

pobreza culminou nos sistemas de proteção social, os chamados Estados de Bem-Estar 

Social, “capazes de redistribuir os frutos da prosperidade econômica, oferecendo proteção 

nos momentos de crise e instabilidade que ocasionalmente ameaçavam a integridade 

física, a segurança e o bem-estar dos indivíduos” (LAVINAS, 2002, p. 27). E foi a partir 

desse cenário, no contexto dos Estados de Bem-Estar Social dos países europeus – e de 

suas diferentes tipologias, conforme Esping-Andersen (1990) – e posteriormente de sua 

crise e a partir das demandas urbanas, que a maior parte da literatura refletiu sobre a 

pobreza.  

Já na América Latina, as intervenções estatais orientadas à diminuição da pobreza são 

denominadas de “Estado do Bem-estar inconcluso e imperfeito” por Lena Lavinas (2002, 

p. 28), ou apenas como “políticas sociais”, conforme Aldaíza Sposati (2011). Essas 

políticas foram incorporadas pelos países latino-americanos de diferentes formas.  Mesa-

Lago (2004) as divide em três grupos. O primeiro são medidas sociais nacionais 

decorrentes das demandas dos trabalhadores formais urbanos, incorporadas a partir da 

década de 1920 pelos países pioneiros na região – Chile, Brasil, Uruguai, Argentina e 

Cuba. O segundo é marcado pela tendência de sistemas paralelos de atenção, inseridos ao 

longo da década de 1940 no Equador, Peru, Panamá, Paraguai, Colômbia, México, 

Venezuela. Já o terceiro são formas mais tardias – do final dos anos 50, início dos anos 

60 –, caracteristicamente residuais e excludentes, como nos casos da República 

Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicarágua, Haiti e Honduras.  Portanto, os países 

latinos tiveram diferentes Sistemas de Estado Social, e muito diferentes daqueles a partir 

dos quais a literatura, sobretudo a europeia e a norte-americana, irá discutir pobreza. Não 



30 

 

 

 

que os apontamentos não sirvam à reflexão do cenário rural latino, mas importante atentar 

para esse aspecto nas discussões realizadas.  

Para Sposati (2011), as políticas sociais dos países latinos, de forma geral, surgiram como 

políticas de seguro social individualizadas e centradas na classe trabalhadora formal e 

urbana, excluindo grupos como os trabalhadores rurais, domésticos e autônomos. Para 

Sonia Fleury, (2002. p. 02) essa exclusão da população rural, é “consequência de 

heterodoxa composição do bloco de poder que implica em respeitar os interesses do setor 

agrário e manter intocadas as condições de trabalho no campo”. Na cisão entre o rural e 

o urbano, Lavinas (2002, p. 27) afirma que “a pobreza, enquanto questão, nasce com o 

selo urbano”, e mais, ela “é urbana porque cada vez mais as formas de regulação de 

pobreza são mediadas por compromissos instituídos no processo de construção da 

cidadania urbana”. Logo, falar de pobreza, em sua forma ampla, é falar sobre essa questão 

social inserida no meio urbano, sendo necessário o adjetivo “rural” para delimitá-la a este 

segundo contexto. As próprias políticas sociais abrangem mais tardiamente a população 

rural dos países latino-americanos. Essas são as constatações para as quais devemos nos 

atentar. 

  

2.2 O que é pobreza? Uma construção socialmente e oficialmente definida por 

métricas  

 

Georg Simmel é considerado por alguns autores (LAVINAS, 2002; PAUGAM, 2003; 

IVO, 2008) como fundador da sociologia da pobreza, e suas contribuições marcam as 

discussões esse fenômeno social. São elas: a pobreza como construção social; a relação 

de interdependência entre os pobres e os não pobres; e a natureza dessa relação regulada.  

A primeira foi caracterizar a pobreza como uma construção social.  Embora a grande 

discussão sobre a construção social da realidade se localize na segunda métade do século 

do XX, principalmente se considerarmos o texto de Berger e Luckmann (1966) 

“Construção social da realidade” e a virada linguística, Paugam (2003) aponta que as 

ideias de Simmel escritas em “Les Pauvres”, em 1907, possuem elementos de construção 

social. O autor explica que o importante na análise de Simmel não é a definição do 

fenômeno pobreza em si, descontextualizado de uma sociedade ou de um meio específico, 

mas sim estudá-lo  “como condição social reconhecida e os pobres como um conjunto de 
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pessoas cujo status social é definido por instituições especializadas de ação social que 

assim as designam” (PAUGAM, 2003, p. 55).  

Simmel (1907) estuda a pobreza a partir dos pobres “construídos” por uma instituição – 

no sentido estrito de um órgão – reconhecida para lidar com eles. Logo, os métodos e as 

formas de identificá-la, medí-la e analisá-la são discutíveis e mutáveis, pois separam o 

grupo de pobres dos grupos de não pobres, ou seja, dos passíveis de serem beneficiados 

por alguma ação daqueles que não deverão ser beneficiados. Assim, para esse autor pobre 

é todo aquele que é assistido, e a partir dessa conceituação chega a segunda reflexão – a 

existência de relação de interdependência e de vínculos entre os designados como pobres 

e os demais (LAVINAS, 2002).  

O pobre, em sua condição de assistido, é dependente da coletividade – Estado – e está em 

uma camada social estigmatizada e desvalorizada, numa relação institucionalizada (IVO, 

2008). Nesse sentido, os pobres não estão excluídos da sociedade, mas fazem parte dela 

e do próprio sistema econômico.  

A terceira observação diz respeito à natureza dessa relação, mediada por direitos do 

indivíduo considerado pobre em receber assistência, e os deveres da coletividade em 

combater a pobreza, ou melhor, em oferecer assistência. Direitos e deveres são limitados 

e regulados, já que os acordos e padrões aceitáveis numa determinada sociedade 

determinarão o mínimo que deve ser assegurado para não ameaçar a estrutura social. 

Assim, a assistência é uma forma de “mitigar certas manifestações extremas de 

diferenciação social, a fim de que a estrutura possa continuar a se fundar sobre essa 

diferenciação” (LAVINAS, 2002, p. 34). Se fosse fundada no interesse do pobre, não 

haveria por princípio restrição alguma, e essa relação seria conduzida por medidas de 

igualdade e não por um padrão aceitável, critica Ivo (2008).   

Portanto, a definição do que é pobreza não é imutável, tampouco livre de decisões 

políticas, morais, culturais e sociais, tomadas muitas vezes de forma arbitrária, e 

concomitantes a outras definições em disputa em um determinado período, atribuindo 

responsabilidades diferentes para a sociedade, Estado e os próprios indivíduos 

categorizados como pobres.  

Dessa última observação, advêm os diferentes padrões de política social adotado pelos 

países. Com base nas contribuições de Simmel, Paugam (2003, p. 80) descreve que a 

noção do que é ser pobre difere de um país para o outro conforme o seu sistema de 
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proteção social, em termos de acesso aos direitos e à cobertura possível. Para ele, três 

fatores explicam as diferenças nas representações sociais sobre pobreza: (i) 

desenvolvimento econômico e mercado de trabalho; (ii) formas e intensidade dos 

vínculos sociais que geram três modelos de intervenção: modelo familiar; modelo de 

responsabilidade compartida; e modelo público individualista; e (iii) sistema de proteção 

e ação social.  

Os modelos de intervenção se diferenciam pela responsabilidade sobre o problema e sobre 

o papel estatal. Presente nas sociedades nórdicas, o primeiro modelo público 

individualista está baseado na ideia de que a sociedade na totalidade é responsável pelo 

problema da pobreza, e, devido a isso, deve oferecer bem-estar aos pobres, já que eles 

não poderiam assumir sozinhos suas condições pessoais. Desse modo, o Estado deverá 

desenvolver sistemas de proteção social que deem conta de garantir participação na vida 

social, independentemente de essas pessoas terem vínculos com mercado de trabalho ou 

relações familiares.  

Em perspectiva oposta, o modelo familiar, desenvolvido em sociedades mediterrâneas, 

nega o princípio básico de responsabilidade coletiva sobre a pobreza, sendo forte o papel 

da família e de parentes em garantir amparo aos seus membros pobres — cabendo à 

política a preservação da integridade familiar contra os riscos de questionamento de sua 

função protetora.  

No meio-termo, está o modelo de responsabilidade compartilhada, presente em países 

como França, Grã-Bretanha e Alemanha. Nele, o indivíduo pode ser em parte responsável 

por sua situação, assim esse modelo se orienta a equilibrar a assistência estatal dada aos 

pobres e aquela exercida pelas famílias, de diferentes formas. A primeira é a garantia das 

necessidades básicas; a segunda, das necessidades mais amplas do nível de vida; e a 

terceira, por exemplo, em caso de desemprego, a responsabilidade estatal se daria na fase 

inicial de saída do mercado de trabalho e, depois, das famílias nas fases sequentes 

(PAUGAM, 2003, p. 90).   

Dessa forma, as contribuições de Simmel no campo da sociologia da pobreza auxiliam o 

entendimento de que a pobreza – vista como um problema, ao menos para parte da 

sociedade – pode assumir diferentes concepções, construídas socialmente e que 

influenciam o modo como serão desenvolvidas as estratégias de intervenção, sejam elas 
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públicas ou privadas. Uma decisão importante repousa sobre esses aspectos: a definição 

de quem é e de quem não é pobre.  

 

2.2.1 Mas afinal, como definir quem é pobre? 

 

A definição de pobreza varia muito ao longo do tempo e dos lugares, com implicações 

para exatidão e compatibilidade das formas de intervenção entre regiões, países e até 

mesmo dentro deles no decorrer do tempo. A pobreza pode ser definida em termos 

econômicos, psicológicos e até filosóficos, mas a maior parte das medidas são baseadas 

em algumas variáveis de capacidade de consumo material (TICKMAYER, 2009).  

Paugam (2003, p. 75) descreve, por exemplo, que na Idade Média duas concepções sobre 

pobreza eram vigentes. Uma baseada na ideia de que os pobres são vadios ou pessoas 

com má vontade, e por isso são totalmente responsáveis por suas condições de vida, tendo 

assim a atribuição de cuidarem de si mesmos, sem qualquer responsabilidade dos poderes 

públicos em ajudá-los. A outra está baseada na ideia de justiça social, os pobres são 

vítimas de um sistema socioeconômico injusto e por isso a responsabilidade dos poderes 

públicos sobre as suas condições de vida.  

As diferentes concepções de pobreza utilizadas pelas ações de intervenção são 

importantes por determinarem o modo de mensuração que, como consequência, vão 

separar o grupo de pobres, ou seja, aqueles passíveis de intervenção dos não pobres – não 

passíveis. Nesse sentido, as concepções são construções sociais sobre pobreza e elas estão 

em disputa. Qualquer que seja seu grau ou definição, a pobreza é sempre assimilada como 

um problema a ser reduzido, combatido ou erradicado.  

Embora seja a abordagem mais criticada, a definição monetária ainda é a mais utilizada 

como linha de corte dos beneficiários de programas de redução da pobreza (LADERCHI; 

SAITH; STEWART, 2003), seja de organizações internacionais, seja protagonizados por 

governos nacionais ou subnacionais. Ela é baseada normalmente em um valor fixo para a 

compra de uma cesta de alimentos, podendo incluir um valor necessário à moradia e às 

vestimentas. 

Quando baseia-se apenas num padrão nutricional mínimo para subsistência, constitui a 

definição de extrema pobreza, sendo tratada como sinônimo de fome, indigência, miséria 
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e pobreza crônica, que indica um “padrão de vida aquém do que é exigido para assegurar 

a mera subsistência ou sobrevivência” (LAVINAS, 2001, p. 30). Para Fields (2001), a 

pobreza tem sido definida como a inabilidade de um indivíduo ou de uma família em 

dispor de recursos suficientes para atender às suas necessidades básicas. 

De outro ponto de vista, a literatura sobre necessidades básicas, em que a discussão recai 

sobre o que são necessidades ou carências, e o que é considerado básico. Townsend 

(1971) as delimita como um requerimento mínimo por família no âmbito do consumo – 

alimentação adequada, vestuário, bens móveis e equipamento do domicílio – e no acesso 

a serviços essenciais como saneamento, transporte público, saúde, educação, cultura etc. 

Para ele, o conceito de necessidade básica é inerente ao contexto e ao grau de 

desenvolvimento econômico e social de um dado país – vista desse modo, a pobreza é 

relativa. Mensurar a pobreza, nesse sentido, é considerar a desigualdade presente numa 

determinada sociedade. 

Para Sen (1993), a literatura de “necessidades básicas” carece de precisão para definir 

quais seriam tais necessidades, e tem considerado certas quantidades mínimas de 

mercadorias essenciais como alimentação, roupas e moradia. Para o autor, acaba-se 

caindo no “fetichismo da mercadoria”, mesmo considerando seu caráter instrumental, não 

é certo que ela se converta em capacidades, que constitui a perspectiva definida como 

aquela que  

...concebe a vida humana como um conjunto de "atividades" e de "modos de 

ser" que poderemos denominar "efetivações" (functionings) — e relaciona o 

julgamento sobre a qualidade da vida à avaliação da capacidade de funcionar 

ou de desempenhar funções (SEN, 1993, p. 2). 

 

Nesse sentido, tão importante quanto atender às necessidades básicas é dispor de 

condições que permitam obter a satisfação delas. Assim, Sen contesta a abordagem 

baseada exclusivamente na renda, já que o que deveria estar em discussão são as 

possibilidades de convertê-la em capacidades de agir. E valoriza o conjunto de 

funcionamentos e capacidades ao alcance de cada indivíduo, permitindo-lhe escolher um 

modo de vida de sua preferência entre vários possíveis; enfatiza a liberdade, assim como 

Gough (2000 apud LAVINAS, 2002) dá destaque à autonomia.   

Laderchi, Saith e Stewart (2003) discutem quatro abordagens – a monetária, a de 

capacidades, a de exclusão social e a participatória – na tentativa de demonstrar as tensões 
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que há entre elas. Os autores chamam a atenção para as formas de mensuração e os 

indicadores necessários em cada definição. Nesse sentido, deve-se atentar a alguns 

elementos que podem ser traduzidos nos seguintes questionamentos:   

i) “Space” ou espaço de definição – quais conceitos (utilidade, capacidade, liberdade 

etc.) estão por trás de uma dada definição de pobreza ou privação? E quais 

indicadores são necessários para captá-los?  

ii)  Universalidade – qualquer definição de pobreza e sua mensuração pode ser 

aplicada a toda e qualquer sociedade?  

iii) Método subjetivo ou objetivo – quem está atribuindo valor à definição do que é 

ser pobre? 

iv) Separação entre pobres e não pobres – o que justifica adotar uma ou outra linha 

de corte? Ela está relacionada ao contexto ou reflete algum padrão absoluto de 

privação? 

v) Unidades – qual é a unidade de análise? (família, indivíduo...) 

vi) Multidimensionalidade – embora extremamente desejável, é preciso escolher as 

diferentes dimensões e decidir como cada uma será medida e agregada. 

vii) Tempo – qual o período em que a pobreza deve ser mensurada? As pessoas podem 

mover-se para ‘fora’ ou para ‘dentro’ daquilo que se qualifica como pobreza por 

diferentes motivos ao longo do tempo.        

Aqui, nos restringiremos a uma sucinta apresentação das principais abordagens e métodos 

de mensuração registradas no Compendium of best practices in poverty measurement 

(2006) do Expert Group on Poverty Statistics: Rio Group (ou apenas Rio Group), liderado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Cepal. Tais métodos são 

apresentados no Quadro 1, com indicação de exemplos latino-americanos, quando 

possível.  

Quadro 1 – Abordagens na mensuração da pobreza 

 Tipo de pobreza Abordagem  Objetivo O que mede Indicadores/"método" Exemplos 

Renda e consumo Linha da  
Pobreza 

Absoluta  

Identificar o 

montante de 

recurso ($) 

necessário 

para adquirir 

bens e 

serviços que 

satisfaçam um 

Necessidades 

básicas 

(alimentos e 

não-alimentos)  

Cálculo baseado numa 

cesta de necessidades 

básicas (alimentos + 

vestuário, moradia, 

transporte, saúde...) 

Linha da 

pobreza 

(per 

capita):   

- BR:  

R$ 4,51. 

 - BM:  

USD 5,50.  
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padrão 

mínimo de 

necessidades 

básicas. 

Necessidades 

básicas 

alimentares  

Cálculo baseado numa 

cesta de alimentos 

 Linha da 

extrema 

pobreza 

(per capita)  

 BM: USD 

1,90 
- Br: Linha 

da extrema 

pobreza 

(R$ 2,74) 

Linha da  
Pobreza 

Relativa 

Identificar as 

pessoas que 

satisfazem 

suas 

necessidades 

de forma 

inaceitável em 

relação à 

sociedade em 

que vivem. 

Padrão de vida 

de um indivíduo 

em comparação 

aos demais 

indivíduos de 

uma 

determinada 

sociedade.  

Calculado a partir de 

uma porcentagem da 

renda média da 

sociedade. 

- EEUU 

(60% da 

renda 

mediana) 

Linha da  
Pobreza 

Subjetiva  

Considerar a 

percepção das 

pessoas sobre 

o que 

constitui o 

orçamento 

familiar 

mínimo 

necessário 

para o seu 

próprio bem-

estar e de sua 

família. 

Percepção das 

pessoas sobre 

seu bem-estar 

ou suas 

necessidades 

básicas. 

Surveys através dos 

métodos MIQ, IEQ e 

CAQ  

Não 

aplicado a 

pesquisas 

nacionais, 

apenas a 

estudos 

específicos, 

p.ex. Peru 

(HERRER

A, 2001) 

Multidimensional Índice de 

Privação 

(IP) 
 
Ex: 

Necessidade

s Básicas 

Insatisfeitas 

(NBI) 

Identificar 

unidades 

pobres – 

domicílios 

– que 

enfrentam 

sérias 

privações de 

necessidades 

humanas.  

Resultados, 

consumo ou 

acesso a certos 

bens e serviços 

que permitam a 

obtenção de um 

bem-estar.  

Tipo de 

moradia, criança em 

idade escolar fora da 

escola, existência e tipo 

de abastecimento de 

água, existência de 

banheiro e tipo de 

coleta de esgoto, anos 

de educação do(a) chefe 

de família (...)  

- Equador: 

NBI. 
 

Outros exs. 

de IP: 

UNICEF: 

Pobreza 

infantil. 

Combinação

: Linha da 

Pobreza e 

Índice de 

Privação 

Melhorar as 

avaliações da 

satisfação das 

necessidades 

básicas.  

  Combinação da Linha 

da Pobreza Absoluta e 

NBI 

Argentina 

Fonte: Elaborado pela autora. Baseado em Rio Group (2006), Feres e Mancero (2000).  

 

O método mais comum em todo o mundo, são as linhas de pobreza, utilizado para 

identificar a quantidade de recursos necessários para satisfazer um padrão mínimo de 

necessidades básicas (RIO GROUP, 2006, p. 35). Fields (2001) aponta para algumas 

escolhas a serem feitas no estabelecimento das linhas de pobreza: definição da base de 

mensuração (consumo ou renda), da unidade de análise (indivíduo, família ou per capita), 

diferenciação de linha para populações urbanas, rurais e suas determinações (científicas, 



37 

 

 

 

políticas, subjetivas ou por conveniência), e possíveis usos de outros indicadores para 

além da renda e consumo.   

A mais frequente delas é a linha de pobreza absoluta, que identifica a quantidade de 

recursos suficientes para satisfazer as necessidades básicas alimentares e não alimentares. 

Essa linha é dividida em dois tipos: linha da pobreza (sentido estrito) e linha da pobreza 

extrema ou linha de indigência ou da miséria.  

Quando estabelecida para discriminar as necessidades alimentares e de vestuário e de 

serviços básicos, como saúde, educação, moradia e transporte, conforme casos 

específicos, é chamada em sentido estrito de linha da pobreza. A atribuição de um valor 

a esses serviços não é uma tarefa simples devido às diferenças entre localidades, regiões 

e países (FIELDS, 2001; RIO GROUP, 2006).    

Discute-se, e aplica-se em alguns casos, um valor da linha da pobreza rural menor do que 

a pobreza urbana, por apontar que o custo de vida no meio urbano é mais alto se 

comparado ao custo no meio rural, principalmente pela possibilidade de a população rural 

produzir seu próprio alimento por meio de cultivos agrícolas. Todavia, Faiguenbaum 

(2013, p. 22) argumenta que há o risco de se cometer erros nessa distinção, pois a 

produção para autoconsumo pode ocupar cada vez menos espaço no conjunto de 

necessidades básicas dos domicílios, e por ser comum a desvantagem na aquisição de 

bens e serviços se comparada ao meio urbano, onde os custos de transação podem ser 

menores. Outro ponto que o autor também chama a atenção é para o uso dos censos 

demográficos nacionais como fonte de informação na construção dessas linhas, haja vista 

serem feitos em uma determinada época do ano, podendo ser atribuída uma renda per 

capita domiciliar que não seja aplicável para todos os meses do ano, já que a renda e o 

trabalho rural agrícola são descontínuos (FAIGUENBAUM, 2013, p. 23).      

Ao se referir apenas à compra de alimentos, fala-se na linha da pobreza extrema que difere 

aqueles extremamente pobres/miseráveis/indigentes dos pobres. O exemplo mais notável 

é a linha da pobreza utilizada pelo Banco Mundial e pelo PNUD no monitoramento dos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que atualmente estabelece o valor de USD 

1,90 per capita/dia, ou seja, embora esse banco chame de “pobres”, as pessoas que vivem 

com recursos monetários abaixo desse valor são consideradas extremamente pobres por 

não conseguirem satisfazer nem mesmo as suas necessidades alimentares. Outro 
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exemplo, é a linha da extrema pobreza utilizada pelo Ministério de Desenvolvimento 

Social no Brasil4. 

A principal diferença da pobreza absoluta e da pobreza relativa diz respeito à 

interpretação da maneira como as necessidades se formam socialmente. A preocupação 

na primeira é a insatisfação das necessidades, independentemente de seu contexto. Já na 

segunda, importa a insatisfação das necessidades básicas em comparação aos demais 

indivíduos da mesma sociedade. Ou seja, a pobreza relativa define como pobre o 

indivíduo com níveis abaixo dos aceitáveis pela sociedade em que vive (FERES; 

MANCERO, 2000).  

Rio Group (2006) aborda que a linha de pobreza absoluta tem sido dominante nas práticas 

de sua mensuração em países em desenvolvimento, enquanto a linha de pobreza relativa 

é mais relevante para o contexto dos países desenvolvidos, mais preocupados em alcançar 

padrões básicos de vida. Para a União Europeia, por exemplo, é mais pertinente utilizar o 

critério relativo por possibilitar analisar se todos os indivíduos estão compartilhando os 

benefícios da prosperidade e por depender, em grande parte, do nível geral de 

desenvolvimento social e econômico que tende a variar entre os Estados-membros.      

A escolha pela abordagem de pobreza relativa também implica uma maior dificuldade em 

reduzir os índices de pobreza, já que o aumento de renda e o crescimento econômico 

experimentado por todos os indivíduos de uma sociedade não diminui a pobreza relativa, 

enquanto que esses resultados seriam suficientes para diminuir a pobreza absoluta 

(FIELDS, 2001; RIO GROUP, 2006).   

Tanto a pobreza absoluta quanto a relativa são consideradas abordagens objetivas, por 

serem determinadas de forma arbitrária e normativa por técnicos e especialistas que não 

estão em condição de pobreza. Enquanto a abordagem subjetiva de pobreza possibilita 

que a própria população expresse sua percepção sobre seu próprio bem-estar (RIO 

GROUP, 2006) ou atribua um valor para aquilo que considera suas necessidades básicas, 

principalmente a partir de um critério monetário (FERES; MANCERO, 2000, p. 7). Há 

pesquisas que consideram critérios alternativos, como o nível de felicidade. 

A abordagem subjetiva não é utilizada oficialmente por nenhum país ou organismo 

internacional de maneira central em suas mensurações. Segundo o Rio Group (2006), seu 

                                                           
4 Os valores das linhas da pobreza e da pobreza extrema utilizada pelos programas sociais do Ministério 

de Desenvolvimento Social no Brasil são R$ 178,00 e 89,00 per capita/mês, respectivamente.  
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uso é complementar às análises realizadas de forma objetiva, a fim de checar, por meio 

da opinião dos indivíduos, os resultados obtidos com outras abordagens, mediante a 

utilização dos seguintes métodos:  

• Minimum income question (MIQ): inicia-se com os indivíduos respondendo qual 

seria a renda mínima necessária para manter suas atuais condições de vida;  

• Income evaluation question (IEQ): os respondentes indicam valores monetários 

para diferentes situações consideradas entre ‘muito ruim’ e ‘muito boa’;  

• Consumption adequacy question (CAQ): questiona-se sobre quais seriam os 

padrões de moradia, alimentação, vestuário, saúde e educação considerados 

‘menos adequados’, ‘adequados’ e ‘mais adequados’.  

Todas as abordagens descritas até aqui estão relacionadas à pobreza como insuficiência 

de renda ou níveis de consumo. As abordagens multidimensionais avançam na 

identificação de situações de pobreza por mensurar um maior número de variáveis 

necessárias para um bem-estar, diferentemente de métodos prontos – como o método da 

linha de pobreza – projetados para avaliar se a unidade tem os meios necessários para 

atendê-los (RIO GROUP, 2006, p. 102).  

Em alguns países da América Latina, tem-se utilizado o método das Necessidades Básicas 

Insatisfeitas (NBI) para avaliar as condições de privação em situações de pobreza 

absoluta. Esse método foi introduzido na região pela Cepal, no início da década de 1990, 

como uma forma de aproveitar os censos demográficos e de habitação na caracterização 

dos países (FERES; MANCERO, 2000). O uso desses censos, por um lado, diminui o seu 

custo e possibilita a utilização do NBI como um indicador para caracterizar áreas 

geográficas menores devido à desagregação permitida pelas informações censitárias. Por 

outro lado, depende da atualização periódica, e não muito longa, dos vários dados 

necessários, o que pode não ser um bom método de avaliação de políticas de curto prazo 

ou ser um problema para alguns países com dificuldade de realização dessas pesquisas 

nacionais.  

Outrossim, o seu estabelecimento não é uma tarefa fácil, sendo necessários alguns passos 

para identificar as unidades pobres – frequentemente os domicílios: 1. Selecionar as 

necessidades básicas; 2. Identificar diferentes dimensões para serem avaliadas em cada 

necessidade; 3. Definir indicadores em cada dimensão escolhida; 4. Estabelecer os 

limiares ou valores de privação em cada indicador (RIO GROUP, 2006). Isso gera uma 
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diversidade de valores em cada indicador de cada dimensão de necessidade escolhida, e, 

consequentemente, maior complexidade no estabelecimento, levantamento e tratamentos 

dos dados necessários e disponíveis.5  

Países como Equador têm empregado esse método. Outros, como Argentina, optaram pela 

combinação do NBI com a linha da pobreza, já que algumas necessidades são mais bem 

avaliadas pelo primeiro, e outras pelo segundo, identificando o(a) pobre como alguém 

que possui uma renda muito baixa e sofre de privações (RIO GROUP, 122). 

Feres e Mancero (2000) apontam as complementaridades entre as duas abordagens: a 

linha da pobreza é capaz de identificar casos de domicílios que atendem às suas 

necessidades básicas, mas que, devido à conjuntura, reduziram sua renda a um nível 

menor do que a linha da pobreza. De outra parte, com base em Boltivik (1990), os autores 

argumentam que a linha da pobreza não atenta para os serviços públicos previstos 

gratuitamente, enquanto, por meio do NBI, é possível observar geograficamente a 

ausência da rede de serviços. A primeira também não incorpora as necessidades, cuja 

satisfação requer gastos em investimento e não em preços correntes, como moradia e 

educação – aspectos identificados pelo NBI. Estes estudos contribuem muito ao chamar 

a atenção para um maior número de variáveis, tipificando os domicílios em diferentes 

graus de privação por combinação de carências.  

A linha da pobreza elaborada pela Cepal é utilizada nesse estudo por considerar padrões 

de pobreza próprios da América Latina, que são mais elevados do que aqueles dos países 

mais pobres do mundo, com base dos dados da linha da pobreza utilizada pelo Banco 

Mundial.  

Conforme observamos, o termo ‘pobreza extrema’ tem sido usado a partir da definição 

monetária, e expressa a escassez de recursos necessários para a compra de uma cesta 

básica de alimentos. Utilizado em documentos como sinônimo de fome, pobreza crônica, 

miséria e indigência, as pessoas nessa situação estão em um nível social abaixo do mínimo  

aceitável para sobreviver. Em um dos documentos mais antigos sobre o tema, Rojas 

(1979) acrescenta que são pessoas em uma situação de incapacidade de mover e de sair 

de seu estado inicial, o que faz com que permaneçam nessa condição por gerações. Por 

                                                           
5 Para mais informações sobre o uso, incentivos e críticas ao método NBI, na América Latina, consultar 

Feres e Mancero (2000). 
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essa severidade é frequentemente caracterizada pela ausência de recursos e serviços 

básicos.     

Tickamyer (2009) adverte que para analisar a pobreza rural é necessário observar não 

somente o que se define como pobreza, como também o que se define por rural. De modo 

a observar as implicações desse segundo termo, discutiremos este assunto no tópico 

seguinte. 

 

2.3 O que é o rural?  
 

Uma resposta rápida relaciona o rural ao modo de vida no campo, à agricultura, ao maior 

contato com a natureza. Dicionários da língua portuguesa e espanhola o definem, 

respectivamente, como   

relativo a ou próprio do campo; situado no campo; campestre, agrícola, 

rústico adjetivo e substantivo de dois gêneros. Ou 

que ou aquele que se ocupa na vida agrícola; proprietário campesino; 

lavrador substantivo feminino (DICIONÁRIO HOUAISS, 2019).   

um adjetivo relativo às condições de vida no campo (DICIONÁRIO DA 

REAL ACADEMIA ESPANHOLA, 2019).  

 

Essas são definições que são tratadas como senso comum, por demonstrarem o modo 

como as pessoas frequentemente expressam um determinado objeto, em um dado 

momento. É mais uma das formas de delimitar o que é rural. Além delas, exploraremos 

outras formas.   

Dentro do campo de estudos sobre desenvolvimento rural no Brasil, Arilson Favareto e 

Paulo Seifer (2012) descrevem que a ‘velha ruralidade’ dominou o debate científico e 

normativo sobre o rural durante o século XX. Nela, o desenvolvimento desse espaço 

dependia exclusivamente de atividades primárias e de seus modos de promovê-las. Para 

os autores, há uma transição para a ‘nova ruralidade’, baseada na superação de dicotomias 

como a oposição estanque entre o rural e o urbano, e no desenvolvimento de atividades 

do setor industrial e terciário, como o turismo rural. Dessa discussão, emerge a abordagem 

territorial de desenvolvimento rural, todavia, de modo algum consensual. 

Com base nas três dimensões definidoras da ruralidade propostas por Ricardo Abramovay 

(2003) – proximidade com a natureza, ligação com as cidades, e relações interpessoais 
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derivadas da baixa densidade populacional e do tamanho reduzido de suas populações –, 

Favareto & Seifer (2012) descrevem as mudanças entre a ‘velha’ e a ‘nova’ ruralidade. 

Quanto à proximidade com a natureza, se antes os recursos naturais eram objeto de 

exploração primária, agora passam a ter novos usos sociais, como a conservação da 

biodiversidade, o aproveitamento paisagístico e a busca por fontes renováveis de energia. 

Sobre as relações interpessoais, essas passam a se estruturar a partir de uma crescente 

individualização e heterogeneização social, fruto da maior mobilidade física, do novo 

perfil social e da maior integração aos mercados de bens e serviços ao mercado de 

trabalho e ao de bens simbólicos, e não mais pela relativa homogeneidade e isolamento 

espacial (FAVARETO; SEIFER, 2012).  

Já na relação com as cidades, os espaços rurais deixam de ser apenas fornecedores de 

bens primários para terem maior integração e diversificação econômica – como 

demonstrado no estudo brasileiro denominado Projeto Rurbano (SILVA, 2001) –, o que 

não só diminui como pode reverter a lógica migratória e de transferência de rendas antes 

estabelecidas, atribuindo ao rural um novo espaço de lazer e de moradia (FAVARETO; 

SEIFER, 2012). Cabe ressalvar que, sem dúvida, mesmo para aqueles que viveram nos 

tempos da “velha ruralidade”, o rural já era um espaço de moradia e lazer. O que os 

autores argumentam em suas pesquisas é que a inserção de atividades e relações sociais 

e produtivas, antes não observadas, mudou o status simbólico e econômico do meio rural. 

E essa constatação entra em disputa junto a outras na definição oficial utilizada para a 

aplicação de políticas públicas sobre como desenvolver esses espaços. 

Em um debate internacional, em concordância com Favareto e Seifer (2012), Tickamyer 

(2009) chama a atenção para o fato de que, apesar de emergir da ideia de rural uma 

imagem de baixa densidade populacional e de paisagens agrárias, nem todas as 

residências e modos de vida rurais são agrícolas ou baseados em recursos naturais, e 

tampouco todas as populações rurais estão esparsamente distribuídas. E, ainda, 

considerações administrativas e políticas também podem estar presentes nas diferentes 

definições utilizadas pelos países ao longo do tempo. Logo, há diferentes formas de 

depreender o que é o rural.  

A partir do olhar multidisciplinar dos estudos rurais, Paul Cloke (2006, p. 19) sintetiza 

três quadros teóricos que têm influenciado na construção dos conceitos sobre a ruralidade: 

o funcional, a economia política e a construção social. O primeiro remete aos elementos 

funcionais da ruralidade como seu espaço, paisagem e população. Nele, o rural tende a 
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ser definido por áreas caracterizadas pelo predomínio do uso agrícola e florestal do solo, 

com pequenos povoados, cuja população o reconheça como sendo rural e tenha modos de 

vida fortemente relacionados as características ambientais locais. 

Implícito a essas ideias funcionais, está uma série de suposições sobre a relação entre o 

rural e o urbano. Algumas pesquisas relacionam o rural restritamente a agricultura, por 

consdierar ser um caminho totalmente seguro a definição desses espaços como rurais. Em 

outras, a dicotomia entre urbano e rural é superada por um contínuo, em que há uma 

escala de gradações entre esses dois meios, por exemplo, em Pahl (1965) e Dirven (2011).  

O segundo quadro teórico está baseado no uso de conceitos de economia política para 

esclarecer a natureza e posição do rural em termos produtivos. Nesse sentido, reconhece 

que as áreas rurais dinâmicas estão conectadas à lógica política e econômica nacional e 

internacional. Por essa lente, o autor esclarece que as mudanças no rural são causadas por 

fatores operados fora de suas fronteiras. Por exemplo, o debate britânico sobre 

localidades, realizado na década de 1980, evidenciou que embora certas localidades 

atinjam um status de distinção produtiva e econômica, outras não logram o mesmo e, por 

isso, esse pressuposto não pode ser generalizado (CLOKE, 2006).         

Diferentemente dos enquadramentos teóricos anteriores baseados em uma visão 

positivista, o terceiro baseia-se em uma visão pós-estruturalista das maneiras de pensar a 

ruralidade, com destaque ao papel da cultura na distinção socioespacial. Essa abordagem 

de construção social da ruralidade atribui importância ao mundo de valores sociais, 

culturais e morais associados aos espaços e à vida rural. Tais estudos analisam como 

práticas, comportamentos, tomadas de decisão e performance que são contextualizados e 

influenciados pelos sentidos sociais e culturais relativos ao rural. Cloke (2006) cita como 

exemplos estudos que se concentram nas interconexões entre construções socioculturais 

da ruralidade e da natureza – para ele, importantes na reprodução do imaginário 

geográfico do espaço rural – e as experiências vividas e práticas de vida nesses espaços. 

Sobre a necessidade de ir além do óbvio, como fez Philo (1992), ao analisar os espaços 

rurais negligenciados da Grã-Bretanha, ele afirma que a maioria dos relatos da vida rural 

tem sido dominadas por conexões baseadas em pontos de vista tipicamente branco, com 

narrativas masculinas e de classe média.  

Embora o debate mapeado por Cloke (2006) abranja desde quadros teóricos mais 

tradicionais a outros alternativos, as definições de população rural utilizadas para 
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aplicação das políticas públicas, ao menos pelos países latino-americanos, em alguns 

casos estão relacionados a elementos funcionais, conforme o Quadro 2. Ou seja, a 

delimitação das áreas geográficas urbanas e rurais se limita ao tamanho da população, 

acesso à infraestrutura e serviços, estabelecimento de áreas administrativas. E apenas o 

caso chileno considera o predomínio de atividades produtivas setoriais.  

 

Quadro 2 – Critérios de operacionalização das áreas geográficas e definição de população 

rural na América Latina  

Tipo de critério  Países Definição de população rural**  

Tamanho da população 

utilizando distintos 

limiares 

Argentina e 

Bolívia  

 

Residente em locais com até 2.000 

habitantes  

México e 

Venezuela 

Residente em locais com até 2.500 

habitantes 

Área administrativa 

Brasil, Haiti, 

Paraguai, 

República 

Dominicana e 

Uruguai 

Residente em locais fora dos limites 

urbanos 

Equador* Residentes nas paroquias rurais 

Tamanho da 

população, acesso à 

infraestrutura e 

serviços 

Honduras e 

Panamá   

 

Residentes de espaços com 

características não urbanas 

Nicarágua* 

Residentes de um conjunto de 

comunidades com menos de 1.000 

habitantes e sem estrutura urbanística  

Tamanho da 

população, 

predominância e não 

predominância de 

atividades agrícolas 

Chile 

Assentamento humano concentrado ou 

disperso com até 2.000 habitantes e 

menos de 50% da população 

economicamente ativa dedicada a 

atividades secundárias 

Área administrativa, 

acesso à infraestrutura 

e serviços 

Colômbia  Reside em povoados com até 1.500 

Costa Rica Reside em locais fora da área urbana 

Área administrativa, 

tamanho da população 

e número de 

residências 

Peru Reside fora da área urbana dos distritos 

Área administrativa, 

tamanho da população 

e acesso à 

infraestrutura e 

serviços 

Cuba  

Residente em locais com menos de 2.000 

habitantes e caracterizadas com menos 

de quatro características urbanas. 

 Guatemala 
-  

Fonte: Mescla do quadro da FAO (2018) com dados da Cepal (201-). 

*Não incluído no quadro original de FAO (2018), baseado em Dirven (2011).  

** Conforme documento “Definición de población urbana y rural utilizadas en los censos de los 

países latinoamericanos” (CEPAL, 201-). 

 

Nos países em que o tamanho da população é o único critério, ou pelo menos um deles – 

Argentina, Bolívia, México, Venezuela, Chile, Colômbia, Peru, Cuba –, os limiares 
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máximos populacionais variam de 1.000 a 2.500 habitantes por assentamento. A média 

de 2.000 pessoas é o mínimo sugerido por especialistas para caracterizar o rural na 

América Latina (DIRVEN, 2011; FAO, 2018). Esse critério é ainda mais variável num 

olhar global, conforme as características demográficas de cada país, se fosse usada até 

dez vezes a média acima sugerida como limite para a caracterização de área como rural 

(TICKAMYER, 2009).   

As definições administrativas são uma alternativa, mas podem ser também uma armadilha 

se não utilizadas diretamente para as áreas rurais. O caso brasileiro é um exemplo, onde 

as áreas rurais são definidas como aquelas fora do perímetro urbano definido em 

legislação municipal, frequentemente, de forma arbitrária. Em outras palavras, uma 

definição por omissão (DIRVEN, 2011) fortemente criticada. José Eli da Veiga (2003) 

considera, com base em critérios estruturais – como tamanho populacional do município, 

sua densidade demográfica e sua localização –, que apenas 57% da população brasileira 

poderia ser chamada de urbana no Censo Demográfico de 2000, e não o dado oficial de 

81%.     

Portanto, não há uma definição comum a todos os países, mas podemos afirmar, com 

certa segurança, que mais frequente é aquela em que o rural é definido como algo não 

urbano. O não atingimento das condições urbanas é observado em censos nacionais de 

diferentes anos no Brasil, Haiti, Paraguai, República Dominicana, Uruguai, Panamá e 

Honduras. O que friamente poderia nos levar a considerar a pobreza rural como uma 

pobreza não urbana. Todavia, embora a definição funcional seja a utilizada oficialmente 

pelos governos dos países por seu determinismo prático, há outras formas de depreender 

o que é o rural e suas múltiplas realidades. E, não podemos ser omissos.    

 

2.4 Pobreza rural: determinantes e abordagens teóricas 
  

No capítulo “Rural poverty” publicado no “Handbook of Rural Studies”, Ann Tickamyer 

(2006) observa que a pobreza rural é analisada por várias teorias que correspondem a 

explicações focadas nas pessoas com base em suas características individuais; e/ou 

espaciais, investigando as condições estruturais e institucionais das localidades 

consideradas pobres. Dentro desses debates há uma certa confusão entre as explicações, 
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de um lado, baseadas em descrições da pobreza rural – sejam individuais ou espaciais –, 

e aquelas focadas em interpretações teóricas desse fenômeno, de outro.  

Com um olhar mais estruturalista, a autora argumenta que as características individuais 

ou espaciais, aqui chamadas de determinantes, preveem as possibilidades de alguém ou 

de algum lugar ser considerado pobre, entretanto, não possuem poder explicativo para a 

pobreza rural. Maior potencial explicativo estaria no conjunto de teorias interpretativas.  

Being female does not explain poverty, but the dynamics of patriarchal gender 

relations supplies the necessary understanding for women’s heightened 

vulnerability. Similarly, being a member of a racial or ethnic minority may 

make it more likely to be poor, but its real significance is as a marker of 

ongoing social relations of subordination and discrimination that create that 

probability. High unemployment rates generate high poverty, but the reasons 

behind particular patterns of employment, such as deindustrialization, 

economic restructuring, uneven development, or globalization have much 

greater theoretical power (TICKAMYER, 2006, p. 414). 

 

Com esses argumentos, Tickamyer ressalta a importância das interpretações teóricas nos 

estudos sobre pobreza rural e as separam em três níveis explicativos: i) teorias individuais; 

ii) teorias estruturais; e iii) teorias de médio alcance ou meta-teorias – identificando 

alguns exemplos aplicados ao rural, conforme a figura a seguir.   

 

Figura 1 – Teorias e determinantes da pobreza rural 

Fonte: Elaborado pela autora. Baseado em Tickamyer (2006). 
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Dentro do conjunto de explicações estruturais sobre o desenvolvimento econômico e 

social das nações, está a teoria da modernização, na qual os bolsões de pobreza rural são 

espaços esquecidos, ou deixados de fora da prosperidade proveniente do desenvolvimento 

industrial e urbano. Devido a isso, ela é um dos fracassos do desenvolvimento econômico 

que deveria ter sido equânime, segundo esses pressupostos. Já nas teorias da dependência, 

do sistema mundial econômico ou outra variação do desenvolvimento do 

subdesenvolvimento, a pobreza deixa de ser inerente ao processo e é reposicionada como 

resultado de desigualdades criadas e promovidas por relações sociais de exploração, 

dominação e discriminação.  

 O terceiro grupo – teorias de médio alcance e meta-teorias – trata de teorias que podem 

conectar os dois anteriores, por enfatizarem relações entre processos que são operados 

em diferentes níveis, com esforços para conectar pessoas e lugares, e as dinâmicas de 

ações e oportunidades individuais com processos e formas estruturais, além de 

oferecerem esforços para desconstruir discursos dominantes que prevalecem na academia 

e no debate de políticas públicas sobre pobreza e suas causas, teorias de gênero, capital 

social, vínculos entre o rural e o urbano, entre outras. Entre elas, a análise de políticas 

públicas e suas práticas discursivas sobre a pobreza rural (TICKAMYER, 2006).      

 

2.4.1 Os determinantes da pobreza rural 

 

Embora os determinantes individuais e espaciais (Quadro 3) não expliquem sozinhos as 

causas estruturais da pobreza rural, eles constituem um conjunto de elementos 

importantes para descrever o fenômeno. Não apenas de forma separada, mas na sua 

intercessão. E estão presentes tanto no debate teórico acadêmico quanto nas redes de 

especialistas que discutem a pobreza rural, e, principalmente, nas proposições de políticas 

de redução.  

Documentos de organizações multilaterais e institutos – especialmente FAO, IICA e 

Fundo de Internacional de Desenvolvimento da Agrícola (FIDA) – no cenário rural latino 

americano – tendem a utilizar os determinantes de forma mais descritiva e prescritiva para 

orientações de políticas públicas, com alinhamentos teóricos e concepções de pobreza, na 

maior parte das vezes não explícitas.   
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Apesar de ser fortemente criticado nos estudos rurais por ser considerado o principal 

critério para definir pobreza, seja ela rural ou urbana, a renda monetária é um dos 

determinantes utilizados por diferentes concepções, pela possibilidade de ser convertida 

em acesso a outros bens e serviços sociais e produtivos como alimentos, educação, saúde, 

assistência técnica, tecnologia entre outros itens necessários ao modo de vida ao qual se 

deseja viver (SEN, 1999). A principal crítica reside na centralidade que a renda tem 

ocupado em alguns debates, vista como uma forma reducionista de representar os 

diferentes modos de sobrevivência da população rural, e pela simplificação da questão ao 

restringi-la às possibilidades de consumo dos indivíduos, e não uma concepção mais 

ampla de direitos humanos, tampouco a uma análise dos processos de dominação e 

exploração estabelecidos em sistema econômico desigual (KAY, 2007).   

 Quadro 3 – Determinantes da pobreza rural  

Sociodemográficos 

- Minorias e grupos vulneráveis: 

Mulher 

Indígenas 

Povos tradicionais ou originários 

Pessoas com necessidades especiais 

Idosos 

Crianças 

- Renda 

Disponibilidade e acesso a recursos naturais 

- Terra – acesso e segurança na posse e uso 

- Água – acesso a água em qualidade e quantidade neecssárias 

- Florestas e bosques – populações tradicionais como quebradeiras 

Acesso a serviços básicos de qualidade e a infraestrutura 

- Educação 

- Saúde  

- Assistência social 

- Seguridade social  

- Saneamento básico 

- Habitação 

- Transporte 

- Meios de comunicação   

- Lazer 

- Cultura 

Acesso a bens e serviços produtivos e econômicos  

- Assistência técnica e extensão rural 

- Recursos tecnológicos (maquinário e equipamentos) 

- Canais de comercialização públicos e privados 

- Crédito, seguro produtivo e outros serviços financeiros   

Participação social e acesso a instituições 

- Liberdade e incentivo para se organizar 

- Participação em organizações e instâncias políticas 

- Capacidade organizacional e integração comunitária 

Mercado de trabalho 

- Formas de inserção laboral (permanente, temporário, análogo à escravidão ou inseguro)  

Relações migratórias 

- Rural e urbano 

- Entre países e regiões subnacionais 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Num estudo sobre desenvolvimento rural territorial como resposta à pobreza rural e 

desigualdade na distribuição de renda do Centro Latino-Americano para o 

Desenvolvimento Rural (Rimisp), a renda é relacionada ao acesso aos recursos naturais, 

já que esses são importantes ativos produtivos, e devido a pobreza monetária afetar com 

mais severidade, povos originários – indígenas e povos afrodescentes (SCHEJTMAN; 

BERDEGUÉ, 2008).  

A desigualdade de acesso aos bens naturais, em especial à terra, promovida por 

instituições públicas e privadas, limita o potencial de crescimento econômico e seu 

excedente aos diferentes grupos sociais. A dificuldade de acesso aos ativos e à renda está 

relacionada como causa e efeito à desigualdade de oportunidade e poder político, 

guardando uma estreita relação com formas e discriminação, entre elas de gênero e racial 

(IICA, 2011, p. 2).    

Sobre a relação entre a desigualdade de acesso à terra e à questão de gênero, Carmen 

Diana Deere (2018)6 se dedica a um olhar sobre as formas patriarcais de concentração de 

terra e as barreiras de acesso para as mulheres. Metodologicamente, adverte sobre a 

dificuldade de acesso a dados dos Censos Agropecuários dos países latino-americanos, já 

que a resposta só pode ser, na maioria dos casos, o homem ou a mulher donos da 

propriedade, com exceção do caso colombiano. Assim, ela salienta o quão enraizada e 

naturalizada é essa intersecção a ponto de que nem mesmo existir disponibilidade de 

dados para melhor analisá-la.     

O pertencimento a um determinado grupo vulnerável pode excluir, ou inserir de maneira 

marginal, indivíduos ou grupos de indivíduos de dinâmicas sociais e econômicas, ou 

causar-lhes estigma que os impossibilite de participar de determinados aspectos da vida 

coletiva. Do ponto de vista individual, a sobreposição desses determinantes, como uma 

mulher indígena portadora de necessidades especiais, pode conjuminar uma série de 

barreiras de acesso a bens e serviços sociais ou à participação dos modos de vida dentro 

e fora da sua comunidade étnica.  Esses são apenas algumas das explicações sobre pobreza 

rural e seus determinantes  

Portanto, consideramos a pobreza rural uma construção social, produzida por diferentes 

abordagens teóricas que partem de diversos determinantes oriundos de características 

                                                           
6 Carmen Diana Deere, em discurso no painel Dinámicas de Tierras em América Latina, realizado no dia 

29 de novembro de 2018, no X Congreso Alasru, em Montevidéu, Uruguai.  
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demográficas e/ou de territórios. Parte dessas explicações sobre a pobreza e a aplicação 

de seus determinantes serão apresentadas na próxima seção, à medida que foram sendo 

utilizadas por diferentes autores e autoras na explicação das condições de vida no meio 

rural na América Latina. Nem todas elas se referem explicitamente ao termo “pobreza” 

ou “pobreza rural”, mas tiveram implicações nas ideias de desenvolvimento que 

circularam na região, e no modo como o rural foi performado pelas intervenções estatais 

e privadas.  
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3 POBREZA RURAL NA AMÉRICA LATINA  
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Apesar de esta tese se concentrar na análise da pobreza rural nos anos 2010, resgataremos 

as principais transformações ocorridas nas últimas décadas, no contexto rural latino-

americano, para compreendermos o processo histórico produtor das condições de vida no 

campo. Para depois identificarmos alguns temas que foram utilizados no debate sobre 

desenvolvimento rural e pobreza, parte deles se tornaram conceitos-chave em políticas, 

programas e ações públicas de redução da extrema pobreza rural. Diante da diversidade 

dessas intervenções, nos centramos ao final dessa seção em sintetizar um conjunto de 

políticas sociais executadas na presente década, situando o debate regional em que se deu 

a elaboração das estratégias analisadas nesta tese.  

 

3.1 As transformações das últimas décadas no rural latino-americano  

 

Ao longo das últimas seis décadas, a América Latina passou por uma série de 

transformações sociais, econômica e políticas, com períodos de progresso econômico, 

instabilidade política, ditaduras militares, crises econômicas e sociais, entre outros 

processos marcantes na maior parte dos países da região. Autores delimitam três períodos 

principais do desenvolvimento econômico latino-americano, cruciais para o 

entendimento das transformações ocorridas no meio rural entre as décadas de 1950 e 2010 

(PIADAL, 2013; SAUBORIN; SAMPER; SOTOMAYOR, 2015; BRESSER-PEREIRA; 

THEUER, 2012; VERGARA-CAMUS; KAY, 2017b). São eles: 

• Desenvolvimentismo nacional e substituição de importações de produtos 

industriais (1950-1980), importante para o desenvolvimento industrial em parte dos 

países da região; 

• Liberalização e abertura econômica (1980-2000) que priorizou a produção 

agropecuária para exportação, apoiando o agronegócio;  

• Novo desenvolvimentismo (2000-201-7), fase de programas de compensação de 

falhas de mercado.  

Esses períodos serão retratados como processos de desenvolvimento econômico das 

sociedades latino-americanas, destacando-se as transformações políticas e sociais no 

meio rural da região.  

                                                           
 6 Bresser-Pereira & Theuer (2012) e Vergara-Camus & Kay (2017b) não delimitam com exatidão o fim 

da fase do Novo desenvolvimentisto.   



53 

 

 

 

3.1.1 O rural latino-americano no processo de desenvolvimentismo nacional: entre a 

lógica industrial e o início de opressões ditatoriais  

 

A aplicação política do pensamento econômico na América Latina é caracterizada por 

grandes tendências, ou ondas, que se estenderam por longos períodos em muitos países 

(PIADAL, 2013, p. 27). No fim da Segunda Guerra Mundial, a Cepal liderou o processo 

de desenvolvimento econômico da região com a ideia dominante do modelo de 

substituição de importações de origem industrial. Tendo observado a queda dos preços 

internacionais de matérias-primas agrícolas e a consequente decadência das condições de 

câmbio de países exportadores, o que impunha limites à contribuição potencial da 

agropecuária para o desenvolvimento econômico dos países (PIADAL, 2013).    

Nessa fase, o setor agrícola foi submetido aos interesses do setor industrial. A agricultura 

contribuiu para a geração de divisas e de excedentes econômicos para os investimentos 

necessários ao desenvolvimento industrial; a provisão de alimentos para aumentar a 

competitividade industrial; e a provisão de mão de obra barata, fruto da migração do 

campo para as cidades (POMAREDA et al., 2013, p. 28). 

Embora tenha possibilitado o desenvolvimento industrial de alguns países, especialmente 

os do cone sul e o Brasil, houve uma série de impactos negativos para a agricultura, na 

medida em que não houve investimento no setor (POMAREDA et al., 2013, p. 28). Na 

maior parte deles, não possibilitou o desenvolvimento de uma agroindústria com 

capacidade de transformação e agregação de valor.  

A fase de substituição de importações coincidiu, do ponto de vista político, com modelos 

de Estados centralizados, associados às ditaduras militares em muitos países da região 

(SABOURIN; SAMPER; SOTOMAYOR, 2015, p. 7). Sob o contexto da Guerra Fria, a 

Revolução Cubana, ocorrida em 1959, marcou profundamente a América Latina ao 

representar uma quebra ao poderio norte-americano. E a reforma agrária cubana, 

promulgada no mesmo ano, gerou entusiasmo na luta campesina em toda a região; 

todavia, essa não duraria muito tempo (FEDER, 1970, p. 05).   

Na tentativa de manter os países latino-americanos sob sua tutela e evitar que seguissem 

o “mal” exemplo da Ilha, os Estados Unidos lançaram, em 1961, a “Alianza para el 

Progreso”, um pacote de ajuda financeira para a melhoria das condições econômicas e 

sociais dos países, e previa, inclusive, o apoio à reforma agrária.  
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La Alianza para el Progreso fue una advertencia para hacer concesiones 

a los campesinos, o bien enfrentarse a un continuado estancamiento 

económico y desintegración social, ya que la Carta de Punta del Este de 

1961 — un documento revolucionario en sus términos — señalaba 

explícitamente la necesidad de reformas sociales como piedra angular 

del progreso económico, político y social. Sin embargo, varios 

acontecimientos han modificado lo que tendrá que convertirse en un 

giro histórico. No acababa de firmarse la Carta cuando ya las presiones 

políticas del sector campesino para la distribución de tierras en gran 

escala eran socavadas. (FEDER, 1970, p. 05)  

 

Embora tenha havido o apoio a processos de reforma agrária, estes não foram verdadeiros 

com expropriação de terras das grandes propriedades para serem distribuídos aos 

campesinos, pois se constituíram quase que exclusivamente em projetos de lei, na 

organização de institutos de Reforma Agrária e em processos de colonização, que 

aparentemente teriam satisfeito as condições estipuladas pela Alianza (FEDER, 1970).  

Outra interferência norte-americana contra a expansão comunistas nos países latino-

americanos foram as intervenções militares. Intensificadas nos anos seguintes à assinatura 

da Carta, tratou-se de impulsos a golpes de Estado e de reconhecimento diplomático aos 

governos militares surgidos em diversos países – vide Quadro 4.  

 

Quadro 4 – Países latino-americanos e períodos de ditadura militar 

País Período de ditadura 

militar 

Argentina 1962 – 1983 

Brasil 1964 –1985 

Bolívia 1964 – 1985 

Chile 1973 – 1990 

Equador 1963 – 1979 

Guatemala 1954 – 1985 

Honduras 1963 – 1980 

Panamá 1968 – 1989 

Paraguai 1954 – 1989 

Peru 1968 – 1980 

Uruguai 1973 – 1985 

Fonte: Morgenfeld, 2012; Queiroz, 2015. 
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As ditaduras militares apoiadas pelos Estados Unidos representaram forte perseguição aos 

partidos comunistas e/ou revolucionários, repreensão aos movimentos e organizações campesinas 

e, também, buscou “acalmar” e moldar as reivindicações sociais apoiadas pela Igreja Católica, 

baseadas na Teologia da Libertação (FEDER, 1970; SABOURIN, 2015). Assim, se converteram 

em períodos de desigualdade social, pobreza e opressão à dignidade e aos direitos humanos 

(QUEIROZ, 2015).   

Nesse período, os militares promoveram processos de colonização com o objetivo de 

ocupar todo o território dos países, mantendo sobre eles o seu domínio, como foi 

observado na região norte do Brasil e no Paraguai, onde foram gerados conflitos 

fundiários entre campesinos, povos tradicionais e latifundiários – até hoje insolúveis.   

Além dos processos de colonização apoiados pela Alianza, houve outras reformas agrárias 

durante a década de 1960, por exemplo, no México e na Bolívia. Villalobos (2016, p. 65) 

descreve que elas ocorreram a partir do “diagnóstico” de que a pobreza rural estava 

relacionada à escassez de terra e que, em parte, foram distribuídas para as famílias rurais 

pobres numa fórmula que combinava maior produção e renda como “solução” para a 

pobreza rural. Todavia, tais iniciativas foram insuficientes na maior parte da região.  

Ao discutir a função social da terra, as reformas agrárias latino-americanas da década de 

1960 e pobreza rural, Feder (1970, p. 05) critica com veemência esse período: “desde el 

punto de vista de los campesinos, la década del 60 pasará a la historia como la década de 

las reformas agrarias frustradas”. Essas reformas não somente não envolveram de maneira 

ativa os campesinos, que foram tratados como meros beneficiários passivos dessas 

políticas, como também foram vítimas delas, cujos direcionamentos teriam sido dados 

pelas elites agrárias.  

A exclusão dos campesinos desse processo garantiu o silenciamento de discussões sobre 

os problemas de injustiça social e pobreza rural, e o não oferecimento de serviços 

importantes para garantir a função social da terra como irrigação, drenagem, construção 

de estradas, serviços sociais básicos e crédito subsidiado. Durante a década de 1960 até o 

início da década de 1980, a região passou por uma série de processos de reforma agrária 

que variaram muito em intensidade e resultados (KAY, 2015, p. 74).  

Desde a década de 1960, já era observado o aumento das migrações do meio rural para o 

urbano, devido à desocupação e à subocupação na agricultura (FEDER, 1970) – não 
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somente as políticas agrárias e a repreensão política, mas também as políticas agrícolas e 

econômicas contribuíram para o aumento desse fenômeno nas décadas seguintes.  

Um conjunto de políticas passaram a ser executadas, em meados da década de 1970, por 

diferentes países latino-americanos, com o propósito de aumentar a produção e a 

produtividade sem alterar a estrutura agrária vigente. Devido à lógica de modernização 

da agricultura, essas políticas foram conhecidas como Revolução Verde, um paradigma 

instaurado a partir da lógica industrial, calcado na alta produtividade com uso de sementes 

híbridas e melhoradas, maquinários e insumos químicos (VILLALOBOS, 2016, p. 68).   

Importante atentar para o momento vivido na época. Houve, na década de 1970, uma crise 

mundial na oferta de alimentos. Em tal cenário, os argumentos de aumento da 

produtividade para produção de alimentos soaram como uma alternativa importante para 

reverter a situação de fome e de desnutrição vivenciada na região. Logo, a Revolução 

Verde foi traduzida em políticas que se estenderam até a década de 1980. Os governos 

nacionais, com a “ajuda” de organismos internacionais de apoio técnico e financeiro, 

ofereceram aos grandes produtores e à parte dos pequenos, informações e financiamento 

de pacotes tecnológicos.  

O oferecimento de ajuda aos pequenos produtores teve como argumento o fato de ser um 

auxílio para que eles pudessem sair da situação de pobreza, iniciando assim a era dos 

Projetos de Desenvolvimento Rural Integrado, que embora tenham variado ao longo do 

tempo, são presentes em alguns países até hoje (VILLALOBOS, 2016, p. 68). O ‘Rural 

Development Sector Policy Paper’ orientava:  

O desenvolvimento rural é uma estratégia desenhada para melhorar a vida 

econômica e social de um grupo específico de pessoas - os pobres rurais. Trata-

se de estender os benefícios do desenvolvimento aos mais pobres entre aqueles 

que procuram um meio de vida nas áreas rurais. O grupo inclui pequenos 

agricultores, arrendatários e sem-terra. 

[...] Uma vez que o desenvolvimento rural se destina a reduzir a pobreza, deve 

ser claramente concebido para aumentar a produção e a produtividade 

(BANCO MUNDIAL, 1975, p. 3).  

 

Segundo esse documento, publicado pelo Banco Mundial em 1975, o desenvolvimento 

rural integrado – calcado no aumento da produção e da produtividade – seria a grande 

solução do momento. Pois aumentaria o fornecimento de alimentos, melhorando os níveis 

de nutrição da população. E com os serviços básicos de saúde, comporiam um conjunto 

de medidas para melhorar a qualidade de vida dos pobres rurais e, indiretamente, sua 
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habilidade em contribuir para a economia e para a produção de alimentos de maneira 

eficaz. Isso em milagrosa concordância com a modernização e monetarização da 

sociedade rural e sua transição de uma situação de isolamento à integração na economia 

nacional (BANCO MUNDIAL, 1975, p. 3). Logo, embora tenham sido argumentos 

falaciosos, há aí um princípio do conceito de segurança alimentar que esteve, nesse 

momento, exclusivamente subordinado ao desenvolvimento econômico e à 

produtividade.   

Os grandes produtores agropecuários que tiveram subsídio governamental e de agências 

de financiamento internacional estiveram associados à indústria, instituições bancárias,  

agências comerciais e de exportação (FEDER, 1970). Devido aos seus impactos sociais, 

a Revolução Verde foi chamada por Silva (1982 apud SABOURIN; SAMPER; 

SOTOMAYOR, 2015) de modernização dolorosa e conservadora. Por ter levado à 

marginalização e à pauperização as formas familiares e campesinas de agricultura; e, de 

certo modo, à polarização entre agricultura patronal – considerada como industrial e 

dinâmica – e a agricultura campesina. Por orientar-se prioritariamente ao setor moderno, 

não somente não favoreceu a redução da pobreza, como também, na verdade, contribuiu 

para o seu aumento (FAIGUENBAUM, 2013, p. 11).  

Do prisma do pensamento econômico, houve críticas sociais ao modelo cepalino da 

substituição de importações, feitas por integrantes da própria Cepal e por adeptos da teoria 

da dependência e da marginalidade como Faria, Cardoso e Faletto, e Nun e Quijano. Tais 

críticas centraram-se nas incapacidades desse modelo, entre elas, a não integração social 

dos pobres rurais, a pobreza urbana, o desemprego e o subemprego, e, por consequência, 

a não redução da desigualdade na distribuição da riqueza. Ou seja, o processo de 

desenvolvimento econômico praticado pelo Estado produzia e reproduzia pobreza e 

desigualdade desde esse período (BARBA, 2009, p. 20). Todavia, o desejo de menor 

intervenção estatal, que se tornou hegemônico nas décadas seguintes, tampouco sanou 

esses problemas, pior do que isso, os aprofundou.  

 

3.1.2 A virada neoliberal: enfraquecimento do Estado e deterioração da vida no 

campo  

 

As intervenções do Estado na economia e o protecionismo praticado pelo modelo de 

substituição de importações passa, na década de 1980, a ser criticado como os causadores 
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dos desequilíbrios macroeconômicos, representando, assim, o fim do período de Estados 

desenvolvimentistas e o surgimento de perspectivas centradas no mercado e na abertura 

econômica, baseada no Consenso de Washington. Assume-se o pressuposto de que o 

mercado seria capaz de autorregular-se e evitar a inflação, vista como um imposto aos 

mais pobres, todavia, sem considerar a posição de subordinação dos países latino-

americanos e as contradições do capitalismo subdesenvolvido. Acreditava-se também que 

a vulnerabilidade externa das economias desses países era causada pelo protecionismo 

financiado pelo endividamento externo e criador de um setor produtivo não competitivo 

(BARBA, 2009, p. 21). Logo, enfatizou, em primeiro lugar, a estabilidade 

macroeconômica e o crescimento como condição necessária e suficiente para reduzir a 

pobreza. E, em segundo, um Estado subsidiário (FAIGUENBAUM; ORTEGA; 

BAQUERO, 2013).     

Com tais críticas, inaugura-se a era neoliberal na região e suas profundas consequências 

sociais e econômicas (KAY, 2015, p. 74). Assim, chega-se ao fim da fase de intervenção 

estatal na economia para dar lugar, nas décadas de 1980 e 1990, à abertura comercial, 

privatizações dos serviços públicos e aplicação de programas de ajustes fiscais (PIADAL, 

2013). 

Os programas de ajuste estrutural e as políticas de estabilização econômica da década de 

1980 tiveram impacto negativo na pobreza (KAY; MONTALVO, 2007, p. 69; 

SCHEIJTMAN; BERDEGUÉ, 2011, p. 1). Em 1980, a pobreza atingiu 40,5% da 

população latino-americana e, em 1990, chegou a 48,4%. Já a pobreza extrema foi elevada 

de 18,6% para 22,6% no mesmo período (CEPAL, 2016). Nessa década, aprofundou-se 

a migração do campo para a cidade, devido à precarização da agricultura e às deficientes 

coberturas dos serviços públicos. Desse modo, parte da pobreza rural transformou-se em 

pobreza urbana, que saltou de 29,8% para 41,4%, agravando assim os problemas urbanos 

na região. Devido a essa migração e concentração populacional, a brecha da pobreza entre 

o rural e o urbano diminuiu de 30% para 23,8% (FAO, 2018). O que não significa 

necessariamente diminuição da pobreza rural, pois no mesmo período - 1980 e 1990 – ela 

passou de 59,8% para 65,2%, e a pobreza rural extrema de 32,7% para 40,1% (FAO, 

2018). 

Desigualdades foram reforçadas com a abertura comercial e com a desregulação da 

economia. Enquanto os setores mais competitivos adotaram mudanças tecnológicas e 

expandiram suas produções e atuação para o comércio exterior, os menor capacidade 
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foram impactados negativamente, o que acarretou na transformação da estrutura agrária 

(PIADAL, 2013). Kay (2015) explica que há cinquenta anos a questão agrária se tratava, 

fundamentalmente, da alta concentração de terra, e agora se trata da concentração de 

capital e dominação do agronegócio introduzidos pela era neoliberal. As políticas de 

liberalização de terras, de mercado de trabalho e de capital, assim como as de abertura da 

economia ao mercado mundial e os diversos tratados de livre comércio levaram ao 

aumento das exportações de commodities.  

Denttro do agronegócio dois grupos se dividem. Os latifundiários tradicionais – 

produtores de milho e trigo – realizavam transição para se tornarem produtores 

capitalistas competitivos. Já os investidores profissionais relacionados aos setores 

mineral, industrial, comercial e financeiro associados ao capital estrangeiro investiram 

em cultivos para exportação – até então considerados como não tradicionais – soja, frutas, 

flores e horticultura. Iniciando assim um processo de reconcentração de terras, baseado 

de certa forma, na “reapropriação” de terras e na “estrangeirização” da agricultura, em 

alguns casos levando a uma estrutura fundiária muito próxima àquela anterior às reformas 

agrárias, como no caso do Equador, Chile e Peru (KAY, 2015). Ou seja, o processo de 

reforma agrária iniciado naquela época enfraqueceu o poder da classe agrícola tradicional, 

e com o movimento neoliberal foi desenvolvido um mercado ativo de terras, propiciando 

a reconcentração fundiária e a concentração do capital no campo (KAY, 2015; 

SABOURIN; SAMPRE; SOTOMAYOR, 2015).  

A dominação corporativa na América Latina se traduziu em algumas características:  

i. Aumento do cultivo de culturas do complexo alimento – ração animal – combustível, 

(soja, cana-de-açúcar e óleo de palma). Muito atrativos por concentrarem poder 

concentrado nas mãos dos investidores que determinam o destino da produção, a 

partir da lucratividade dos mercados alimentício, energético e de insumo agrícola. 

Além de concentrar renda ao gerar pouquíssimos empregos devido ao seu processo 

de mecanização intensivo (SABOURIN; SAMPRE; SOTOMAYOR, 2015), ou ainda 

empregos precários como o corte de cana; 

ii. Devido à alta demanda mundial de madeira, aumentou-se o desmatamento, 

a expansão de plantações florestais e de áreas de cultivos sobre terras indígenas, 

comunidades campesinas e agricultores familiares por meio de processos 

considerados como “grilagem” (KAY, 2015);  
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iii. Participação do capital de outros países latinos nos investimentos agropecuários, num 

processo denominado “translatino”, cujo caso mais extremo é o do Paraguai, onde 

dois terços do cultivo de soja estão sob o domínio do capital brasileiro – brasiguayos8 

– e argentino (KAY, 2015);  

iv. Utilização de sistema de produção do tipo “pool de siembra”, um modelo de gestão e 

de produção, utilizador de elevados níveis de insumos agrícolas, sementes 

transgênicas, técnicas de plantio em milhares de hectares de terra próprios ou 

arrendados, espalhados em diferentes áreas dos países, a fim de reduzir os riscos e 

aumentar os rendimentos. Tais empreendedores ligados ao capital financeiro e fundos 

de investimento internacionais contratam profissionais altamente qualificados e 

subcontratam firmas especializadas em serviços para os diferentes estágios de 

produção – plantio, fumigação, colheita e transporte. Assim, eles empregam alta 

tecnologia e conseguem adaptar-se às mudanças de mercado e de produtividades 

mediante a economia de escala (KAY, 2015; SABOURIN; SAMPRE; 

SOTOMAYOR, 2015).  

O novo processo de modernização da agricultura concentrou-se em poucos produtos, em 

algumas regiões dos países e a um número reduzido de empresas, ou seja, tratam-se de 

mercados de cadeias de valor, cujos processos de transformação e distribuição impedem 

a entrada de pequenos e médios produtores (FAO, 2010). Alheios aos avanços produtivos, 

parte dos pequenos produtores e suas famílias foram obrigados a migrarem do campo 

para a cidade e outros se tornaram trabalhadoras e trabalhadores rurais assalariados.  

Nesse cenário, o mercado de trabalho é um ponto importante de discussão. O uso de mão 

de obra assalariada na produção de commodities se dá de duas formas, conforme as 

características dos cultivos. Por um lado, produções de grãos como milho, soja e trigo e 

da cana-de-açúcar são exercidas principalmente por meio de maquinários (KAY, 2015), 

e por outro, o crescimento de cultivos hortícolas, de frutas e de flores para exportação 

possibilitou oportunidades de emprego, principalmente para mulheres em sistemas de 

produção baseados em estufa, em plantas de agro processamento, entre outros elos da 

cadeia produtivas dessas commodities (DEERE, 2005).    

                                                           
8 Brasileiros naturalizados paraguaios ou paraguaios descendentes de brasileiros que exercem atividade 

agropecuária no Paraguai. Os brasiguayos vivem e produzem na região de fronteira com o Brasil. São 

acusados de uso intensivo de produtos agrotóxicos nos cultivos e de avançarem seus limites de propriedade 

sobre as de campesinos paraguaios.    
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Quanto aos empregos assalariados temporários, quando são estabelecidos por meio de 

contratantes de mão de obra, em alguns casos as empresas evitam pagamentos de 

seguridade social, entre outras responsabilidades, e dificultam a organização e a pressão 

dos trabalhadores em prol de direitos trabalhistas. Os contratantes podem não estabelecer 

contratos formais de trabalho ou não respeitar o salário mínimo vigente nos países, 

principalmente nos casos em que há mão de obra abundante e vulnerável às condições de 

trabalho abusivas (KAY, 2015, p. 76).  

Outra face da feminização do trabalho é a preferência de alguns contratantes pelo trabalho 

de mulheres, por elas não só serem vistas como mais habilidosas, mas também como 

menos conflituosas e mais propensas a aceitar baixos salários, devido às opressões do 

sistema rural patriarcal às quais são submetidas há décadas (DEERE, 2005). Outro ponto 

de natureza subjetiva do(as) trabalhador(as) é a mobilidade na busca por melhores 

condições de trabalho, devido à rotina repetitiva e ao forte controle exercido pelo 

empregador (DEERE, 2005 apud CAMUS-VERGARA; KAY, 2017b, p. 76). Todavia, 

para alguns(mas) pequenos(as) produtores(as) e campesinos(as) o mercado de trabalho 

assalariado é uma realidade distante, havendo trabalho não remunerados no interior da 

agricultura familiar9.  

Em meados da primeira metade da década de 1990, a região experimenta um período de 

redemocratização, no qual movimentos sociais no campo realizam uma onda de 

reivindicações e pressões que explicam, em parte, algumas das políticas direcionadas à 

agricultura familiar (SABOURIN; SAMPRE; SOTOMAYOR, 2015, p. 8). Essas e outras 

políticas como as de transferência de renda, pensões sociais e programas de combate à 

pobreza, surgidas na década de 2000, são fundamentais para a população rural pobre e 

extremamente pobre, as quais se desenvolveram num período denominado de 

neodesenvolvimentismo por alguns autores como Bresser-Pereira e Theuer (2012) e 

Vergara-Camus e Kay (2017b).  

 

                                                           
9 As disputas envolvidas no debate entre ‘agricultura familiar’ e ‘campesinato’ não são objeto de reflexão 

nessa tese. Dessa forma, os termos são utilizados conforme descritos pelos diferentes textos e autores, 

sem distinção de valor. No estudo de caso equatoriano, por exemplo, é comum a utilização de ‘agricultura 

familiar campesina’.     



62 

 

 

 

3.1.3 Novo desenvolvimentismo(?): boom das commodities e políticas de combate à 

pobreza na América Latina 

 

O início dos anos 2000 representou uma virada – à esquerda – no contexto político de 

alguns países latino-americanos, caracterizando mudanças importantes nessas regiões. 

Partidos de esquerda venceram as eleições presidenciais na Venezuela (1998), Brasil 

(2003), Argentina (2003), Uruguai (2004), Bolívia (2005), Equador (2006), Nicarágua 

(2006), Paraguai (2008) e El Salvador (2009), e em grande parte desses países apoiados 

por movimentos sociais campesinos e indígenas (VERGARA-CAMUS; KAY, 2017a).    

Para Bresser-Pereira e Theuer (2012), o Estado novo-desenvolvimentista é definido em 

dois aspectos: políticas públicas e plano político. Do ponto de vista da política pública, é 

atribuído um papel estratégico ao Estado, e é dada prioridade ao desenvolvimento 

econômico, responsabilidade fiscal e ao aumento da carga tributária para financiar os 

gastos sociais. Pois no cenário democrático a população exige do Estado o aumento de 

gastos em educação, saúde, assistência social e seguridade social, entre elas, políticas de 

combate à pobreza. No plano político, há a formação de um pacto que associa 

empresários, burocracia pública e classe trabalhadora, e tendo como opositores os 

capitalistas rentistas – proprietários de empresas e concessões públicas monopolistas, 

exportadores de commodities e com interesses estrangeiros.  

Com essa definição os autores analisam, especificamente, os casos do Brasil, Argentina, 

Bolívia e Equador, e concluem que há traços – mais fortes nos dois primeiros e menos 

intensos nos últimos – do novo desenvolvimentismo (BRESSER-PEREIRA; THEUER, 

2012), mas não parece assertivo estender essa definição a toda a região, pois, do ponto de 

vista econômico amplo, o neoliberalismo permanece uma realidade bem presente.  

Vergara-Camus e Kay (2017b, p. 430) refletem que os países que tiveram governos de 

esquerda – Venezuela, Brasil, Argentina, Equador, Paraguai e El Salvador – trilharam 

uma estratégia de desenvolvimento com fortalecimento do Estado na economia e 

tentaram caminhar na direção de uma sociedade mais inclusiva e igualitária. Todavia, 

observam que um dos principais objetivos no novo desenvolvimentismo é a escolha e 

defesa de determinados setores e o estabelecimento de decisões para o sucesso do 

mercado, sendo necessário, assim, haver crescimento antes da redistribuição.   
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A escolha dentro do setor agropecuário foi o agronegócio e as exportações, ainda que 

simultaneamente houvesse apoio aos pequenos produtores com condições de inserção no 

mercado. Assim, esses autores fazem críticas ao fato de os governos de esquerda não 

terem promovido as mudanças estruturais – inclusive reformas agrárias reais – desejadas 

pelos movimentos sociais rurais que os apoiaram nesse período. O que gerou frustrações 

e necessidade de reposicionamento por parte deles, principalmente após golpes como os 

que ocorreram no Paraguai (2012) e no Brasil (2016), ou devido às mudanças de novos 

governos legitimamente eleitos (VERGARA-CAMUS; KAY, 2017b).  

Piadal (2013) chama a atenção para o boom das commodities agrícolas, ocasionado pelos 

seguintes aumentos: i) na demanda mundial de alimentos nos países em desenvolvimento; 

ii) no uso de demanda por matérias-primas para a produção bioenergética, iii) da escassez 

dos recursos naturais agrícolas; e, iv) dos impactos negativos das mudanças climáticas na 

produção agropecuária. Todos esses têm gerado acréscimo no preço dos alimentos.      

A intensificação da exploração de commodities, sejam elas agropecuárias, sejam minerais 

também tem causado impactos negativos relacionados à escassez e à contaminação de 

recursos hídricos, enfraquecimento e contaminação do solo e contaminação do ar – como 

no território dominado pelos brasiguayos no Paraguai. Grandes investidores escapam 

desses riscos ambientais, arrendando amplas parcelas de terra que oferecem um custo-

benefício rentável do ponto de vista de uso dos recursos naturais – um dos riscos evitados 

– como citamos anteriormente no modelo “pool de siembra”. Pequenos agricultores, 

populações tradicionais, entre outros públicos vulneráveis no campo, sem a alternativa de 

mudança, enfrentam os riscos envolvidos para continuar seus modos de vida e de 

produção.  

As disputadas por recursos naturais – principalmente terra e água – são evidências de 

parte dos conflitos presentes no meio rural latino-americano. E cada vez mais têm se 

convertido em pauta de movimentos sociais, organizações da sociedade civil e 

especialistas. Não somente pelos impactos antrópicos, como também pelas evidências do 

processo de mudanças climáticas observadas cientificamente por especialistas como o 

Painel Internacional de Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês) e eventos severos 

sentidos localmente nas diferentes regiões dos países – seca, tempestades, geadas, entre 

outros.   
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As características do mundo do trabalho no meio rural permanecem: realização de 

atividades não agrícolas e diversificação de fontes de renda, proletarização, trabalhos 

temporários e frágeis, e feminização do trabalho agrícola. Todavia, conforme Vergara-

Camus e Kay (2017), alguns países avançaram em governos recentes no aumento dos 

salários mínimos, legislações trabalhistas e acesso a aposentadorias rurais, como o caso 

do Uruguai e do Equador. No Brasil, país também citado positivamente pelos autores, 

alguns retrocessos estão em discussão e, ao que tudo indica, serão colocados em prática 

muito em breve, infelizmente. 

No contexto geral da região, uma série de políticas e programas puderam ser executados 

aproveitando a guinada, do ponto de vista orçamentário, propiciada pelo boom das 

commodities. Isto é, a partir das coalizões formadas, os governos permitiram, e em alguns 

casos até incentivaram, a produção extrativista e agropecuária baseada no agronegócio, 

enquanto utilizam a renda estatal para financiar programas sociais (VERGARA-CAMUS; 

KAY, 2017, p. 426; BRESSER-PEREIRA; THUER, 2012).  

É inegável a tentativa de execução de políticas sociais de combate à pobreza. Em meados 

da década de 1990, surgem os programas de transferência de renda com condicionalidades 

(PTCs), que durante a década de 2000 foram fortemente disseminados em toda a região 

entre governos de diferentes posições no espectro político. Todavia, não estavam isentos 

de duras críticas. No cerne da discussão sobre “dar o peixe” – leia-se renda – ou “ensinar 

a pescar” surgem os programas sociais de Inclusão Produtiva como forma de prover aos 

pobres meios de geração de renda proveniente do trabalho. Para os pobres urbanos, 

constituem serviços para promover atividades de auto-emprego, e intermediação e 

capacitação para o emprego assalariado, e para os pobres rurais serviços e bens para 

promoção de atividades geradoras de auto-emprego. 

Dentro do conjunto de programas sociais e de fomento produtivos que beneficiaram a 

população rural, o Programa Fome Zero, e depois o Plano Brasil sem Miséria, foram 

considerados inovadores pela Cepal, IICA e FAO, por combinarem transferência de renda 

com acesso a serviços inspiradores para muitos países da região (SABOURIN; SAMPER; 

SOTOMAYOR, 2015). 

Especificamente sobre a pobreza rural, entre 1990 e 2014, houve uma diminuição 

significativa da pobreza rural monetária na América Latina, de 65,2% para 46,2%, 

especialmente entre os anos 2002 e 2012, em que foi reduzida de 62,4% para 48,7%, 
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conforme o Gráfico 1. As taxas regionais escondem as diferenças entre os países; o país 

que mais diminuiu a pobreza rural, entre 1990 e 2014, segundo dados da Cepal, foi o 

Brasil, em 42%, depois o Equador em 39%, e o Chile em 32% (FAO, 2018).  

 

Gráfico 1 – Evolução da pobreza rural, extrema pobreza rural e PIB per capita da América Latina 

e Caribe (1980-2016) 

Fonte: Cepal apud FAO 2018. 

 

Segundo a FAO (2018, p. 12), a redução da pobreza rural na região ocorreu devido a duas 

variáveis principais: o crescimento econômico, que possibilitou de forma geral o aumento 

da renda média familiar; e a implementação de políticas setoriais e sociais focalizadas 

nos territórios, atividades e populações mais vulneráveis e menos articuladas às dinâmicas 

comerciais. Este último fator, de caráter redistributivo, teve maior impacto na diminuição 

da pobreza, principalmente a partir de 2008, momento em que é observada uma 

desaceleração do crescimento econômico proveniente da crise financeira daquele ano.        

Todavia, a partir de 2012, observa-se uma diminuição nas taxas de redução da pobreza e 

pobreza extrema, havendo, inclusive, aumento a partir de 2014. Em termos de contexto 

econômico, observa-se o fim do boom das commodities, uma menor taxa de crescimento 

econômico da China e das economias desenvolvidas, o que acaba puxando para baixo as 

economias latino-americanas, e, de forma geral, acaba gerando menos emprego e renda 
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familiar, assim como a eclosão de escândalos de corrupção em diversos países da região. 

Existem algumas políticas sociais consolidadas, mas sem inovações (FAO, 2018).        

De modo geral houve um aumento do gasto social do governo central nos últimos 15 

anos. Dados disponibilizados pela Cepal (2019, p. 18) revelam que em 2000 a média 

simples desse gasto foi de 8,5% do PIB, chegando a 11,2% em 2016.  

 

  

             
 

Gráfico 2 – América Latina (17 países) e Caribe (5 países): gasto social do governo central, por 

funções (em percentagens do PIB - 2000-2016) 

Fonte: Cepal 2019. Panorama Social da América Latina (2018), com base em informações oficiais dos 

países10. 

 

 

As funções de proteção social, educação e saúde se mantêm como as que possuem maior 

participação. Em termos de gasto per capita, Chile e Uruguai destacam-se como aqueles 

que dispõem de mais recursos – respectivamente USD 2.387 e USD 2.251 –, seguidos 

pelo Brasil e Argentina, – com USD 1.631 e USD 1.469, respectivamente. Todavia, 

continuam sendo muito inferiores aos países desenvolvidos (CEPAL, 2019).   

                                                           
10

América Latina: as médias correspondem à medida aritmética dos valores dos 17 países considerados: Argentina, 

Bolívia (Estado Plurinacional da), Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai.  

Caribe: as médias correspondem à média aritmética dos valores dos cinco países considerados: Bahamas, Barbados, 

Guiana, Jamaica, e Trinidad e Tobago.    
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3.2 Desenvolvimento rural e pobreza: a partir de quais temas são discutidos? 

 

A pobreza, há tempos, está presente em discussões intelectuais na América Latina. 

Walquiria Rego e Alessandro Pinzani (2013) ressaltam que, em meados da década de 

1930, ensaios e pesquisas latino-americanas já se dedicavam ao tema. De lá para cá, 

inúmeros estudos foram desenvolvidos, e devido às suas diversidades formam um 

verdadeiro campo de batalha (BARBA, 2009). Dada a complexidade do fenômeno, 

existem diferentes e contraditórios pontos de vista acerca de suas causas, formas de 

mensuração e modos de intervenção, cujos posicionamentos estão relacionados às 

discrepâncias políticas e ideológicas, nem sempre explícitas, havendo ainda o uso de 

termos ‘similares’, que, todavia, suscitam diferentes significados e consequências para 

análise e recomendações de políticas públicas (KAY; MONTALVO, 2007). 

No intuito de refletir sobre essas consequências, esclarecemos o caminho reflexivo 

realizado nessa tese. Os temas aqui identificados podem ou não ser considerados 

‘conceitos’ conforme os desdobramentos das discussões realizadas sobre eles, tanto no 

campo intelectual quanto no campo prático. Tais temas/conceitos assumem diferentes 

sentidos, entendidos numa perspectiva construcionista como um  

 

empreendimento coletivo por meio do qual as pessoas, na dinâmica das 

relações sociais historicamente datadas e localizadas, constroem os termos a 

partir dos quais compreendem e se poscionam em situações cotidianas (SPINK 

MJ, 2010, p. 329). 

   

Mais adiante, nos estudos de caso, veremos que parte dos temas/conceitos e seus 

respectivos sentidos, identficados nessa seção, fazem parte das estratégias de redução da 

extrema pobreza rural, sendo considerados ponto chave para a articulação discursiva de 

suas ações e com implicações práticas no modo como a extrema pobreza rural é 

performada.  

Portanto, considerada a longa data de discussão sobre a pobreza e a diversidade desses 

estudos, a partir de quais temas a pobreza rural tem sido presente nos estudos rurais e nas 

práticas na América Latina? Os trabalhos de Frank Ellis e Stephen Biggs (2001), Cristóbal 

Kay e Mariana Gumá Montalvo (2007) e Carlos Barba (2009) contribuem para uma 

aproximação a essa pergunta, por já identificarem alguns temas, principalmente se 
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considerarmos o nosso recorte de tempo retratado na seção anterior – entre as décadas de 

1950 e 2010.  

Ellis e Biggs (2001) realizam uma breve revisão das principais mudanças ocorridas nas 

reflexões internacionais sobre desenvolvimento rural da década de 1950 aos anos 2000, 

buscando identificar temas e teorias dominantes e secundários e com maior impacto nas 

práticas de desenvolvimento rural. Por se tratar de um estudo abrangente, por tentar captar 

as discussões internacionais de maneira ampla, e por ser pautado principalmente em 

trabalhos realizados nos países do norte global, ele foi utilizado apenas como pano de 

fundo à reflexão aqui realizada, a fim de validar e contrapor os temas identificados por 

Kay e Montalvo (2007) e Barba (2009), entre outros emergentes no cenário latino-

americano.   

A partir dos estudos sobre a pobreza na América Latina, publicados desde 1960 até os 

anos 2000, Barba (2009) analisa os discursos encontrados nas práticas acadêmicas que 

abordam o tema pobreza. Para ele, há três “terrenos” de ascensão e de desenvolvimento 

desses estudos. O primeiro refere-se a discursos de especialistas que lutam por uma 

posição hegemônica dentro da academia, o segundo, a conceitos e teorias escolhidas ou 

propostas para a realização de estudos empíricos, e o terceiro, atribui-se a estudos que 

têm como finalidade influenciar a tomada de decisões por parte de agentes estatais 

dedicados a desenhar, executar ou avaliar políticas sociais, em grande parte desenvolvidas 

por especialistas e financiados por agências internacionais.  

Já Kay e Montalvo (2007) partem de estudos de economia política e de desenvolvimento 

para analisar os principais temas sobre a pobreza rural na América Latina, bem como as 

orientações e propostas para as políticas públicas. Sem a pretensão de se aprofundar no 

debate metodológico, os autores esclarecem que esses trabalhos são realizados a partir de 

diferentes métodos de análise do fenômeno pobreza. Eles vão desde os realizados por 

meio de análises estatísticas com base em modelos econométricos até aqueles baseados 

em métodos estritamente qualitativos, como o de histórias de vida (ver Rego e Pinzani, 

2013). E podem assumir um caráter histórico ou interdisciplinares, ou se debruçarem 

apenas sobre uma disciplina.  

Diante da diversidade de arenas de discussão, de abordagens metodológicas e (inter) 

disciplinares nesses estudos, esclarece-se que não há a pretensão, a priori, de discutir esses 
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temas em si mesmos, tampouco de demonstrar seus desdobramentos e desenvolvimentos 

conceituais e possíveis recortes práticos.  

No intuito de ilustrar historicamente as análises realizadas nessa seção, apresenta-se a 

Figura 2 – uma linha cronológica que relaciona os períodos de desenvolvimento 

econômico das nações latino-americanas com a emergência dos temas nas discussões 

sobre desenvolvimento rural e pobreza na América Latina. Não se presume, de modo 

algum, que estes temas sejam estanques e estejam presos por amarras temporais ou 

conceituais. Pelo contrário, as ideias mudam. Elas podem aparecer num cenário de 

discussão amplo em uma determinada década, serem discutidas e performar práticas, ou 

até mesmo deixarem de ser evidentes em um ou mais “terrenos” de discussão (BARBA, 

2009).  

 
Figura 2 – Alguns temas no debate sobre desenvolvimento rural e pobreza na América 

Latina 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Esses temas foram organizados neste subcapítulo em três dimensões conforme a 

amplitude analítica e a distância dos indivíduos extremamente pobres. A primeira trata de 

estudos que têm como foco de análise o desenvolvimento econômico nacional, e devido 

a isso são de caráter mais amplo, e observados desde a década de 1960. É possível dizer, 

metaforicamente, que essas análises se centram em sobrevoos de aviões, de onde seria 
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possível visualizar a pobreza dos países, mas pela janelinha, a algumas milhas de distância 

das pessoas. 

Já a segunda dimensão surge a partir das mudanças ocorridas nos finais das décadas de 

1980 e início de 1990, num contexto de maior diversificação das atividades e aumento da 

pobreza. Aproximando-se analiticamente desta, a partir de um olhar produtivista, focam-

se os territórios e as diferentes atividades econômicas nele desenvolvidas. Continuando 

com a analogia, são voos de helicóptero, sendo possível caracterizar áreas de pobreza e 

formas de intervenção coletiva, a partir da articulação dos atores e atrizes, mas ainda 

parecem não tratar de intervenções para a extrema pobreza ou daquilo que poderia ser 

chamado de “núcleo duro da pobreza”, inclusive pelas dificuldades desse público de dar 

respostas produtivas mais rápidas.   

A terceira dimensão, por sua vez, seria aquela que foca em grupos específicos, famílias e 

indivíduos. Quando falamos de direitos e participação – inclusive o direito de participar 

e de ser protagonista – trazemos as pessoas e suas particularidades para a discussão. 

Estaríamos, então, falando de voos de drones, pela possibilidade de, inclusive, entrar nas 

aldeias, propriedades, domicílios, ocas e palhoças, e captar imagens mais nítidas das 

pessoas, seus traços étnicos, seu gênero, seu modo de vida, suas vulnerabilidades e sua 

pobreza.   

Devido à complexidade do fenômeno, esses temas e conceitos além de transitarem entre 

as dimensões, não caminham separados, se unem inclusive entre dimensões diferentes e 

em determinados momentos – como é o caso de discussões e práticas que conectam 

soberania alimentar e território, ou aquelas de segurança alimentar que se iniciaram no 

desenvolvimento nacional e hoje se conectam ao direito à alimentação.   

 

3.2.1 Estudos sobre desenvolvimento nacional: a pobreza como um efeito e 

argumento para ajustes estruturais   

 

Segundo Kay e Montalvo (2007), já na década de 1960 e 1970, mesmo sem abordar 

diretamente o termo, alguns estudos sobre colonialismo interno, marginalidade e 

dependência, desenvolvidos por cientistas sociais latinos, já consideravam o tema 

pobreza. A marginalidade representada como acesso precário, limitado ou inexistente que 

as pessoas tinham aos serviços de saúde e educação, ao emprego formal, às instituições 
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sociais e políticas, foi desenvolvida por meio de duas perspectivas – modernização e 

marxista.   

Sob a perspectiva da modernização, a marginalidade foi considerada resultado da falta de 

participação e integração de certos indivíduos e grupos, ou seja, os ‘marginais’ por não 

terem os atributos sociais e psicológicos apropriados não conseguiam participar do 

sistema econômico, político e social. Atribuindo a eles a responsabilidade de estarem 

nessas condições, e incapazes de saírem dela, devendo o Estado executar programas 

sociais que pudessem integrá-los ao processo de modernização do país (KAY; 

MONTALVO, 2007).  

Já para a perspectiva marxista, os marginais são resultado do processo de integração dos 

países ao sistema capitalista mundial: 

La "masa marginal", el concepto diseñado por Jose Nun (1969), surgió del 

proceso de "desarrollo dependiente", término creado por Fernando Henrique 

Cardoso (1973), o del "desarrollo del subdesarrollo", expresión acufiada por 

Andre Gunder Frank (1966), que creaba un excedente de mano de obra que el 

país dependiente era incapaz de absorber dentro del sector de la economía 

formal. Esto condujo al surgimiento del "polo marginal" de la economía, que 

es el término utilizado por Anibal Quijano (1974), o a lo que posteriormente 

se conoció como el sector informal...” (KAY; MONTALVO, 2007, p. 74). 

 

Todavia, enquanto Nun (1969) considera a marginalidade como processo de exclusão, De 

Oliveira a entende como um processo de integração precária e exploradora, tendo em 

vista que os marginais são, na verdade, um excedente de mão de obra barata e mal paga 

e que podem ser utilizadas pelas empresas quando necessário (KAY; MONTALVO, 

2007). Essas duas perspectivas repercutem de formas diferentes nos estudos sobre 

pobreza rural. Para Kay e Montalvo (2007), a da modernização acaba reduzindo muito o 

grupo que pode ser considerado pobre no meio rural, enquanto no marxista, ela é uma 

condição criada e reproduzida pelo sistema capitalista.   

Para Barba (2009, p. 19), nesse período, os governos que aplicaram o modelo de 

substituição de exportações abordavam a pobreza sob o paradigma conservador, por 

considerarem que ela seria resolvida gradualmente com a modernização da sociedade, 

inserção dos pobres no regime salarial e na cobertura das instituições de proteção social. 

As críticas nos estudos da Cepal (1961), Faria (1978), Cardoso e Faletto (1978), Nun 

(1969), Quijano (1969) foram centradas na incapacidade desse modelo e das políticas 
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macroeconômicas de contribuir para a integração social dos pobres (BARBA, 2009, p. 

20). 

Rego e Pinzani (2013, p. 13) relatam que os estudos envoltos no tema marginalidade, 

trataram principalmente das condições dos trabalhadores urbanos e rurais, devido a sua 

abordagem marxista e pelo momento político em que foram desenvolvidos – com 

ditaduras militares em muitos países da região. Como consequência da repreensão aos 

movimentos sociais de toda a ordem, estudos que trouxessem para a discussão outros 

grupos sociais foram encobertos. E as análises centraram-se principalmente nas 

migrações rurais-urbanas, situação precárias das periferias e ausência de acessos a 

serviços. 

Do ponto de vista de mensuração da pobreza, Pilar Vergara (1977, p. 02) aponta que na 

década de 1970 já havia estudos sendo desenvolvidos para identificá-la no meio urbano, 

todavia, para a pobreza rural, ainda eram muito escassos e parciais. Em seu estudo 

intitulado “Naturaleza, localización geográfica y condicionantes fundamentais de la 

pobreza rural” – publicado pelo Instituto Latino Americano de Planificação Econômica 

Social (ILPES) da Cepal, formado na década de 1960 com a finalidade de apoiar os 

governos latino-americanos no campo de planificação e gestão pública –, Vergara propõe 

critérios para a elaboração de uma metodologia capaz de identificar a pobreza rural, com 

aplicação na realidade chilena e recomendações aos países da região.  

Os principais critérios sugeridos foram: conceito de rural, alimentação, educação, saúde 

moradia, valor bruto da produção agropecuária, entre outros, refletidos a partir da unidade 

de análise possível (família ou unidade territorial), conforme os dados disponíveis em 

cada país.  

 

centramos el análisis principalmente en los factores que condicionan la 

viabilidad de erradicar la extrema pobreza mediante aumentos en la 

productividad de los trabajadores rurales, por constituir éste el único camino 

capaz de asegurar la erradicación definitiva del fenómeno. Los factores a cuyo 

análisis nos abocamos, porque nos parecieron los de mayor gravitación en el 

medio rural chileno, fueron el nivel de concentración de la propiedad de la 

tierra, la calidad de los suelos, la accesibilidad a centros urbanos de 

importancia y la dotación de factores productivos. (VERGARA, 1977, p. 51). 

 

Embora o diagnóstico utilize dados sociais e aponte para a concentração fundiária, a 

solução é de caráter produtivista:  
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Necesariamente, entonces, cualquier política de erradicación de la pobreza 

rural ha de propender a una elevación de la productividad de los suelos, de las 

áreas más pobres o, cuando ello no sea posible, a producir un desplazamiento 

de mano de obra desde esas zonas hacia otras áreas o actividades de mayor 

productividad (agroindustria, artesanía local, etc.) [...] Esto plantea la 

necesidad urgente de realizar un gran esfuerzo de inversión en obras de 

infraestructura (sistema de regadío, caminos, bodegas, silos, etc.) que permitan 

elevar la capacidad productiva de los suelos y utilizarlos en forma más 

intensiva... (VERGARA, 1977, p. 110).    

 

Os efeitos previstos nessas propostas se dariam no emprego a mais longo prazo, na 

opinião da autora. A partir desses projetos, seria absorvido um grande contingente de 

força de trabalho, concomitantemente à elevação da capacidade de retenção de mão de 

obra no setor agrícola. Vergara (1977, p. 113) também sugere, com menor ênfase, o 

fomento a atividades não agrícolas e medidas para diminuir o isolamento de comunidades 

rurais mais pobres – implantação de infraestrutura de transporte e comunicação, serviços 

de saúde e educação.   

Com a guinada neoliberal da década de 1980 e o agravamento da pobreza na América 

Latina, pesquisas e publicações passam a abordar o termo e o fenômeno pobreza de 

maneira central. Kay e Montalvo (2007) relatam que o termo “pobretologia” passou a ser 

utilizado para descrever a grande quantidade de estudos que se centraram nesse tema no 

âmbito dos estudos de economia política e desenvolvimento.  

 
Esta “nueva” preocupación por los temas relacionados con la pobreza surge 

del agudo aumento de la misma durante la "década perdida" de los ochenta, 

cuando los países latinoamericanos tuvieron que enfrentarse a la carga 

aplastante de la crisis de la deuda externa, lo cual condujo a la puesta en marcha 

de los llamados "programas de ajuste estructural". (BARBA, 2009).  

 

As agências financiadoras internacionais reconhecerem a necessidade da realização de 

reformas sociais. Impulsionado pelo Banco Mundial e pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), o Estado deixa de ser a única opção para o bem-estar. Ao 

mercado, que segue tendo seu livre funcionamento, passa inclusive a ser-lhe atribuído o 

papel de gerar e de distribuir bem-estar social, já que o crescimento econômico seria capaz 

de reduzir a pobreza. É reduzida assim a responsabilidade do Estado e fortalecido o papel 

da sociedade civil (BARBA, 2009). Sob o tema de reformas sociais as recomendações 

aos governos latino-americanos foram:  

• focalizar a ação pública para os mais pobres;  
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• descentralizar os serviços de saúde e educação;  

• investimentos em capital humano e infraestrutura social;  

• atentar para a vulnerabilidade dos mais pobres aos ciclos econômicos e conceder 

um papel central à dotação de ativos para protegê-los em momentos de crise; 

• prevenir contra a volatilidade com políticas econômicas contracíclicas, 

especialmente com a poupança em tempos de crescimento (BARBA, 2009). 

Essas agências, BID e o Banco Mundial, recomendaram a criação de redes mínimas de 

seguridade social de caráter contracíclico para enfrentar a vulnerabilidade da parcela da 

população situada acima da linha de pobreza extrema (BID, 1996, 1997, 1998). Segundo 

Barba (2009), ancorados nos pressupostos dessas agências internacionais financiadoras, 

estudos foram desenvolvidos ao redor de duas grandes temáticas ao longo da década de 

1990, conforme o Quadro 5. 

Quadro 5 – Temas de estudos e publicações sobre a reforma social 

Estabelecimento de uma nova agenda de 

reforma social 

(1ª metade da década de 1990) 

Avaliações técnicas e acadêmicas do 

cumprimento da agenda de reforma social 

(2ª metade da década de 1990) 

• Custos sociais dos ajustes.  

• Problema do aumento da pobreza na 

região. 

• Temática do emprego.  

(CEPAL-CLADES, 1995) 

• Análise dos efeitos da estabilização e 

ajuste ou novo modelo econômico na 

distribuição de renda, pobreza e 

emprego. 

• Políticas e programas sociais para 

reduzir a pobreza.  

• Avaliação e comparação regional da 

evolução do gasto social.  

• Focalização de programas sociais e a 

descentralização dos serviços sociais.  

• Estudos comparativos de políticas 

sociais. 

• Estudos comparativos sobre a reforma 

da seguridade social.  

• Foco na necessidade de políticas sociais 

ativas em contexto de processos de 

ajuste.  

Fonte: Elaborado pela autora. Baseado em Barba (2009). 

A primeira temática está relacionada aos estudos propostos para estabelecer uma agenda 

de reforma social, que foram realizados principalmente no Chile, Argentina, Costa Rica, 

Bolívia, Colômbia, Brasil e México. Já, a segunda, refere-se às publicações que, embora 

tivessem como foco a agenda de ajustes e a reforma, buscavam também medir, avaliar e 
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criticar as orientações do Consenso de Washington. Para Barba (2009), a principal 

contribuição dos trabalhos que abordaram os processos de reforma social propostos pelo 

BID e pelo Banco Mundial, foi o desenvolvimento de estudos que podem ser 

considerados emergentes e iniciadores de temas alternativos.  

Os estudos até aqui apresentados têm em comum o foco para o desenvolvimento nacional 

e/ou políticas estruturais dos governos em determinados períodos, retratando a pobreza 

como umas das consequências desse processo e/ou como objeto de intervenção e 

mensuração. Se analisarmos metaforicamente na amplitude do olhar desses estudos, 

tratariam-se de voos de avião, nos quais são possíveis olhar para a pobreza dos países de 

forma mais generalista e distante, já que o foco dos estudos se centra em processos de 

desenvolvimento dos países quanto nações, e pelas decisões tomadas nesse âmbito serem 

consideradas, em grande parte, as causas estruturais da pobreza e da desigualdade.  

Outros estudos se referem ou tratam do tema pobreza aproximando o zoom dos olhares, 

investigando temas mais próximos do cotidiano das pessoas. Segundo Barba (2009), a 

própria questão social é repensada e passará a ocupar um lugar central nas discussões 

sobre desenvolvimento. Interessante refletir que, até aqui, a população rural com menor 

poder aquisitivo e capacidade de produção são retratados pelos termos “marginais”, 

“pequena agricultura”, “campesinos”, “agricultura de subsistência”, “trabalhadores 

rurais”, “pobres” e “mais pobres”. Na década de 1990, uma categoria passou a ser chave 

nas discussões sobre desenvolvimento rural – a “agricultura familiar” com todas as 

possibilidades de inclusões e exclusões de indivíduos e de grupos.  

 

3.2.2 Novas ruralidades e formas de redução da pobreza: das ocupações não 

agrícolas à abordagem territorial 

 

No cenário pós-ditaduras militares, redemocratização, abertura comercial e globalização 

os estudos passam a olhar o meio rural sob as mudanças ocorridas por esses processos, 

nos quais uma maior diversidade de atividades e questões são postas em pauta. Emergem 

novas categorias sociais no meio rural, sendo a mais notável delas a agricultura familiar. 

Este termo está, há tempos, presente nos estudos europeus, e ganha espaço na América 

Latina durante a década de 1990, não só nas análises acadêmicas, como nas discussões 
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estatais e políticas públicas, nas lutas dos movimentos sociais, nas ações de organismos 

internacionais e organizações da sociedade civil (SCHNEIDER, 2003).   

Sérgio Schneider (2003, p. 100) afirma que a incorporação e a afirmação do termo 

agricultura familiar no Brasil foi capaz de abarcar uma série de grupos sociais, como os 

assentados, arrendatários, parceiros, integrados às agroindústrias, entre outros, que não 

mais poderiam ser abrangidos pela noção de pequenos produtores ou trabalhadores rurais.  

Em outros países da América Latina, o termo traz consigo outros matizes. Para as políticas 

públicas, algumas categorias são legitimadas em detrimento de outras – por exemplo, 

‘agricultura familiar e campesina’ no Paraguai, ‘agricultura familiar, campesina e 

comunitária’ no Equador, ‘agricultura familiar’ no Brasil, ‘pequena produção 

agropecuária’ na Argentina. Junto às discussões sobre agricultura familiar emergem 

outros temas relacionados ao dinamismo de atividade atribuído a essa categoria social.  

Kay e Montalvo (2007) analisam de forma crítica os estudos sobre desenvolvimento rural 

surgidos a partir da década de 1990, sob a nomenclatura de “nova ruralidade”:  

 
O conceito de nova ruralidade é um enfoque muito latino-americano dos 

estudos rurais, ainda que possa ter certa influência de estudos europeus que 

utilizavam uma perspectiva orientada ao ator (LONG; LONG, 1992; VAN 

DER PLOEG, 1993) e mais especificamente dos que analisam a “agricultura 

em tempo parcial” (ARKLETON TRUST, 1985; GASSON, 1986) e a 

“pluriatividade” (MARSDEN, 1990; REIS et al., 1990), assim como a 

“multifuncionalidade” da agricultura e os territórios (LOSCH, 2004). 

Especificamente os sociólogos brasileiros, em especial os que se formaram na 

França, receberam influência de grande variedade da literatura francesa sobre 

este tema, que provavelmente explica a popularidade dos estudos sobre a 

pluriatividade e a multifuncionalidade rural no Brasil (CARNEIRO; MALUF, 

2003). (KAY; MONTALVO, 2007, p. 609). 

 

As reflexões brasileiras foram pujantes desses temas na América Latina. Schneider (2003, 

p. 101) afirma em “Teoria social, agricultura familiar e pluriatividade”, que os termos 

“agricultura em tempo parcial” e “pluriatividade” eram utilizados como sinônimos até a 

década de 1980. Este autor resgata a distinção realizada em estudo europeu, 

especialmente em Fuller e Brun (1988, p. 150), que distinguem o termo ‘agricultura em 

tempo parcial’ como “situações em que devido ao tamanho físico ou a uma opção de 

gestão, a unidade produtiva é cultivada pelo investimento de menos do que um ano 

completo de trabalho”, enquanto a pluriatividade seria  

as diferentes atividades e interesses dos indivíduos e das famílias que vivem 

na unidade produtiva. Preocupa-se tanto com a reprodução social e a 
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participação no mercado de trabalho rural como com a terra e as questões 

agrícolas. (FULLER; BRUN, 1988, p. 150 apud SCHNEIDER, 2003). 

 

Fuller e Brun afirmam que o primeiro termo foi gradualmente substituído pelo segundo, 

deslocando o olhar da propriedade para as famílias, cujos membros estão ocupados em 

diferentes atividades, sejam elas agrícolas ou não, desenvolvidas dentro ou fora de suas 

propriedades (SCHNEIDER, 2003, p. 103). Possibilitando ainda uma análise da inter-

relação entre rural e urbana, devido à distinção muito tênue entre o que é considerado 

urbano ou rural nos censos demográficos dos países, que constituem a principal fonte de 

dados desses estudos, normalmente quantitativos (DIRVEN, 2004).  

Enquanto o termo pluriatividade foi utilizado principalmente nos estudos brasileiros, as 

discussões realizadas em outros países latino-americanos e na região de forma ampla 

giravam em torno dos termos ‘empregos rurais não agrícolas’ (ERNAs), ‘ocupações 

rurais não agrícolas’ (ORNAs) e ‘rendas rurais não agrícolas’ (IRNAs – ingresos em 

espanhol). Expressões popularizadas entre especialistas interessados em analisar e 

executar ações de desenvolvimento rural e superação da pobreza em zonas rurais, 

inclusive nas agendas do Banco Mundial, FAO, BID e Cepal (FAIGUENBAUM, 2013).   

A expansão dos estudos sobre essas atividades se deu pelos seguintes motivos, conforme 

aponta Sergio Faiguenbaum (2013): (i) observou-se que elas estavam em expansão em 

toda a região; (ii) havia a expectativa de que elas pudessem ser uma forma de 

atenuar/superar a pobreza, logo as políticas públicas deveriam incentivá-las e expandi-

las; (iii) eram consideradas estimuladoras e resultantes da modernização do setor 

agropecuário; e (iv) com menor subsídio teórico, foram consideradas formas de reduzir 

as migrações para as cidades, e por consequência os impactos socioambientais por elas 

causados.  

Martine Dirven (2004, p. 52), publicou na revista da Cepal o estudo “El empleo rural en 

el agrícola y la diversidad rural en América Latina”, e destaca duas observações 

importantes. A primeira delas refere-se ao aumento dos empregos rurais não agrícolas na 

década de 1990, a partir das políticas de descentralização praticadas em muitos países 

latino-americanos, que criaram empregos em municípios e governos regionais, em 

serviços de saúde, educação, crédito, assistência técnica, infraestrutura etc. Por outro 

lado, no único momento em que utiliza o termo “política pública’ ela desmistifica a ação 

estatal:  
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Por otra parte, particularmente en los países o regiones más pobres, los 

proyectos de desarrollo rural financiados por donantes multilaterales o 

bilaterales a menudo constituyen las principales manifestaciones de las 

políticas públicas. Por lo tanto, debería entablarse un diálogo provechoso en 

posición de una visión común de las prioridades y las complementariedades y 

de los requisitos indispensables. También habría que estudiar la posibilidad de 

establecer alianzas con el sector privado, es decir, con aglomeraciones 

nacionales o transnacionales de empresas o incluso con empresas más 

pequeñas que tienen intereses en el territorio o en sus proximidades. (DIRVEN, 

2004, p. 66, grifo nosso).  

 

Independentemente de julgar como pertinente ou não a proposta de interação com os 

atores privados, é importante atentar para esses outros atores presentes e seus interesses 

nos projetos de desenvolvimento rural, e na centralidade que eles acabam por ocupar em 

detrimemento de outros atores e atrizes, especialmente a população local. 

Mais especificamente sobre a redução da pobreza, a autora afirma:  

 
Na América Latina, todos os dados indicam que o acesso ao ERNA reduz a 

pobreza por duas vias diferentes, mas igualmente importantes. Em primeiro 

lugar, ao parecer as atividades com maior produtividade proporcionam rendas 

suficientes para evadir a pobreza dos lugares com acesso limitado à terra. Em 

segundo lugar, os segmentos mais vulneráveis da população, como as 

mulheres, as minorias e muitos dos que vivem em condições de pobreza 

extrema, tendem a concentrar-se em ERNA menos produtivos; mas ainda 

assim, a renda adicional que fornecem estas ocupações é de primordial 

importância para impedir que se agrave a miséria (DIRVEN, 2004, p. 67).  

 

A divisão dos empregos rurais não agrícolas em dois tipos, conforme a condição social e 

produtiva dos territórios onde são exercidos, contribui ao debate sobre pobreza por refletir 

em diferentes recomendações para intervenções públicas. Tal distinção pode também ser 

aplicada às ocupações rurais não agrícolas (ORNAs), às atividades consideradas como 

pluriativas e às rendas rurais não agrícolas (IRNAs, ingreso em espanhol). 

Segundo Dirven (2004), as atividades exercidas em um território de baixa produtividade 

são “refúgios de pobreza”, oferecendo remunerações baixas, sem grandes barreiras de 

entrada e saída, e gerados pela oferta de mão de obra. “Em resumo para os campesinos 

mais pobres, a pluriatividade só tem representado um meio de subsistência”, nas palavras 

de Kay e Montalvo (2007, p. 624). O segundo tipo, desenvolvido em áreas mais dinâmicas 

e com maior produtividade, impõe barreiras relativamente altas de entrada do ponto de 

vista de capital financeiro e humano (DIRVEN, 2004, p. 56). Ou seja, podem 

“proporcionar mobilidade social (...) aos campesinos que possuem sua própria terra, 
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recursos financeiros e recursos humanos (educação e capacitação) e capital social” (KAY, 

2007, p. 624). 

Para Dirven, os estudos sobre os ERNAs são centrados em soluções de intervenção 

pública pautadas no oferecimento de infraestrutura e serviços básicos. Ele descreve, a 

partir de Reardon, Berdegué e Escobar, que tanto nas zonas mais ricas quanto nas mais 

pobres o Estado deve oferecer infraestrutura (transporte, energia, telecomunicações e 

irrigação) aos territórios, assim como fornecer educação, saúde e acesso a crédito 

necessário para que as famílias possam participar de um conjunto mais amplo de 

atividades. Nas regiões mais ricas, esses fatores contribuirão para reduzir os custos de 

transação e vão atrair investimentos que dinamizem esses empregos e as propriedades. 

Naquelas mais pobres, com fraca relação com o mercado, é necessário, no entanto, tomar 

cuidado para não promover microempresas que sejam impossibilitadas de se vincular ao 

mercado local, por não haver compatibilidade desse com os bens e serviços por elas 

produzidos.  

Assim, as análises de políticas de desenvolvimento rural e de redução da pobreza 

começam a considerar as características territoriais e suas heterogeneidades (DIRVEN, 

2004; FAIGUENBAUM, 2013). Um dos trabalhos mais influentes, nesse sentido, foi o 

“Desarrollo territorial rural” de Alexander Schejtman e Julio Berdegué (2004), 

desenvolvido no âmbito do Rimisp (Centro Latino-americano para el Desarrollo Rural), 

com tradição em estudos sobre desenvolvimento territorial e tem estado à frente dessas 

discussões em âmbito regional. Nesse documento, elaborado para o FIDA e o BID, 

define-se Desenvolvimento Territorial Rural (DTR) como: 

 
un proceso de transformación productiva e institucional en un espacio rural 

determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. La transformación 

productiva tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente a la 

economía del territorio a mercados dinámicos. El desarrollo institucional tiene 

los propósitos de estimular y facilitar la interacción y la concertación de los 

actores locales entre sí y entre ellos y los agentes externos relevantes, y de 

incrementar las oportunidades para que la población pobre participe del 

proceso y sus beneficios (SCHEJTMAN; BERDEGUÉ, 2004, p. 05).      

 

Para os autores, a redução da pobreza é o fim principal de projetos que visam o 

desenvolvimento territorial rural, sejam eles executados por governos, organizações 

internacionais, sejam feitos por outras instituições, devem seguir oito critérios resumidos 

no Quadro 6.  
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Quadro 6 – Critérios para projetos de desenvolvimento territorial rural 

Critério 1 – A transformação produtiva e o desenvolvimento institucional devem ser 

abordados de forma simultânea nos programas de DTR. Condicionam-se mutuamente e 

ambos são necessários para alcançar reduções significativas e sustentáveis de pobreza rural.    

Critério 2 – Os programas de DTR têm de operar com um conceito amplo de rural, que deve 

necessariamente incluir o(s) núcleo(s) urbano(s) com os quais as áreas pobres têm ou 

poderiam ter vínculos funcionais em aspectos tanto produtivos como sociais.  

Critério 3 – Para os programas de DTR, o território é um espaço com identidade e com um 

projeto de desenvolvimento concertado socialmente.  

Critério 4 – Os programas de DTR devem considerar explicitamente a heterogeneidade entre 

territórios, para o qual se planeja uma tipologia sobre a base dos elementos do DTR: 

transformação produtiva e desenvolvimento institucional.  

Critério 5 – Os programas de DTR devem convocar a diversidade de agentes do território. 

Construção de pontes e o relacionamento com estes outros atores, ou seja, a promoção de 

concertação social são tarefas imperdíveis do DTR.  

Critério 6 – Os programas de DTR devem considerar todas as possíveis rotas de saída da 

pobreza: agricultura, emprego rural não agrícola, migração e suas combinações ou 

multiempregos.  

Critério 7 – Os programas de DTR requerem complexa arquitetura institucional, que dê lugar 

a instituições mediadoras entre o Estado, o mercado e a sociedade civil. 

Critério 8 – Os programas de DTR devem ser formulados e gestionados com horizontes de 

médio e longo prazo.  

Fonte: Elaborado pela autora. Baseado em Schejtman e Berdegué (2004). Grifo e tradução nossa.  

Segundo esses critérios, um programa de desenvolvimento rural deve considerar tanto o 

rural quanto os núcleos urbanos, e devem ser incluídos seus diferentes atores num espaço 

concertado. Tais critérios levam a uma visão produtiva e institucional dos territórios. 

Diferentemente desta, outras visões sobre a abordagem territorial têm sido feitas por 

outros estudos do Rimisp. Um exemplo interessante foi o esforço de análise empreendido 

por Bengoa (2007), e outros pesquisadores e pesquisadoras, ao relacionar a discussão 

territorial à atuação dos movimentos sociais, por exemplo, a transformação da luta por 

território de uma maneira ampla.  

Os estudos apresentados nesse tópico estão relacionados a temas mais produtivistas, 

mesmo quando relacionados à pequena produção rural ou agricultura familiar. A 

diversificação de atividades, seja numa menor unidade de análise (propriedades), seja 

numa maior (territórios), é o principal fator apontado como forma de diminuir pobreza. 

Devendo as intervenções públicas – que citam principalmente políticas públicas e 

projetos de desenvolvimento – potencializar essas atividades e levar acesso a serviços. 
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Nas áreas mais pobres, essas intervenções poderão contribuir para a inclusão econômica 

e produtiva, já nas menos pobres, poderão potencializar e fortalecer as dinâmicas das 

atividades econômicas.  

A contribuição desses estudos é observar um rural que já não é mais centrado no agrícola, 

pois cumpre outras funções para além da produção primária. Outrossim, o olhar territorial 

permite questionar definições de rural e urbano, e os considerar em sua inter-relação como 

um contínuo. Por isso, tais análises nada mais são do que voos de helicóptero, de onde é 

possível ter olhares mais próximos e perceber as várias dinâmicas rurais.              

 

3.2.3 Autonomia, pobreza e garantia de direitos básicos: para todos(as) e para grupos 

focalizados 

 

A discussão regional sobre consolidação da cidadania, direitos sociais, econômicos, 

políticos e culturais esteve mais intensa, principalmente a partir da década de 1990, na 

intenção de colocar a questão social no centro e não na periferia das reflexões sobre 

desenvolvimento. Nesse intento, há um aumento da produção acadêmica regional sobre 

a universalização de direitos humanos e revisões críticas dos processos de crescimento 

econômico adotados e das políticas sociais.  

Segundo Barba (2009, p. 28), a própria Cepal, após anos de inércia, passou a discutir e a 

abrir caminhos para temas de desenvolvimento social em toda a região, com destaque 

para a “transformação produtiva com equidade” e o impulso à consolidação dos direitos 

econômicos, sociais e culturais de caráter universal.  

A dicotomia entre universalização e focalização é problematizada. Sob a abordagem da 

cidadania e dos direitos, estudos passam a revisar os processos de exclusão social de 

grupos de maior vulnerabilidade. Desse modo, as ações afirmativas e políticas focalizadas 

são postas em prática, inclusive para universalizar direitos a acessos, num processo que 

envolve fortes críticas, disputas e negociações entre diferentes setores sociais.  

As agências internacionais continuam atuando sobre o foco do reducionismo, todavia, um 

pouco mais flexíveis, e transcendem o viés economicista da pobreza, segundo Barba 

(2009, p. 30), ampliando para um olhar multidimensional desse fenômeno social:   
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i) O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), por meio 

dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM) que vigoraram até 

2015, e, atualmente, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), considera variáveis relacionadas à privação de capacidades. 

ii) O papel dos ativos econômicos, culturais e sociais para enfrentar catástrofes 

naturais e familiares. Nessa perspectiva, há discussões sobre capital social 

como forma de superação da pobreza e diminuição da desigualdade. 

iii) A governança como forma de concertação necessária para mediar os interesses 

entre Estado e sociedade civil; e para favorecer a participação social e a 

descentralização política, a fim de alcançar “um bom governo”.  

Essas discussões foram realizadas para a região de maneira geral. Especificamente sobre 

o meio rural, alguns debates sobre direitos e grupos específicos merecem destaque. Dentre 

eles falaremos do tema segurança alimentar, soberania alimentar, gênero e inclusão 

produtiva.  

 

O direito à alimentação: Segurança Alimentar e Soberania Alimentar 

 

A fome, que pode ser uma das expressões elementares da pobreza, foi e é discutida sob 

diferentes perspectivas – entre elas, a segurança alimentar e a soberania alimentar – que 

partem de distintas abordagens e levam a diferentes reflexões.  

O termo segurança alimentar está presente desde o pós Segunda Guerra Mundial, 

momento no qual, segundo Ortega et al. (2007), era necessário enfrentar o problema da 

fome na Europa, causados pelos conflitos, e assegurar de forma sustentável a auto oferta 

de alimentos, e atentar para a balança comercial desses países. Nesse contexto, foram 

difundidos para os países dessa região diferentes apoios à agricultura para o aumento da 

produção e produtividade, iniciando assim a Revolução Verde na Europa, já na década de 

1960.  

A crise mundial na oferta de alimentos, no início da década de 1970, motivou a realização 

da I Conferência Mundial de Alimentação (CMA), promovida pela FAO, em 1974, cujas 

diretrizes estiveram fortemente relacionadas ao aumento da produção agrícola numa 

lógica de crescimento econômico dos países e a alta produtividade, que contribuiu para a 

adoção por parte dos países da Revolução Verde e dos projetos de Desenvolvimento Rural 
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Integrado. Os compromissos firmados nessa Conferência restringiram-se a ofertas de 

alimentos à população nacional e à contribuição em atividades de socorro alimentar a 

outros países.  

Até a XII Conferência (CMA), em 1989, o conceito de “Segurança Alimentar” se 

restringia a uma abordagem meramente produtivista. Apenas a partir desse evento é que 

se passa a considerar a garantia de acesso aos alimentos e à sua distribuição, ampliando 

assim o entendimento sobre o que é segurança alimentar (ORTEGA et al., 

2007). Entretanto, foi apenas na Conferência Mundial de Alimentação de 1996, em 

Roma, que o termo foi definido como o conhecemos hoje.  

 
A Segurança Alimentar a nível de indivíduo, lugar, nação e global, se consegue 

quando todas as pessoas, em todo momento, possuem acesso físico e 

econômico a alimento suficiente, seguro e nutritivo, para satisfazer às suas 

necessidades alimentícias e suas preferências, com o objeto de levar uma vida 

ativa e saudável. (FAO, 1996). 

 

Essa definição avança ao levar em consideração os diferentes âmbitos em que a fome 

pode se manifestar – como uma situação individual ou local, e até mais amplos, como 

nacional e global, assim como coloca em questão a dificuldade de acessos aos alimentos 

e as preferências, além da erradicação da pobreza e da desigualdade. Devido às 

implicações em políticas públicas, seguem descritos, no Quadro 7, os compromissos 

firmados nessa conferência entre os países membros.  

Quadro 7 – Compromissos de Segurança Alimentar firmados na CMA 1996 em Roma  

1. Garantir um entorno político, social e econômico propício, destinado a criar as melhores 

condições possíveis de erradicação da pobreza e para a paz duradoura, que favoreça ao 

máximo a execução de uma segurança alimentar sustentável para todos; 

2. Aplicar políticas que tenham por objeto erradicar a pobreza e a desigualdade, e melhorar o 

acesso físico e econômico de todos, em todo o momento, a alimentos suficientes, 

nutricionalmente adequados e inócuos, e sua efetiva utilização;  

3. Esforçar para adotar políticas e práticas participativas e sustentáveis de desenvolvimento 

alimentar, agrícola, pesqueiro, florestal e rural, em zonas de alto e baixo potencial, que 

sejam fundamentais para assegurar um fornecimento de alimentos suficientes e confiáveis 

em âmbito familiar, nacional, regional e mundial, e que combatam as pragas, a seca e a 

desertificação, considerando o carácter multifuncional da agricultura; 

4. Esforçar para assegurar que as políticas de comércio alimentar, agrícola e de comércio em 

geral contribuam para fomentar a segurança alimentar para todos por meio de um sistema 

mundial leal e orientado ao mercado;  
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5. Esforçar para prevenir e estar preparado para enfrentar as catástrofes naturais e 

emergências de origem humana, e por atender as necessidades transitórias e urgentes de 

alimentos de maneira que fomentem a recuperação, a reabilitação, o desenvolvimento e a 

capacidade de satisfazer as necessidades futuras; 

6. Promover o estabelecimento e utilização ótima dos investimentos públicos e privados para 

fortalecer os recursos humanos, os sistemas alimentares, agrícolas, pesqueiros e florestais 

sustentáveis e o desenvolvimento rural em zonas de alto e baixo potencial;  

7. Aplicar, vigiar e dar seguimento a este Plano de Ação em todos os níveis em cooperação 

com a comunidade internacional. 

Fonte: Elaborado pela autora. Baseado em FAO (1996). Tradução nossa. 

 

Embora haja avanços na última definição de segurança alimentar e nos compromissos 

assumidos na CMA de 1996, havia duras críticas ao imperialismo por traz do conceito no 

qual os países produtores de alimentos estão submissos a uma lógica de produção 

capitalista e perversa. Nessa “nuance” estão as diferenças entre segurança e soberania 

alimentar frequentemente tratadas como conceitos sinônimos e contínuos, quando na 

verdade são ideologicamente distintos e, em certo ponto, divergentes.   

Em contraposição ao conceito da ONU e no cerne das discussões contra o agronegócio, 

à dominação do capital no campo e às ações imperialistas dessa e de outras organizações 

internacionais, a Via Campesina cunha o conceito de “Soberania Alimentar”, também na 

Conferência Mundial de Alimentação, em 1996, em Roma. Essa organização se 

autodenomina  

um movimento internacional que reúne milhões de campesinos, pequenos e 

médios agricultores, sem-terra, jovens e mulheres rurais, indígenas, migrantes 

e trabalhadores agrícolas de todo o mundo. Construído sobre um forte sentido 

de unidade, solidariedade entre estes grupos, que defendem a agricultura 

campesina para soberania alimentar como uma forma de promover a justiça 

social e dignidade e se opõe fortemente aos agronegócios que destroem as 

relações sociais e a natureza. (VIA CAMPESINA, 2017, tradução nossa).   

 

Criado em 1993, esse movimento nasceu para se tornar uma força social de defesa de 

grupos sociais rurais contra as políticas perversas e contra o agronegócio, cada vez mais 

globalizado. Antes da Via Campesina, os grupos sociais citados estavam dispersos e sem 

poder de luta contra a dominação imperialista geradora de fome, pobreza e desigualdades. 

Atualmente, o movimento representa 200 milhões de pessoas, com a união de 164 

organizações locais e nacionais de 73 países dos continentes africano, asiático, europeu e 

americano. Suas principais lutas visam a defesa da soberania alimentar, a luta pela terra, 



85 

 

 

 

água e reforma agrária, a promoção da agroecologia e defesa das sementes locais, a 

promoção dos direitos campesinos e luta contra a criminalização dos campesinos, a justiça 

climática e meio ambiente, além da solidariedade aos trabalhadores migrantes e 

assalariados (VIA CAMPESINA, 2017).  

Assim como o conceito de Segurança Alimentar, o de Soberania Alimentar proposto pela 

Via Campesina sofreu alterações ao longo do tempo. Apesar de ter mantido a autonomia 

dos povos em decidir sobre sua própria alimentação e produção, as mudanças revelam 

algumas nuances que nos ajudam a retratar os conflitos vividos no meio rural no âmbito 

mundial. Inicialmente, o conceito lançado na CMA de Roma (1996) se referia aos direitos 

dos povos em definir sua própria alimentação e agricultura, e em regular a produção e o 

mercado nacional de seus produtos agrícolas, determinando o nível de autossuficiente e 

limitando o “dumping” praticado nos mercados nacionais.   

Durante o Foro Mundial sobre Soberania Alimentaria realizado em 2001, em Cuba, foram 

realizadas adições ao conceito. As principais se referem aos direitos dos povos em definir 

suas políticas e estratégias de produção, distribuição e consumo de alimentos, respeito à 

diversidade cultural do campesino, indígena e pescadores em seu modo de produção, 

comercialização e gestão de seus espaços rurais (VIA CAMPESINA, 2001). Observa-se 

que, neste momento, os problemas enfrentados para preservação do modo cultural de 

produção, e aqueles envolvidos na gestão de seus territórios, passam a ser 

retratados. Identificam-se então três grupos sociais – campesinos, indígenas e pescadores 

– que seriam retirados na próxima versão.  

Lançada no Foro sobre Soberania Alimentar, realizado em paralelo a CMA de 2002, a 

terceira definição lançada pela Via Campesina para o termo Soberania Alimentar é mais 

abrangente se comparada às anteriores. Além do direito dos povos, envolve o das 

comunidades e de países em definir suas próprias políticas agrícolas, trabalhistas, 

pesqueiras, alimentares e de terras conforme a sua realidade, bem como o direito a uma 

alimentação inócua, nutritiva e culturalmente adequada. Diferentemente das anteriores, 

coloca-se em discussão as políticas trabalhistas, pesqueiras e agrárias, e o direito à 

alimentação saudável.       

A definição mais recente de Soberania Alimentar corresponde à Declaração de Nyéléni 

lançada no Foro Social de 2007 (ALMEIDA FILHO; SCHOLZ, 2008), sendo este: 
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o direito dos povos a alimentos nutritivos e culturalmente adequados, propícios 

de forma sustentável e o direito a decidir seu próprio sistema alimentar e 

produtivo. É o desenvolvimento de um modelo de produção sustentável em 

pequena escala em benefício das comunidades e do meio ambiente (VIA 

CAMPESINA, 2007). 

 

A partir de Niemeyer Almeida Filho e Vera Scholz (2008), apresenta-se, no Quadro 8, os 

sete princípios da Via Campesina para alcançar uma Soberania Alimentar.  

 
Quadro 8 – Princípio de Soberania Alimentar da Via Campesina 

1. Alimentação, um Direito Humano Básico. Todos devem ter acesso a uma alimentação 

inócua, nutritiva e culturalmente adequada em quantidade e qualidade suficientes para 

manter uma vida saudável com plena dignidade humana. Cada nação deve declarar que a 

alimentação é um direito constitucional e garantir o desenvolvimento do setor primário 

para assegurar o cumprimento deste direito fundamental. 

2. Reforma Agrária. É necessária uma reforma agrária autêntica que proporcione às pessoas 

sem terra e aos produtores, especialmente às mulheres, a propriedade e o controle da terra 

que trabalham, e devolvam aos povos indígenas seus territórios. O direito à terra deve ser 

livre de discriminação de gênero, religião, raça, classe social ou ideologia. À terra pertence 

àqueles que nela trabalham.  

3. Proteção dos Recursos Naturais. A Soberania Alimentar implica no cuidado e no uso 

sustentável dos recursos naturais, especialmente terra, água, sementes e raças de animais. 

As pessoas que trabalham na terra devem ter o direito de praticar a gestão sustentável dos 

recursos naturais e preservar a diversidade biológica livre de direitos de propriedade 

intelectual restritivo. Isso só pode ser atingido de uma base econômica sólida, com 

segurança na posse da terra, com solo saudável e uso reduzido de agroquímicos.  

4. Reorganização do Comércio de Alimentos. Antes de mais nada, a alimentação é uma 

fonte de nutrição e, apenas em segundo lugar, um artigo de comércio. As políticas agrícolas 

nacionais devem priorizar a produção para o consumo interno e autossuficiência alimentar. 

As importações de alimentos não devem deslocar a produção local, nem reduzir os preços.  

5. Eliminar a Globalização da Fome. A Soberania Alimentar está minada pelas instituições 

multilaterais e pelo capital especulativo. O controle cada vez maior das empresas 

multinacionais sobre as políticas agrícolas têm sido facilitado pelas políticas econômicas 

das organizações multilaterais tal como a OMC, o Banco Mundial e o FMI. Portanto, se 

requer a regulação e o estabelecimento de impostos sobre o capital especulativo e o 

cumprimento estrito de um Código de Conduta para as empresas transnacionais.  

6. Paz Social. Todos temos o direito de estar livres da violência. A alimentação não deve ser 

utilizada como uma arma. Os níveis cada vez maiores de pobreza e marginalização na área 

rural, conjuntamente com a crescente opressão às minorias étnicas e populações indígenas, 

agravam as situações de repreensão e desespero. O afastamento contínuo, a urbanização 

forçada, a repreensão e o racismo, cada vez maiores contra os produtores de pequena 

escala, não podem ser tolerados.  
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7. Controle Democrático. Os produtores de pequena escala devem ter uma intervenção 

direta na formulação de políticas agrícolas em todos os níveis. A Organização das Nações 

Unidas e as organizações relacionadas terão que passar por um processo de democratização 

para permitir que este seja realidade. Todos temos direito à informação certa e franca, e a 

um processo de tomada de decisões aberto e democrático. Estes direitos formam a base de 

uma boa governança, responsabilidade e igualdade de participação na vida econômica, 

política e social, livre de qualquer forma de discriminação. Em particular, deve-se garantir 

às mulheres rurais a tomada de decisões direta e ativa em questões alimentares e rurais.  

Fonte: Elaborado pela autora. Baseado em Niemeyer Almeida Filho e Vera Scholz (2008). 

Nesses princípios, a Via Campesina evoca a defesa do direito à alimentação, à produção, 

à comercialização, ao uso sustentável dos recursos naturais, à preservação ambiental, à 

reforma agrária, à segurança e à informação, e em oposição às agências financeiras 

internacionais e organismos multilaterais, que deveriam se tornar organizações mais 

democráticas, e ao agronegócio. Guardados todos os desafios de colocar em prática os 

princípios da Soberania Alimentar, o que se deseja por meio dela são direitos e autonomia. 

A resposta de uma líder de movimento de mulheres indígenas do Equador sobre 

intervenções de organismo internacionais resume bem isso: “No vengan decir o que yo 

tengo que hacer, si la pobreza es mia, la manejo yo!” Por ser mulher e indígena sua fala 

também é carregada de resistência e ausências.  

 

Gênero  

Os estudos sobre mulheres rurais na América Latina datam da década de 1980, 

especialmente com os trabalhos de Carmem Deere e Magdalena Léon (1982). No 

“Feminist theory, state policy and rural women in Latin America”, promovido pelo Helen 

Kellogg Institute for Internacional Studies (ou apenas, Instituto Kellogg), em 1985, as 

pesquisadoras discutiram sobre a condição da mulher rural e a participação da mulher em 

ações e projetos executados no meio rural, sejam eles provenientes de governos, 

organizações internacionais ou em sindicatos, desenvolvidas em Cuba, Nicarágua, 

Jamaica, República Dominicana, Colômbia e Brasil (BAXTER, 1985). 

Todas as pesquisas evidenciaram o papel secundário da mulher pautado na divisão sexual 

do trabalho e apontaram três principais problemas: a não participação das mulheres nas 

políticas e nos projetos de desenvolvimento rural orientados às propriedades familiares; 

o aumento no número de mulheres em trabalhos agrícolas temporários e precários; e a 

migração de mulheres jovens para trabalhar em serviços domésticos urbanos.     
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Kay e Montalvo (2007) argumentam, a partir de Ranaboldo e Canedo (1999), que os 

projetos de desenvolvimento rural, inclusive de organismos internacionais financiadores 

como o FIDA, tiveram três gerações de posicionamento sobre o papel das mulheres rurais. 

A primeira delas vai ao encontro das evidências das pesquisadoras no “Feminist theory, 

state policy and rural women in Latin America”, ou seja, os projetos se preocupavam 

com o aumento da produtividade das propriedades, não tinham como preocupação a 

distinção de gênero dentro das propriedades – sem realizar nenhuma diferenciação –, 

reproduziam o padrão patriarcal e a divisão sexual do trabalho. Na segunda geração, 

altera-se, em parte, a situação de alguns projetos que passam a ter mulheres como 

possíveis beneficiárias. Todavia, apenas na terceira geração, mudanças substantivas 

acontecem: ao incorporarem a preocupação com mudanças das relações desiguais entre 

homens e mulheres, passam a serem vistas como uma questão de gênero.  

Quanto ao envolvimento de organismos internacionais no debate, em 1991, o IICA e o 

BID estabeleceram um projeto de pesquisa denominado “Programa de análise de política 

frente à mulher produtora de alimentos” que buscou contribuir para o esforço de 

redesenhar políticas agropecuárias, no âmbito das pequenas unidades de produção, a 

partir de análises da participação das mulheres nesse setor. Os resultados dessa pesquisa 

foram publicados no livro “Mujeres de Maíz”, organizado por Manuel Chiriboga, Rebeca 

Grynspan e Laura Pérez (1995), com base na reflexão dos casos de seis países – Costa 

Rica, Nicarágua, Honduras, Guatemala, El Salvador e Panamá. Nele, foram realizadas 

uma série de recomendações, as principais estão descritas no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Recomendações para inclusão da mulher rural – Mujeres de Maíz (1995) 

1. A inclusão nos censos, especialmente no agropecuário, de perguntas que permitam 

medir de forma adequada a participação econômica de homens e mulheres.  

2. Sensibilização e capacitação de pessoas participantes dos processos de formulação e 

execução da agropecuária sobre o papel produtivo da mulher rural.  

3. Implementação de meios de garantir a participação de mulheres como beneficiárias de 

programa de reforma agrária.  

4. Criação de uma comissão interinstitucional do setor agropecuário para tratar do tema 

de mulheres produtoras agropecuárias. 

5. Inclusão de mulheres em processos de extensão e assistência técnica rural. 

6. Desenvolvimento de mecanismos para maior participação das mulheres nos projetos 

de investimento. 

7. Elaboração de projetos produtivos que não impliquem no afastamento da mulher de 

seu lugar de residência. 
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8. Impulsionamento de ações que sejam capazes de liberar as mulheres parte do tempo 

para cuidado aos filhos, conseguir água potável e lenha. 

9. Elaboração de políticas diferenciadas para pequenas e grandes propriedades.  

10. Programas de crédito e fundos de investimento acessíveis para as mulheres rurais. 

Fonte: Elaborado pela autora. Baseado em Chiriboga; Gryspan; Pérez (1995).   

Gostaríamos de chamar a atenção para a primeira recomendação: inclusão das mulheres 

nos censos. A inexistência das mulheres rurais e suas especificidades nos bancos de 

informações acabam por invisibilizá-las, assim como tudo o que for elaborado como 

possibilidade de intervenção terá limites muito claros de inclusão desse público. Esse 

seria um primeiro passo, os demais estão relacionados à sensibilização necessária e à 

elaboração de meios, políticas e projetos que levem em consideração as mulheres, não 

somente quanto mulheres, mas também quanto às suas especificidades de raça e etnia.  

 

Inclusão Produtiva 

Fátima Souza (2013, p. 298) observa que não há uma definição conceitual para o termo 

“Inclusão Produtiva”, e que na agenda acadêmica o uso é polêmico, sendo um “novo 

nome para a velha e desigual relação capital x trabalho”. A partir da aplicação em 

diferentes iniciativas, é possível observar diferentes usos. Falaremos sobre duas delas 

ligadas à população rural.   

Segundo Barros, Mendonça e Tsukada (2011), os programas de Inclusão Produtiva 

constituíram como “portas de saída”, ainda que o uso desse último termo pareça infeliz 

(ver Fátima Souza, 2013) pelo duplo sentido que pode ser atribuído. Um deles, como o 

utilizado dentro das políticas da assistência social brasileira, refere-se a programas sociais 

de caráter produtivo necessários para a saída sustentada da pobreza – especialmente a 

monetária – (CASTRO et al., 2010). Longe de estar livre dos embates políticos e 

ideológicos que envolveram o segundo sentido. Mais polêmico é, explicitamente, atribuir 

às ações de Inclusão Produtiva um mecanismo de “portas de saída dos PTCs” ou das 

ações da assistência social de forma mais ampla (RIGOLINI, 2016), num cenário de 

ajuste fiscal e de debates sobre evitar uma classe de dependentes do Estado. No avesso 

da discussão sobre renda básica de cidadania, e no cerne da própria natureza da relação 

entre os pobres e a coletividade, seus respectivos direitos e deveres, argumentada por 

Simmel (1907).  
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No caso brasileiro, embora o termo “inclusão produtiva” não esteja presente na 

Constituição Federal de 1988, o sentido de “promoção da integração ao mercado de 

trabalho” está presente, e é um objetivo atribuído à assistência social (art. 203), e 

reafirmado na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS – Lei Federal nº 8742/1993), 

como programas assistenciais que deem prioridade à inserção profissional e social (art. 

24), e nos projetos de enfrentamento da pobreza (art. 25).  

No caso do meio rural, trataram-se de programas e ações de fomento produtivo, mas o 

termo “inclusão produtiva” passa a ser um substantivo próprio quando configura um dos 

eixos do Plano Brasil sem Miséria, cuja vertente rural é o principal caso discutido nesta 

tese.   

Outro exemplo muito famoso aplicado ao rural é o “Ultra-poor Graduation Program” (ou 

simplesmente “Graduation”), uma metodologia concebida e implementada, em 2002, pela 

ONG Building Resources Across Communities (BRAC), sediada em Bangladesh, e 

difundida pelo Banco Mundial para mais de 30 países do sul global em diferentes 

continentes, com o apoio de várias ONGs, entre elas, a Fundação Ford.  

Com base na abordagem de meios de vida (livehoods), essa metodologia foca em grupos 

extremamente pobres ou os mais pobres de vilarejos rurais (ultra-poor no entendimento 

da BRAC), oferecendo um conjunto de seis serviços: i) transferência de recurso para 

investimento produtivo; ii) suporte alimentar por meio da distribuição de alimento ou de 

recursos financeiros durante aproximadamente um ano; iii) capacitação em assuntos de 

gestão e produção específicos; iv) acompanhamento familiar constante; v) promoção de 

estratégias para poupança de recursos; e, vii) capacitação em educação em saúde, aplicado 

em alguns países (BRAC, 2017; RIGOLINI, 2016; BANERJEE et al., 2015). 

Por meio de uma pesquisa econométrica, Banerjee et al. (2015) analisaram – com base 

em estudos de casos de seis vilas rurais dos países de Gana, Etiópia, Peru, Honduras, 

Paquistão e Índia que aplicaram a metodologia – que a população diretamente beneficiada 

pode aumentar a renda e seu bem-estar, após um ano de finalização dos programas e três 

anos de transferência de recursos financeiros. Os resultados desse estudo apontaram que, 

em cinco casos, o benefício monetário das famílias superou o custo da iniciativa, e o 

principal objetivo, que é o aumento da renda, foi alcançado e sustentado ao menos um 

ano após a conclusão das iniciativas.  
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Sobre os programas de Inclusão Produtiva, direcionados à população rural, eles têm sido 

disseminados, principalmente para a população considerada extremamente pobre e/ou 

mais vulnerável. São dois os exemplos de sentidos atribuídos a esses termos: um de saída 

da pobreza e outro de “porta de saída” do sistema público de assistência social. Como 

veremos nas seções que apresentam os casos analsados nessa tese, esses diferentes 

sentidos estão presentes nas descrições dos programas de Inclusão Produtiva. Tais 

sentidos também estão envoltos de cconexões e desconexos entre os setores da assistência 

social e da agricultura, entre outros envolvidos na promoção de iniciativas para reduzir a 

pobreza e a extrema pobreza rural a partir desse tipo de abordagem.  

 

3.3 Políticas de redução da extrema pobreza rural na presente década 

 

Apresentado o processo histórico de mudanças econômicas, sociais e políticas na 

América Latina, bem como a emergência de temas e conceitos a partir dos quais a pobreza 

foi discutida no cenário de desenvolvimento rural, apresentamos neste tópico, as 

principais políticas que foram executadas na última década com foco para a proteção 

social sob a abordagem de direitos observados nas décadas mais recentes. Tendo em vista 

os casos latino-americanos aqui analisados seguirem tais tendências. 

O “V Fórum Internacional de Desenvolvimento Territorial”, realizado em 2010, pelo 

IICA, reuniu especialistas, gestores públicos, representantes de territórios, representantes 

de organizações não governamentais e de governos subnacionais em torno do tema 

“Estratégias de Combate à Pobreza Rural”, em um momento em que o enfrentamento da 

pobreza, em sua forma mais extrema, adquire aceitação de forma crescente na sociedade 

brasileira e de outros países latino-americanos.    

Sistematizando as principais reflexões desse evento, Maluf e Mattei (2010) argumentam 

que, nesse cenário, ações e programas tentam atingir camadas de pessoas excluídas das 

dinâmicas econômicas, baseados em uma visão de que apenas transferir renda não é o 

suficiente para garantir direitos. Ressaltam o papel central do Estado e das políticas 

universais, e que diferentes instrumentos possibilitarão reduzir a pobreza rural e a extrema 

pobreza rural, com vistas à ampliação dos direitos sociais e das oportunidades de trabalho 

como forma de romper com as situações de risco. Nesse sentido, indicam um conjunto de 
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políticas formado por políticas sociais, de acesso a recursos naturais e de Inclusão 

Produtiva (Quadro 10).   

Quadro 10 – Políticas sociais para a população rural 

  

Fonte: Elaborado pela autora. Baseado em Maluf e Mattei (2010) e FAO (2013). 

Ainda sobre os programas e a abordagem  de direitos, a FAO (2013) publica por meio do 

trabalho “Pobreza Rural y Políticas Públicas en América Latina y el Caribe”, um quadro 

de políticas sociais – por ela denominada de “Proteção Social Inclusiva”, que tem como 

objetivo garantir uma renda que possibilite níveis mínimos de qualidade de vida, o acesso 

a serviços sociais e de promoção, bem como a busca pela universalização do trabalho, 

com base em um sistema que inclui três componentes: proteção social não contributiva, 

associada à assistência social, à proteção social contributiva (ou seguridade social) e à 

regulação de mercados de trabalho.  

•Promover a inclusão social, enxergando as pessoas como cidadãs com 
direito e tratamento igualitário;

•Desenvolver capacidades individuais e organizacionais;

•Ampliar a educação no campo, adequada à realidade rural;

•Transferir renda; e

•Universalizar o acesso a bens e serviços sociais.

Políticas sociais

•Ampliar o acesso a bens naturais essenciais como a água;

•Aplicação do acesso a terra como elemento central para reduzir a pobreza 
rural. 

Políticas de acesso a recursos naturais

•Geração de emprego e renda, por meio de atividades agrícolas  e não-
agrícolas;

•Dinamizar as áreas rurais, com a diverdificação de atividades econômicas;

•Diversificação produtiva dos estabelecimentos agrícolas; 

•Pesquisa e ATER;

•Canais de comercialização; e

•Matriz enegérica. 

Políticas de inclusão produtiva 

•Assegurar o cumprimento das legislações trabalhistas: 

•Combate ao trabalho escravo 

•Condições de trabalho salubres e seguras;

• Sálario mínimo; e

•Benefícios trabalhistas.

Políticas de regulação do mercado de trabalho
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Dentro desse quadro, os mecanismos de focalização são utilizados para alcançar a 

universalização dos serviços públicos, conforme as capacidades fiscais de cada país, e 

para que sejam tentados esforços para o cumprimento dos direitos econômicos, sociais e 

culturais a partir da focalização de grupos mais vulneráveis e alheios a esses direitos, 

avançando assim no atingimento de direitos mínimos sociais para toda a população e na 

redução da desigualdade (FAO, 2013, p. 58). Nesse sentido, são programas destinados a 

públicos vulneráveis, entre eles, àquele com um menor nível de renda – os extremamente 

pobres. Além dos tipos das políticas e programas de redução da pobreza rural já indicados 

por Maluf e Mattei (2010), encontram-se as políticas relacionadas ao mercado de trabalho 

rural (vide Quadro 10), cujo objetivo é possibilitar maior número de alternativas e melhor 

acesso aos empregos assalariados.   

Apontamentos são feitos em relação aos desafios e às condições necessárias para o 

enfrentamento da pobreza rural não somente no Brasil (MALUF; MATTEI, 2010) como 

nos demais países latino-americanos (ECHEVERRI, 2010; FAO, 2013) presente nos 

debates no início da década de 2010. 

O primeiro desafio é o próprio desenvolvimento da democracia nos países latino-

americanos, que é recente com cerca de 35 anos, aponta Echeverri (2010). A partir dele, 

deve-se politizar o enfrentamento da pobreza como uma questão democrática, de poder e 

de cidadania nas estratégias de superação, reconhecendo assim o problema e a 

necessidade de realizar políticas públicas para o enfrentamento da extrema pobreza rural 

(MALUF; MATTEI, 2010). 

O segundo, relacionado à gestão pública, é a execução de políticas de forma 

descentralizada, participativa e articulada, no sentido de reduzir o poder no nível central 

e dar mais autonômia ao nível local, valorizando suas iniciativas locais e envolvendo a 

sociedade civil e dos governos subnacionais, mais próximos do problema. Por seu caráter 

multidimensional, é necessária a promoção de políticas intersetoriais. Para Maluf e Mattei 

(2010), especialmente a área social e a produtiva. Já Echeverri (2010), de maneira mais 

ampla, considera importante incluir também a área econômica, a ambiental e a cultural.  

O terceiro, é o estabelecimento de mecanismos institucionais contra a corrupção na 

região, que mina a confiança, desvia recursos públicos e cria ações que alimentam 

processos clientelistas.  
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O quarto desafio trata do estabelecimento de um modelo de desenvolvimento de longo 

prazo, no qual possa ser consolidado um sistema de proteção social, em que as políticas 

sociais sejam um direito. E a construção de uma política de desenvolvimento rural, com 

uma institucionalidade capaz de coordenar as ações, tendo em vista que têm sido gerados 

projetos e programas desconexos entre si e desconectados com a realidade local. Além da 

desarticulação da assistência técnica e extensão rural (Ater) com os demais programas de 

desenvolvimento rural e alheia à heterogeneidade das realidades locais (FAO, 2013).  

A regulação do mercado de trabalho no meio rural continua sendo um elo perdido das 

políticas de combate à pobreza nesses espaços, no contexto regional. Dentro disso, 

mesmo sendo estabelecido legalmente, e constituindo um direito universal em muitos 

países da região, os trabalhadores e trabalhadoras rurais continuam sendo remunerados 

abaixo dos seus pisos (FAO, 2013) e submetidos às condições degradantes de trabalho e 

moradia.  
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4 MÉTODO: ENTRANDO EM CAMPO  
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Ao voltarmos a nossa atenção para as diferentes estratégias de reduzir a pobreza rural na 

América Latina, iniciando leituras, olhares e reflexões, já nos consideramos dentro do seu 

campo-tema (SPINK, 2003). Ou seja, não estamos falando de uma localização física ou 

na condição normativa de intervenção no problema. Entendendo que a pobreza rural e as 

ações públicas são produtos sociais com suas sociabilidades e materialidades, e não com 

realidades autônomas, a própria interação entre a pesquisadora e o fenômeno pesquisado 

não é de forma alguma neutra. Até mesmo porque escolhas empíricas, teóricas, 

metodológicas e o posicionamento frente ao fenômeno, por mais justificáveis, de forma 

objetiva, que possam parecer, são escolhas alimentadas por subjetividade e realizadas 

com base em pressupostos ideológicos e discursivos situados em um lugar (não 

exatamente físico), com um conjunto de outras pessoas e materialidades. Desse ponto de 

vista, o conhecimento é um lugar situado.  

O lugar dessa pesquisa é um emaranhado de percepções e reflexões baseados em: 

pesquisas sobre agricultura familiar e desenvolvimento local do Centro de Estudos em 

Administração Pública e Governo (CEAPG); processos de construção coletiva com 

alunas e alunos durante as imersões – viagens em que os estudantes da graduação em 

Administração Pública da FGV desenvolvem, com apoio de supervisores da pós-

graduação da escola, pesquisas aplicadas sobre políticas públicas específicas – realizadas 

para os três países aqui estudados; leituras e aulas; participação na XXVI Reunião 

Especializada sobre Agricultura Familiar no Mercosul (Reaf), realizada em 2017 no 

Chile; interação com agricultoras e agricultores pobres desde a minha infância. Ou seja, 

a pesquisa se baseou em pressupostos provenientes de diversas fontes, desde conversas e 

observações aparentemente “descompromissadas” até aquelas consideradas “mais 

sérias”, com pessoas nesse e em outros campos-tema.            

Apresentados até aqui os pressupostos teóricos, a abordagem construcionista e a inserção 

da pesquisadora no campo-tema, relataremos agora os procedimentos metodológicos 

desta pesquisa, que foram inspirados na obra de Spink:  

 
O que nós buscamos é nos localizar psicossocialmente e territorialmente mais 

perto das partes e lugares mais densos das múltiplas interseções e interfaces 

críticas do campo-tema onde as práticas discursivas se confrontem e, ao se 

confrontar, se tornam mais reconhecíveis (LONG, 2001). Para fazer isso, não 

há métodos bons ou ruins; há simplesmente maneiras de estar no campo-tema, 

incluindo a poltrona da biblioteca. Método, nada mais é de que a descrição do 

“como”, “onde” e “o que” (2003, p. 36). 
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Esclarecidos os pontos importantes da entrada da pesquisadora no campo de políticas para 

a agricultura familiar e a redução da pobreza rural no Brasil e na América Latina, 

apresentamos a estrutura desta seção. Começamos no item 4.1 apresentando “o que” esta 

pesquisa se propôs a realizar, ou seja, seus objetivos, que a direciona para uma pesquisa 

qualitativa exploratória baseada em estudos de caso. Logo após, no tópico 4.2, 

esclarecemos a escolha dos casos nacionais latinos e casos subnacionais brasileiros, 

“onde” a pesquisa in loco foi realizada. E “como” ela foi realizada, conforme os 

procedimentos de coleta de dados são descritos no 4.3. De modo a elucidar as dificuldades 

e as possibilidades de inserção na realidade rural dos países e de suas estratégias de 

redução da pobreza, vividas pela pesquisadora – especialmente na qualidade de 

estrangeira no Paraguai e Equador –, também apresentamos as considerações sobre a 

agenda de campo nos três países.         

 

4.1 O que? Objetivos da pesquisa 

 

Diante do cenário de mudanças nas condições de vida das populações rurais nos últimos 

15 anos na América Latina, onde estratégias de intervenção foram elaboradas e postas em 

prática por diferentes governos, especialmente aqueles de cunho mais social, o objetivo 

principal da presente pesquisa é analisar as potencialidades e os limites das estratégias de 

redução da extrema pobreza rural executada na América Latina durante a década de 2010, 

especificamente no Brasil, Equador e Paraguai. 

Os objetivos específicos são:       

a) analisar o grau de especificidade cultural e contextual de cada um dos casos; 

b) distinguir os sentidos e conceitos-chave que articulam cada experiência; 

c) elaborar reflexões empíricas sobre as potencialidades e os limites de cada 

programa;  

d) identificar, do ponto de vista teórico, as implicações da análise dos três casos 

para a conceitualização de pobreza extrema rural e os modos efetivos de intervenção.   

Esses objetivos apontam para uma lógica indutiva na produção do conhecimento, a qual 

se parte de casos particulares para inferir explicações mais amplas. É importante 

esclarecer que não se trata de uma análise de política pública comparada, caracterizada 
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como método específico dentro do campo de assuntos públicos, com suas regras e 

potências. O intuito dessa pesquisa é uma reflexão, a partir de diferentes estratégias de 

redução da extrema pobreza rural em alguns países, para compreender as possibilidades 

de intervenção nesse fenômeno na América Latina. Nesse sentido, os diferentes contextos 

sociais, econômicos, políticos e culturais são cruciais para a análise. Para isso, usamos a 

abordagem de estudo de casos múltiplos, classificado por Stake (1998) como tipo 

instrumental por ser utilizado para a compreensão sobre um contexto mais amplo e não 

sobre um caso específico. 

Importante esclarecer que esta pesquisa não visa analisar intervenções consideradas como 

"boas práticas" ou "casos de sucesso". O que buscamos é analisar um conjunto de casos 

que sejam representativos das diferentes realidades latino-americanas, sendo assim boas 

oportunidades de aprendizado.   

Mesmo para estudos de caso coletivo, seleção por amostragem de atributos não 

deve ser a maior prioridade. Equilíbrio e variedade são importantes, 

oportunidades de aprender são frequentemente o mais importante (STAKE, 

1998, p. 452).  

 

4.2 Onde? A escolha dos casos nacionais e subnacionais   
 

A variabilidade e o equilíbrio entre os casos nos conduzem à seleção do tipo orientada 

pela informação, em contraposição à aleatória (FLYVBJERG, 2006). Na seleção 

orientada pela informação, os casos são escolhidos com base nas expectativas sobre suas 

informações, levando a escolhas de pequenas amostras ou de caso único. Dentro dessa 

tipologia de seleção há quatro tipos de casos – os ‘extremos ou desviantes’, os de ‘máxima 

variação’, os ‘críticos’ e os ‘paradigmáticos’. A seleção dos casos está relacionada às 

variabilidades das causas e às consequências do fenômeno a ser investigado em um 

determinado contexto. Utilizamos uma mescla desses tipos de casos, que será retratada a 

seguir. 

O contato inicial com os casos nacionais (Figura 3) não se deu a partir de uma seleção 

racional de um conjunto de variáveis pré-determinadas, e sim pelas possibilidades e 

oportunidades de acesso à informação num processo de conhecimento que envolveu 

pessoas, materiais, lugares e momentos singulares.  
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Figura 3 – Mapa de localização dos países 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Entretanto, a partir das características apresentadas no Quadro 11 são justificadas as suas 

escolhas. Os países Brasil, Equador e Paraguai apresentam características na década de 

2010 que são importantes para as análises desenvolvidas nesta proposta, com base nos 

seguintes critérios: i) execução de estratégias de redução da extrema pobreza rural; sob 

ii) diferentes temas e conceitos-chave; iii) países exportadores de commodities; iv) 

participação agropecuária na economia; v) representatividade da população rural; vi) 

cultura indígena; e vii) orientação política e social dos governos. A partir desses critérios 

e nos tipos de casos categorizados por Flyvbjerg (2006), discorreremos sobre as 

semelhanças e os contrastes dos casos dentro de lógicas importantes para a análise de 

estratégias de redução da pobreza rural na América Latina.    
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Quadro 11 – Casos analisados 

País Brasil Equador Paraguai 

Território (km²)² 8.515.767 256.370 406.750 

Organização estatal¹ Federalista Unitário Unitário 

População (milhões - 

2017)¹ 
211 175 16 624 6 805 

PIB per capita¹ (2015) 8 543 6 205 4 081 

% agropecuária no 

PIB¹ (2015) 
5,2% 10,1% 18,7% 

Produtos exportados¹ 

(2015) 

soja 11.1%; mineral de 

ferro 7,5%; petróleo 

6,2%. 

petróleo 36%; bananas 

16%; crustáceos e 

moluscos 13% 

eletricidade 24,9%; 

soja 19,2 %; carne 

bovina 13,5%; 

IDH³ (2015) 0,755 0,732 0,679  

Gini¹ (2016) 0.515 0.454 0.517 

% população rural 

2010¹ 
15,7% 37,3% 36,6% 

Grupos étnicos 

presentes no rural 

Indígenas, 

quilombolas, entre 

outras populações 

tradicionais. 

Indígenas, montubios e 

afrodescentes. 
Indígenas. 

% pobreza rural e 

miséria rural¹ (2014) 

28,7 % 

11,3% 

27,3% 

11,3% 

50,9% 

31,3% 

Estratégia de combate à 

pobreza rural  

 

 

Tema 

 

 

 

Número  de 

beneficiados4  

Inclusão Produtiva 

Rural (2011-2015)  
 

Acesso à renda e 

Inclusão Produtiva 

 

 

 

2,1 milhões de famílias 

 

  

Programa Buen Vivir 

Rural (2013-2018) 
 

Soberanía Alimentar e 

Desenvolvimento 

Territorial. 

 

 

26,5 mil famílias 

 

  

Sembrando 

Oportunidades   
(2014-2018) 

 

Inclusão Produtiva e 

mudança de atitude. 

 

 

736 famílias (apenas o 

programa  Família por 

Família)  

Governo 

2010/2016: Dilma 

Rousseff (Partido dos 

Trabalhadores) 

2007/2017: Rafael 

Correa 

(Alianza País) 

2014/2018: Horácio 

Cartes 

(Partido Colorado) 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir do 1Panorama Social da América Latina e Caribe (Cepal, 2016), 2 

IBGE países; 3Relatório de Desenvolvimento Humano (PNUD, 2016); e 4 para o IPR no Brasil (Mello, 

2019), PBVR no Equador (meta estabelecida em MAGAP,2017) e SO FxF no Paraguai (STP, 2018).   

 

Similaridades. Mesmo com a intenção de estudar casos do tipo ‘máxima variação’ de 

circunstâncias (FLYVBJERG, 2006), são necessários critérios que os unam com base na 

intenção da pesquisa: todos eles desenvolveram políticas públicas de redução da extrema 

pobreza rural durante a década de 2010, e são países exportadores de commodities, o que 

nos leva a crer, com base nos autores que caracterizam o período neodesenvolvimentista 

(BRESSER-PEREIRA; THEUR, 2012; VERGARA-CAMUS; KAY, 2017), que o meio 



101 

 

 

 

rural sofreu impactos positivos e negativos dessas produções e que todos esses países, de 

alguma forma, se beneficiaram economicamente do período de boom das commodities.     

Diferenças. No contexto latino-americano, a representatividade rural-agrícola e da 

cultura indígena são importantes, e podem ser traduzidas nas seguintes variáveis: peso da 

produção agropecuária na economia, representatividade da população rural e da cultura 

indígena. Nessa linha, Paraguai e Equador são países com características fortemente 

rurais: maior dependência econômica da agropecuária – 18,7% e 10,1%, respectivamente 

–, maior porcentagem de população vivendo no meio rural – 36,6% e 37,3%, 

respectivamente –, com os traços culturais indígenas marcantes. Embora a delimitação 

entre rural e urbano em todos esses países possa ser controversa, analisadas as mesmas 

variáveis, o Brasil é um país proporcionalmente menos rural (15,7%) e menos indígena, 

embora haja outros povos tradicionais como os quilombolas, ribeirinhos, povos de 

terreiro, faxinaleiros, quebradeiras de coco babaçu, entre outros. 

No cenário das viradas e retomadas políticas nos governos e de execução das ações de 

combate à pobreza rural, o caráter mais progressista dos governos, sobre a questão social, 

merece destaque. Brasil e Equador tiveram, durante a execução das estratégias 

selecionadas, governos apoiados por movimentos sociais rurais, além de terem sido 

reconhecidos pela maior preocupação com causas sociais entre os países da região no 

período analisado, enquanto o Paraguai teve orientações mais conservadoras nesses 

aspectos (VERGARA-CAMUS; KAY, 2017b).    

Singularidades. Cada caso possui características que o torna importante para o contexto 

das ações de combate à pobreza rural da região. Destacamos aqui os diferentes conceitos 

e sentidos que cada um deles assume. O Brasil trabalhou com a Inclusão Produtiva, 

Equador com a Soberania Alimentar e Desenvolvimento Territorial, Paraguai com a 

Inclusão Produtiva e a mudança de atitude.  

O Brasil é o país latino-americano referência no desenvolvimento de políticas para a 

agricultura familiar e de combate à pobreza (IICA, FAO e CEPAL, 2013), e, desse ponto 

de vista, pode ser considerado como o caso ‘paradigmático’, definido como uma ‘escola’ 

para o tema (FLYVBJERG, 2003). Esse país é o principal caso dessa pesquisa, e, devido 

a isso, sua descrição é mais detalhada do que as dos demais.  

Embora não seja a intenção dessa pesquisa avaliar o sucesso e o insucesso das 

intervenções, a estratégia paraguaia foi considerada a que teve maiores dificuldades – 
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sendo assim, um caso do tipo ‘crítico’, definido como aquele que permite deduções 

lógicas do universo (FLYVBJERG, 2003). Por entre os casos aqui selecionados, é aquele 

que une as maiores porcentagens de pobreza e de extrema pobreza rural, menor PIB per 

capita, alto índice de desigualdade, maior peso da agropecuária na economia, sufocado 

por dois dos maiores países da região – Brasil e Argentina. Além de historicamente e no 

momento analisado ter sido governado por partidos conservadores do ponto de vista 

social – logo, é de se esperar que sua estratégia de combate à pobreza seja frágil.  

E na linha das narrativas contra-hegemônicas, o Equador – assim como a Bolívia – 

assumiu o Buen Vivir e a Soberania Alimentar como bandeiras de seu governo no período 

analisado. Constituindo um caso interessante de observação das potencialidades e limites 

de uma estratégia de redução da pobreza rural que, teoricamente, alinham-se a reflexões 

que valorizam a cultura popular, a autonomia produtiva e os recursos naturais, entre 

outros aspectos caros ao rural contemporâneo. Podendo assim ser considerado um caso 

‘desviante’, por representar algo incomum e especialmente positivo, em seu sentido mais 

estrito (FLYVBJERG, 2003).  

         

4.2.1 As escolhas dos municípios brasileiros 

 

A seleção dos casos subnacionais brasileiros foi do tipo orientada (FLYVBJERG, 2006) 

pela pesquisadora conforme as informações disponíveis. Ao contrário, as visitas 

subnacionais realizadas nos casos paraguaio e equatoriano foram sugeridos pelos gestores 

responsáveis pelas estratégias. Já que a inserção nas realidades locais nesses últimos casos 

seria mais difícil para uma estrangeira, e ainda, a partir do pressuposto de que como foram 

por eles recomendados, tratariam-se de experiências positivas, permitindo a análise do 

desenho e a execução das estratégias no nível pretendido.  

Já no caso brasileiro, por ter sido analisado com maior profundidade, a seleção dos 

municípios a serem visitados passou pela escolha do estado federativo, isso porque optou-

se visitar um único estado a fim de não haver variabilidade do contexto estadual. Essa 

escolha se deu a partir de dois critérios:  

 

i) Ser um dos quatro estados de menor Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) do país, conforme os dados publicados pelo PNUD para os anos de 
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1991, 2000 e 2010. Embora haja críticas ao uso do IDH, optou-se por esse 

índice pelo seu notório reconhecimento e amplo uso. 

Quadro 12 – IDH dos Estados 

 Estado Anos 

   1991 2000 2010 

Maranhão (MA) 0,357 0,476 0,639 

Piauí (PI) 0,362 0,484 0,646 

Alagoas (AL)  0,37 0,471 0,631 

Pará (PA) 0,413 0,518 0,646 

Fonte: PNUD Brasil. 

 

ii) Ter sido governado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) ou por partidos que 

eram seus aliados históricos, durante os anos 2000’ e 2010’, especialmente 

entre os anos de vigência do Plano Brasil sem Miséria – 2011 a 2014 –, 

indicando assim um contexto político partidário favorável à chegada de 

programas de ações federais de redução da pobreza no estado. Já que esse 

partido esteve na Presidência da República durante o período considerado 

como promissor para as políticas sociais, especificamente com as 

transferências de renda e com os programas para a agricultura familiar.  

 

Quadro 13 – Governadores eleitos nos estados brasileiros de menor IDH 

Eleições 2002 2006 2010 2014 2018 

Maranhão José 

Reinaldo 

Tavares 

(PFL) 

Roseana 

Sarney 

(PFL) 

Roseana 

Sarney 

(PMDB) 

Flavio Dino 

(PC do B) 

Flavio Dino 

(PC do B) 

Piauí Wellington 

Dias (PT) 

Wellington 

Dias (PT) 

Wilson 

Martins 

(PSB) 

Wellington 

Dias (PT) 

Wellington 

Dias (PT) 

Alagoas Ronaldo 

Augusto 

Santos (PSB) 

Teotônio 

Vilela Filho 

(PSDB)  

Vilela Filho 

(PSB) 

Renan Filho 

(PMDB) 

Renan Filho 

(MDB) 

Pará Simão Jatene 

(PSDB) 

Almir José 

Oliveira 

(PSDB) 

Simão Jatene 

(PSDB) 

Helder 

Barbalho 

(PMDB) 

Helder 

Barbalho 

(MDB) 
 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral. 

 

Esses dois critérios representam, por um lado, a forte necessidade de ações de redução da 

pobreza e que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população, e por outro, 
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maior possibilidade dessas iniciativas de terem chegado aos extremamente pobres no 

meio rural, ao menos do ponto de vista político estadual.  

Entre os estados federativos com menor IDH, o Piauí é aquele que foi governado durante 

todo o período analisado nesta tese pelo PT e pelo PSB (vide quadro 13), seu aliado 

histórico. Consideramos que o PMDB, ou apenas MDB, é um aliado circunstancial, 

dependendo das eleições, optando por diferentes lados conforme o estado (LIMONGI; 

CORTEZ, 2010). 

Dos cinco períodos eleitorais em questão, o Piauí aparece como um estado em que esses 

dois critérios se mostraram totalmente favoráveis. Wellington Dias (PT) venceu quatro 

deles. Ainda assim, o único período comandado pelo PSB, foi governado por Wilson 

Martins, que foi Secretário de Desenvolvimento Rural no primeiro mandato do 

Wellington Dias, e seu vice no segundo mandato. Com a saída de Wellington do Palácio 

do Karnak – sede do governo piauiense –, em abril de 2010, para concorrer como senador 

pelo estado, Martins assume o governo do Piauí e vence as eleições daquele ano. Em 

2014, Wellington volta a vencer as eleições e se reelege em 2018, iniciando seu quarto 

mandato como governador do estado. Logo, numa análise fria, pode-se afirmar que o 

Piauí foi o estado, entre os que tem a menor qualidade de vida, que esteve o maior tempo 

– entre os anos de 2003 a 2016 – em proximidade político partidária com o governo 

federal petista.       

A escolha dos municípios piauienses foi feita a partir de quatro critérios principais: 

i) Ter recebido ações do eixo Inclusão Produtiva do Plano Brasil sem 

Miséria; 

ii) Ter apresentado, em 2010, um IDH baixo (0,500 – 0,599) ou muito 

baixo (0,0 – 0,499); 

iii) Estar em diferentes regiões do estado do Piauí, a fim de considerar a 

variabilidade geográfica e climática;  

iv) Ter a facilidade de acesso a um interlocutor ou interlocutora dentro da 

administração pública municipal, mais especificamente das áreas de 

assistência social ou de agricultura.  
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Os três municípios selecionados foram Cocal de Telha, Guaribas e Betânia do Piauí, 

conforme dados expressos no Quadro 14, a seguir. 

 

Quadro 14 – Características dos casos subnacionais piauienses 
 

Cocal de Telha Guaribas Betânia do Piauí 

Região do Estado Norte Sudoeste Sudeste 

Distância de Teresina (em km) 123 650 520 

População estimada (2018) 4.881 4.556 6.200 

Área territorial (2017) km2  310 3.118 581 

Densidade demográfica 

hab./km² (2010) 
16,04 1,41 10,65 

PIB per capita (2016) R$ 7.176,23 6.783,90 7.036,11 

IDH M 2010 0.555 0.508 0.489 

IDHM Renda (2010) 0.550 0.483 0.486 

IDHM Longevidade (2010) 0.780 0.711 0.702 

IDHM Educação (2010) 0.399 0.381 0.342 

Beneficiários(as) pelo IPR do 

BSM 

21 fomento 

e poucas cisternas de 

polietileno 

196 cisternas de placa 

386 cisternas de 

placa,131 fomento e 4 

dessalinizadores 

Prefeito (2013-2016) Ana Célia PP Claudine Maia PTB José da Rocha PDT 

Prefeito (2017-2020) Ana Célia PP Claudine Maia PP Fábio Macedo PP 

% extrema pobreza/população 

total (2010) 
28% 43% 42% 

% extrema pobreza rural/ 

extrema pobreza total (2010) 
63% 88% 86% 

Especificidade Fomento p/ mulheres 
Cidade piloto do 

Fome Zero 

Fomento p/ 

quilombola 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Cocal de Telha (PI) é, entre os três municípios escolhidos, o mais bem colocado entre as 

variáveis do IDH, mesmo seu IDH M sendo considerado baixo. Durante o BSM, vinte e 

uma famílias rurais foram beneficiadas com o fomento produtivo, em uma chamada 

específica para mulheres rurais, e algumas famílias receberam cisterna de polietileno, por 

meio do eixo IPR. Localizado no norte do estado, a região dos Cocais não tem sofrido 

com as irregularidades pluviométricas de forma tão severa quanto os outros dois casos 

municipais. Sendo, além disso, o mais próximo de Teresina, o que pode indicar melhor 

acesso aos serviços públicos como educação superior e saúde na capital, além de 

servidores públicos mais qualificados profissionalmente.  

Guaribas é, entre os três, o município mais distante da capital piauiense e de mais difícil 

acesso, localizado na divisa com a Bahia. É um caso interessante para esta tese, não 
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somente pelas ações de IPR do BSM – instalação de cisternas de placa –, mas também 

por ter seu penúltimo IDHM em 2000 e ter sido a cidade piloto do Fome Zero, em que 

recebeu uma série de ações e programas para a diminuição da pobreza tanto no meio rural 

quanto no urbano. Logo, visitá-lo cerca de 15 anos após essa intervenção, pode suscitar 

reflexões a respeito dos limites e avanços de ações exógenas de redução da pobreza 

quando essa é estrutural e enraizada ao longo de décadas, e dentro de um contexto de 

baixo associativismo e de dificuldades de contratação de profissionais qualificados para 

os serviços públicos básicos. 

Já Betânia do Piauí, localizado mais próximo de Petrolina (PE) do que Teresina (PI), sofre 

com a incidência de água salobra e forte irregularidade pluviométrica. Embora seja aquele 

com menor IDH, o atual gestor municipal, que na época do BSM era Secretário Municipal 

de Agricultura, dá maior atenção à agricultura familiar e ao associativismo comunitário e 

produtivo. Entre os três municípios, esse foi o que recebeu maior quantidade de ações de 

IPR pelo BSM – instalação de cisternas de placa e de dessalinizadores, e o pagamento de 

fomento produtivo com assistência técnica –, algumas dessas ações orientadas 

especificamente para o público quilombola. Do ponto de vista da burocracia pública, esse 

município conta com profissionais qualificados. Contudo, apesar de apresentar 

indicadores sociais baixos, une condições internas mais otimistas no que se refere aos 

setores de assistência social e agricultura familiar.      

Justificadas as escolhas, a intenção de debruçar sobre esses casos nacionais e subnacionais 

vai ao encontro da fala de Hans Eysenck (1976, 9) citada por Flybjerg (2003): “sometimes 

we simply have to keep our eyes open and look carefully at individual cases - not in the 

hope of proving anything, but rather in the hope of learning something!”. Em outras 

palavras, cada caso tem contribuições importantes à análise de estratégias de redução da 

pobreza rural na América Latina.   

 

4.3 Como? Procedimentos de coleta de dados       

 

Para atingir os objetivos específicos dessa pesquisa, foram realizadas as seguintes 

estratégias de pesquisa, inseridas em uma abordagem metodológica de pesquisa 

qualitativa construcionista:  
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1. Levantamento bibliográfico sobre pobreza e pobreza rural na América Latina a 

partir da pesquisa desses termos no Google Scholar e Scielo. A partir dessa 

investigação foi descrito o processo de desenvolvimento socioeconômico da 

região e suas implicações para o meio rural, além do levantamento dos temas 

abordados no debate sobre pobreza rural, particularmente como as ideias são 

transformadas, e a partir disso influenciam as práticas, não se constituindo como 

conceitos rígidos.  

2. Análise dos documentos de domínio público das estratégias, como os planos, leis, 

manuais operativos, livros, panfletos, sites e apresentações de slides oficiais, já 

que todos esses documentos comunicam as estratégias e, por isso, contribuem a 

sua performatividade (SPINK et al., 2014). Sendo assim, eles foram utilizados nas 

reflexões sobre o desenho e a execução das estratégias de redução da extrema 

pobreza rural, na análise dos conceitos-chave que as articulam e para depreender 

as concepções sobre extrema pobreza rural expressas nessas estratégias.  

3. Visitas aos países latino-americanos e municípios brasileiros para realização de 

entrevistas semiestruturadas, descritas por Spink (2008) como conversas com 

interlocutores e interlocutoras identificados no Quadro 15. No intuito de conhecer 

melhor as características de cada lugar, como também para entender as formas de 

execução de cada estratégia.    

 

Quadro 15 – Interlocutores(as) entrevistados(as)  

Interlocutores/as Brasil Paraguai Equador 

Governo central/federal 6 11 6 

Pesquisadores 2 1 1 

ONU - 3 2 

Mov. Social/Organização de minorias 1 4 1 

Governos subnacionais 20 1 2 

Burocratas de nível de rua 4 2 6 

Beneficiárias/os 11 6 4 

Não beneficiárias/os 9 2 1 

Organizações produtivas 4 - 4 

Totais países 57 30 27 

Total geral 114 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

Nas visitas ao Equador, Paraguai e aos municípios brasileiros, foi adotada a perspectiva 

do pesquisador conversador no cotidiano (SPINK, 2008) a fim de aproveitar não somente 

as entrevistas marcadas e tidas como “formais”, como aquelas aparentemente 

despretensiosas realizadas com a garçonete da lanchonete, com o vendedor ambulante de 
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hortaliças, com a senhora sentada na poltrona ao meu lado no ônibus, entre outras pessoas 

que contribuem para entendimento dos locais e das ações neles desenvolvidas. Embora 

tenham sido muito importantes, essas muitas conversas “informais” não foram 

contabilizadas no Quadro 15, pois as interlocutoras e interlocutores participantes não 

tinham no momento desses rápidos diálogos, compreensão da pesquisa que estava sendo 

realizada, tampouco falavam na qualidade de “entrevistada(o)”.    

Ao total, foram realizadas 114 entrevistas semiestruturadas. A partir da técnica bola-de-

neve atores e atrizes-chave indicaram outros contatos, expandindo assim a gama de 

entrevistas, quando necessário ao entendimento das estratégias e seus locais de aplicação. 

As agendas no Equador, no Paraguai e nos municípios brasileiros são descritas a seguir, 

a fim de evidenciar a inserção da pesquisadora nesses lugares e os desafios vivenciados 

na experiência da realização in loco desta pesquisa qualitativa.     

A maioria das entrevistas realizadas com representantes dos governos centrais e alguns 

subnacionais tiveram os áudios gravados – salvo em momentos em que a gravação 

pudesse atrapalhar o levantamento de informações e/ou causar algum desconforto à(ao) 

interlocutora(or) –, transcritos, e as informações trianguladas entre outros 

entrevistadas(os) e documentos oficiais. De todo modo, a principal forma de registro das 

informações foram anotações em cadernos de campo. A fim de preservar a identidade das 

(os) entrevistadas(os), não apresentamos os nomes, nem seus cargos quando não 

ocupantes do alto escalão – presidente, vice-ministro(a), diretor(a) e prefeito(a) – das 

instituições e organizações onde trabalham ou representam.  

As fotos foram outro tipo de registro realizado, capturando principalmente as paisagens 

dos municípios, e as(os) beneficiárias(os) quando autorizado verbalmente por elas(es), a 

fim de contribuir para a memória descritiva e analítica dos casos. Todavia estas últimas 

não foram publicadas nesta tese, a fim de preservar a imagem dessas(es) 

interlocutoras(es).  

 

4.3.1 A agenda no Paraguai 

 

A primeira vez que estive no Paraguai foi no mês de janeiro de 2017, quando acompanhei 

um grupo de alunas e alunos da graduação em Administração Pública da FGV na 

disciplina Conexão Sul-Sul, para conhecermos os programas e as ações para a agricultura 
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familiar paraguaia, desenvolvidos pelo Ministério de Agricultura e Pecuária (MAG, sigla 

em espanhol). Naquele momento, conhecemos diferentes regiões do país, aspectos 

positivos e fragilidades dos programas e projetos para a pequena produção rural, entre 

eles uma conversa sobre o Programa Sembrando Oportunidades com o Vice-ministro de 

Redução da Pobreza da Secretaria Técnica de Planejamento do Desenvolvimento 

Econômico e Social (STP).  

Todavia, um ano após a realização desta pesquisa, o Vice-ministro já não estava mais no 

cargo, e após tentativas de contato com a STP e com o MAG, optei por recorrer ao 

representante do BID no país, brasileiro, que gentilmente se colocou à disposição para 

nos auxiliar no que fosse necessário durante a viagem, realizada em 2018. Por intermédio 

dele, consegui conversar com a pessoa que estava no cargo de Vice-ministro de Redução 

da Pobreza, na época. Expliquei a ela o meu interesse em conhecer a estratégia de redução 

da extrema pobreza do país e pedi que me ajudasse a contatar a equipe do Programa e 

principais parceiros. A partir disso, pude conversar com outros atores e atrizes-chave, e 

ainda aproveitar o contato realizado inicialmente na primeira viagem ao país, como o 

representante da FAO e da Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri 

(ou apenas Conamuri). 

Estive no Paraguai entre os dias 05 e 15 de março de 2018 para a realização das entrevistas 

e visitas. Foi nítida a desconfiança inicial, principalmente por parte da equipe central do 

programa, com o interesse de uma pesquisadora brasileira em conhecer o programa 

paraguaio de redução à pobreza, já que o caso brasileiro era visto como uma referência 

regional. Isso já denotava certa insegurança e fragilidade do Sembrando Oportunidades, 

e, mais do que isso, a relação histórica de desigualdade e opressão que o Brasil mantém 

com o Paraguai. Outro fator que contribuiu para tal desconfiança foi a proximidade das 

eleições presidenciais, realizada no final de abril daquele mesmo ano. Esse desconforto 

foi diminuindo com o passar dos dias, mas, devido a esse incômodo, a principal forma de 

registro das informações foi por meio de anotações no caderno de campo, por receio de 

inibir ou coagir os interlocutores e interlocutoras, raramente pedi que a conversa fosse 

gravada. 

Durante os primeiros dias úteis, conversei com a equipe central do Programa e 

representantes de órgãos centrais vinculados (Senahabitat, MAG e SAS), em nível de 

Diretoria de Planejamento, assim como com o representante da FAO e uma das líderes da 

Conamuri – organização filiada à Via Campesina e uma das que congrega as demandas e 
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mobilizações das mulheres campesinas e indígenas do Paraguai – todos em Asunción, 

capital do país. 

Durante o final de semana, visitei, por intermédio dessa líder da Conamuri, a Aldeia 

Índígena Aroyo Guasu em Yhú e o assentamento Guahory, olho do furacão dos conflitos 

de terra entre paraguaios e brasiguayos. Ambas as comunidades estão localizadas no 

Departamento de Caaguazú (Figura 4) e não participavam diretamente das ações do 

Sembrando Oportunidades nem de outros programas para agricultura familiar e 

campesina, mas foram importantes para que eu pudesse conhecer a realidade e a 

vulnerabilidade de grupos minoritários no país. Além de conversar com líderes nesses 

locais, tentei conversar e visitar algumas famílias. Todavia, devido às dificuldades de 

comunicação, principalmente em Aroyo Guasu, cujo idioma mais falado é o guarani, me 

detive principalmente às observações. E, ainda, por ser estrangeira e mulher, mesmo 

estando acompanhada por um dos líderes – ou talvez até por isso – havia resistência das 

mulheres em conversar comigo, e o fato de que as entrevistas foram intermediadas pelo 

líder, que traduzia as perguntas e respostas, não me pareceu ser uma forma adequada para 

a comunicação, embora fosse a única disponível. Apenas alguns jovens – todos homens 

– que dominavam o espanhol, conversaram diretamente comigo nessa comunidade 

indígena, evidenciando dificuldades culturais e linguísticas de uma pesquisadora 

estrangeira na tentativa de imersão no rural paraguaio.  
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Figura 4 – Mapas com os municípios visitados no Paraguai 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No Assentamento Guahory, por ser brasileira e ter ido em uma comitiva de apoio de 

diversos movimentos sociais à resistência do assentamento às violentas tentativas de 

desapropriações ocorridas pelos interesses econômicos de brasiguayos, a preciosidade do 

momento foi observar e ouvir as declarações de apoio dos(as) compas11 e as denúncias 

de abuso sofridas pelas assentadas(os), e remoer o total desconforto, de uma pesquisadora 

estrangeira dedicada a reflexões sobre as condições de vida no campo e as formas de 

melhorá-las, ao observar os efeitos perversos causados por seus conterrâneos à população 

rural do país vizinho. Embora nós, brasileiras e brasileiros, soframos com posturas 

imperialistas do Norte para com o Sul global, também praticamos nossos “pequenos” 

imperialismos com nossas hermanas e hermanos.   

Na semana seguinte, fui ao distrito de Choré, no Departamento de San Pedro, para 

conversar com monitores (burocratas de nível de rua) e famílias assistidas pelo 

Sembrando Oportunidades, nas duas fases da ação de acompanhamento Família por 

                                                           
11 Companheiros: substantivo utilizado para descrever pessoa pela qual se estima. Assim eram tratados os 

membros de movimentos sociais que prestavam apoio político às(aos) assentadas(os) de Guahory.  
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Família (SO FxF). O distrito visitado foi uma sugestão de um servidor que coordenou 

essa ação no início da sua execução, e durante a conversa com ele foi nítido que se tratava 

de um local em que a implementação tinha sido bem sucedida e elogiava a atuação de 

uma das monitoras do local, segundo ele, a melhor. Logo, pareceu ser um bom caminho 

conversar com ela e visitar famílias, já que a ação parecia ter sido executada com êxito 

nesse local.  

A primeira fase do FxF, realizada pela STP, já havia sido finalizada, e a segunda, pelo 

MAG, estava em andamento no momento da minha visita ao distrito. Além de uma 

conversa com um representante da Municipalidad de Choré, do escritório local da SAS e 

do MAG, bem como, na perspectiva do pesquisador conversador, a dona do hotel e o 

atendente da sorveteria, por meio de conversas informais, me contaram um pouco mais 

sobre como é viver ali e como é a economia local.  

Realizei todas as visitas às residências de beneficiadas acompanhada por monitores, 

momento em que entrevistei as famílias a partir de um questionário semiestruturado (vide 

Apêndice B) e observei a relação de proximidade entre eles e suas famílias. Havia o risco 

de as famílias falarem apenas dos aspectos positivos da ação FxF, por estarem na presença 

deles; todavia, eu correria maior risco – o de não conseguir chegar às residências ou de 

não ser recebidas pelas famílias –, caso não estivesse acompanhada por eles. Pedi a cada 

um dos monitores que me levassem a três famílias beneficiadas: uma em extrema 

vulnerabilidade na época em que a assistia, outra em vulnerabilidade intermediária e a 

terceira em melhor condição socioeconômica. Embora essa delimitação dependesse do 

entendimento e da subjetividade de cada um deles sobre os três perfis, e ainda a 

identificação de famílias assim caracterizadas que pudessem estar dispostas a conversa, 

ela foi utilizada para conhecer famílias beneficiadas que pudessem estar em diferentes 

condições socioeconômicas e de vulnerabilidade, e assim observar quais públicos tiveram 

acesso à ação de acompanhamento focalizado nas duas fases do Família por Família. 

De volta a Asunción, e impressionada com a vulnerabilidade dos indígenas, fui até o 

escritório do Instituto Paraguayo del Índigena (Indi) para conversar sobre a condição 

desse público e sua participação no Sembrando Oportunidades. Por não ter sido um 

contato intermediado pela STP, foi uma conversa mais aberta sobre as fragilidades do 

Programa. Após o esforço de reflexão sobre o que ouvi e observei sobre a estratégia de 

redução da extrema pobreza rural, no que se refere ao seu desenho e execução, chequei 

esses achados com a equipe de coordenação do SO, a fim de triangular alguns achados e 
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sanar possíveis mal-entendidos que pudessem ter sido decorrentes de alguma fala muito 

tendenciosa, ou até mesmo por ser em outro idioma.            

Durante as conversas também pude coletar diferentes documentos sobre o Programa, 

todavia alguns deles estão timbrados como rascunho ou não é evidente a autoria, a maior 

parte ainda em Word o que pode denotar não ter sido divulgado naquele momento, o que 

coloca dúvidas sobre as possiblidades de uso dessas informações como documentos de 

domínio público (SPINK et al., 2014). Devido a isso, apenas o Manual de Operações do 

Família por Família (FxF); o Decreto de designação da STP como coordenadora da 

estratégia nacional de redução da pobreza; o site oficial do Programa; a descrição na 

Plataforma Celac; e as apresentações em Power Point utilizadas nas conversas foram 

utilizados na análise documental do Sembrando Oportunidades. 

 

4.3.2 A agenda no Equador 

 

Diferentemente do Paraguai, meu contato inicial para conhecer o Buen Vivir Rural in 

loco se deu diretamente com o gestor do programa. O conheci durante a disciplina 

Conexão Sul-Sul, na qual também acompanhei um grupo de graduandos para conhecer 

as políticas públicas para a agricultura familiar e campesina no país durante o mês de 

junho de 2016. 

Para a realização desta tese, estive no país entre os dias 8 e 19 de maio de 2018, cerca de 

um ano após a posse do presidente Lenín Moreno (Alianza País), sucessor de Rafael 

Correa (Alianza País), com o qual rompera nos primeiros meses de seu governo. De modo 

semelhante ao que ocorreu no Paraguai, usei os primeiros dias para entrevistar a equipe 

central do Programa, no Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG, sigla em espanhol) 

em Quito. Importante atentar que durante o governo de Rafael Correa essa instituição era 

denominada de Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP, 

sigla em espanhol), o que denota algumas mudanças institucionais que ocorreram nesse 

período.  

Depois, viajei para dois territórios sugeridos pela equipes gestora do Programa, a partir 

da minha colocação para visitar famílias em diferentes níveis socioeconômicos, ele me 

sugeriu dois territórios com características naturais geográficas e localizados em biomas 

diferentes, o que determina parte das características produtivas e culturais de suas 

https://rimisp.org/socio/ministerio-de-agricultura-ganaderia-acuacultura-y-pesca/
https://rimisp.org/socio/ministerio-de-agricultura-ganaderia-acuacultura-y-pesca/
https://rimisp.org/socio/ministerio-de-agricultura-ganaderia-acuacultura-y-pesca/
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populações – as Províncias de Chimborazo na serra, e a de Los Ríos na costa (Figura 5). 

Supus, pela indicação, que também se tratavam de locais cujas equipes executivas do 

Programa Buen Vivir Rural tivessem bons diferenciais na execução do programa.  

 

Figura 5 – Mapas dos cantones visitados no Equador 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No cantón Ríobamba, capital da Província de Chimborazo, conversei com a equipe 

territorial de execução do programa e com duas organizações participantes – uma, na 

paroquial rural considerada em boas condições socioeconômicas, e outra comuna 

indígena mais vulnerável. A primeira visita foi na paroquia de Quimiag, e foi mais 

tranquila, pois parte das lideranças nos esperavam para uma conversa e visita a duas 

famílias que já haviam sido pré-combinadas.  

A segunda, com uma comuna (comunidade) indígena em Guamote, era uma agenda 

marcada entre comuna e equipe do programa, uma celebração pelos projetos recebidos 

pelo MAG. Devido a isso, visitei apenas uma propriedade e aproveitei o momento para 

observar os traços culturais da comunidade e as relações entre seus membros, e destes 

com representantes do Ministério, e tentei algumas conversas com mulheres indígenas. 

Apenas com uma consegui alguns minutos de prosa, já que por ser estrangeira, com meu 

fenótipo, mulher, por estar na companhia de representantes de um órgão estatal, me 

comunicar em espanhol, e a maior parte delas apenas em quíchua – ainda que algumas 
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entendessem o espanhol – e por serem ‘culturalmente tímidas’ – palavras da diretora da 

escola da comuna –, havia muito mais razões que nos separavam do que nos aproximavam 

de um diálogo. E mesmo os líderes dessa comunidade falavam pouco o espanhol.   

De volta à capital de Chimborazo, aproveitei o sábado para ir a uma feira de produtos da 

economia popular e solidária realizada pelo Instituto de Economía Popular y Solidária 

(IEPS) em parceria com o Ministério de Inclusión Económica y Social (MIES) e 

Ministerio de Agricultura e Ganadería (MAG, antigo MAGAP), na parte central e 

revitalizada do cantón, ao lado da turística estação de trem. Mas, economia popular (em 

letras minúsculas) acontecia mesmo a algumas quadras dali, no bairro San Francisco, 

numa parte mais precária do cantón em termos paisagísticos e de limpeza pública. Local 

onde os indígenas comercializam alguns produtos e realizam as suas compras de 

mantimentos, insumos agrícolas e roupas nas dezenas de lojas e feiras, numa intensa 

movimentação típica de centros comerciais populares, onde é possível comprar de tudo. 

Naquele bairro encontra-se a Casa do Indígena, um prédio antigo onde eles poderiam 

dormir se alugassem a pernoite de um dos quartos. Na escada dessa hospedaria, encontrei 

algumas senhoras sentadas, e que pareciam estar esperando algo. Tento conversar, mas 

sem êxito, falando espanhol, parecem não me entender e tampouco atentam para meu 

esforço de comunicação, pois seguem conversando em seu idioma sem se importar com 

a minha presença. Numa feira de comercialização de trajes indígenas, encantada com o 

colorido, tento sutilmente tirar uma foto da feira como um todo, mas sou advertida 

rudemente por uma comerciante: “no venga hacer plata em su pais savando nos foco!”. 

Demonstrando insatisfação com os estrangeiros e estrangeiras que registram e 

comercializam retratos do seu cotidiano, sem o devido retorno dos seus direitos de 

imagem. 

Ainda na região serrana, no meio do caminho para a Província de Los Ríos, aproveito o 

domingo para ir a Alausí, ainda em Chimborazo, ao turístico e famoso percurso 

ferroviário Nariz del Diablo, passeio recomendável, mas menos interessante do que o 

tempo que passei sentada em uma das lanchonetes em frente a uma movimentada ladeira, 

que dava acesso a uma grande feira de venda de produtos agrícolas. Chama a atenção as 

cestas, caixas e produtos levados nas costas pelas mulheres, que chegam a se curvar. As 

mais idosas, mesmo sem carregar nada, caminham com a mesma envergadura. Eu estava 

só observando, quando um dos agricultores que caminhava de um lado para o outro 

tentando vender suas hortaliças, me ofereceu para que eu as comprasse. Bom momento 
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para conversar algo, mas ele falava pouco e demonstrava certa impaciência no olhar, que 

se dirigia para todos que passavam em busca de um possível consumidor para seus 

produtos, de modo que para quase todas as perguntas que fiz me respondeu: “não”. Me 

disse não conhecer o Programa Buen Vivir Rural e não estar associado a uma organização, 

e ainda que haja uma em Alausí, mencionou não gostar de participar.    

Na província costeira de Los Ríos, no pequeno cantón Puebloviejo, conversei com a 

equipe territorial de execução do programa, e aproveitando uma das agendas, visitei uma 

organização que decidia em reunião como adquirir um terreno para implantar o centro de 

armazenamento. Também visitei três parceiros locais: a Prefeitura de Puebloviejo, a 

Manocomunidad Abra de Mantequilla (uma organização de prefeituras de cidades que 

fazem parte do bioma dessa área de preservação natural) e a organização de técnicos 

APALETLR, formada a partir da necessidade de formação técnica para que consultores 

pudessem atender às organizações participantes do Programa Buen Vivir Rural. 

De volta a Quito, entrevistei representantes do Escritório da FAO no Equador, técnicos 

do departamento de redes comerciais do MAG – setor que encaminha ações para a 

comercialização em circuitos curtos de produtos da agricultura familiar –, uma técnica da 

Secretaria Nacional de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Social (Senplades) 

e um assessor da Presidência da República que participou da construção da Estratégia 

Nacional de Erradicação da Pobreza e Redução da Desigualdade, durante o Governo 

Correa. Assim como no caso paraguaio, retornando das visitas e entrevistas subnacionais, 

chequei com o gestor do programa os principais contornos do desenho e os papéis das 

unidades de gestão central e das territoriais, tomando cuidado para evitar entendimentos 

errôneos sobre aspectos principais do programa, esclarecer dúvidas e triangular 

informações centrais.   

Os documentos oficiais de domínio público utilizados na descrição do caso equatoriano 

e na análise documental do Programa Buen Vivir Rural foram: Manual de Operações do 

Programa Buen Vivir Rural; Relatório do desenho final do Programa do Buen Vivir em 

Territórios Rurais (texto principal e seus anexos); Planos Nacionais do Buen Vivir 

edições 2009-2013 e 2013-2017; Estratégia Nacional para Igualdade e Erradicação da 

Pobreza; Constituição da República do Equador 2008; Código Orgânico de Organização 

Territorial, Autonomia e Descentralização (COOTAD); e apresentações de Power Point 

utilizadas em conversas pela equipe de coordenação nacional e equipes territoriais. 

   



117 

 

 

 

 

4.3.3 A agenda no Brasil 

 

Após realizar as viagens para verificar e estudar os casos internacionais, iniciei as visitas 

e entrevistas do caso brasileiro, focadas na Inclusão Produtiva Rural do Plano Brasil sem 

Miséria, iniciando pelos gestores federais que, durante o governo Dilma, estiveram 

envolvidos no processo de formulação dos programas e no acompanhamento da execução 

daqueles que eram anteriores ao Plano. Nesse sentido, entrevistei pessoas que eram e/ou 

foram gestores(as) do PAA, Cisternas, Fomento, Cadastro Único e Luz Para Todos, além 

de um assessor direto da Secretaria Extraordinária de Combate a Extrema Pobreza. 

Os documentos oficiais utilizados na descrição desse caso e do Plano Brasil Sem Miséria 

foram: livro ‘O Brasil sem Miséria’, leis e normas dos programas que compõem o eixo 

Inclusão Produtiva Rural, Constituição Federal de 1989,  Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS – 1993) e Política Nacional de Assistência Social  (PNAS – 2004). 

 

Figura 6 – Municípios visitados no Brasil 

                                                            Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.3.4 A agenda no Piauí 

 

Foram três semanas de visitas e entrevistas semiestruturadas com representantes do 

governo do Estado do Piauí e dos governos municipais. As primeiras conversas foram 

realizadas com gestores e técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e da 

Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC) do Estado do Piauí. E no retorno 

das visitas com representante da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 

Estado do Piauí (Emater-PI).    

As visitas aos municípios duraram 4 dias úteis, em média. O contato inicial foi realizado 

a distância com uma interlocutora ou interlocutor municipal da área da Assistência Social 

ou Agricultura, aos quais foram solicitados os contatos e/ou agendas de conversas com 

os(as) secretários(as) e técnicos das respectivas pastas, e a partir dessas, pelo método bola 

de neve, com outros(as) envolvidos no acompanhamento da execução das ações de Eixo 

Inclusão Produtiva Rural do BSM, como sindicatos, extensionistas da Emater-PI e 

entidades privadas de Ater. Por serem municípios de pequeno porte, o contato com 

representantes da gestão pública municipal é mais acessível se comparado a municípios 

de maior porte populacional.  

A partir dessas conversas, e já nos municípios, a própria dinâmica da pesquisa em campo 

e da estratégia revelou interlocutores-chave nos três casos subnacionais. Em Cocal de 

Telha, uma ex-servidora da Assistência Social e a técnica da Agricultura; em Guaribas, 

um técnico da Assistência Social; e em Betânia, o presidente do Sindicato Rural e o 

extensionista da entidade privada de assistência técnica e extensão rural (Ater) 

responsável pela execução de um dos programas da IPR-BSM. Foi pedido a esses 

profissionais ajuda para entrevistar seis famílias em cada um dos municípios, três 

beneficiárias pelas ações do IPR do BSM e três famílias não beneficiadas, categorizadas 

em três níveis, conforme o Quadro 16. 

Quadro 16 – Categorias de socioeconômica das famílias entrevistadas 

 Beneficia por ações do IPR-

BSM 

Não beneficiada por ações 

do IPR-BSM 

Em uma situação melhor de 

fragilidade socioeconômica 

 1 família por município 1 família por município 



119 

 

 

 

Em uma situação mediana de 

fragilidade socioeconômica 

1 família por município 1 família por município 

Em uma situação de alta 

fragilidade socioeconômica 

1 família por município 1 família por município 

Fonte: Categorias de socioeconômica das famílias entrevistadas. 

 

Frequentemente os técnicos e gestores públicos locais utilizaram o termo “família 

fraquinha”, “menos fraquinha” e “mais fraquinha” para qualificar a condição de pobreza 

e nível de vulnerabilidade das famílias. Uma forma de não utilizar o termo pobre e 

extremamente pobre que, segundo eles, pode estigmatizar as famílias. Não houve uma 

criterização dessas categorias, dependendo assim do entendimento de cada um(a) dos(as) 

interlocutores(as) e das negociações com a pesquisadora, conforme íamos visitando e 

entrevistando as famílias. O intuito dessa abordagem foi conhecer famílias pobres que 

estivessem em condições socioeconômicas diferentes, observando assim trechos das 

histórias e as dificuldades de acesso daquelas que não participaram das ações do IPR, 

assim como relatos e mudanças nas condições de vida daquelas que acessaram tais ações, 

conforme as questões do Apêndice A . Ao final, foram entrevistadas 20 famílias, duas a 

mais do que o previsto. As entrevistas com um beneficiado com cisterna calçadão em 

Guaribas, e a presidente da associação comunitária de uma comunidade quilombola, 

também beneficiada em Betânia do Piauí, foram oportunidades às quais a pesquisadora 

considerou de grande relevância.     

Nas próximas três seções, são apresentados os três estudos de caso nacionais, a fim de, 

do ponto de vista estrutural, elucidar as particularidades socioeconômicas dos países, e 

mais especificamente as características de suas estratégias de redução da extrema pobreza 

rural. Conforme mencionado, o Brasil é o principal caso, e por isso foi descrito com mais 

detalhes, sendo o Paraguai e o Equador casos de referência – dessa forma, os respectivos 

estudos diferem no tamanho. Todavia, até certo ponto, os três casos são apresentados sob 

uma mesma estrutura: i) descreve-se o contexto socioeconômico e o momento político 

vivido durante o desenho das respectivas estratégias de redução da extrema pobreza rural, 

seguido de ii) seus desenhos e objetivos; iii) o público-alvo ou público prioritário; iv) a 

estrutura institucional e mecanismos de coordenação; v) os programas e/ou eixos da 

estratégia; e por último vi) um quadro síntese dos principais elementos para análise, nos 

casos paraguaio e equatoriano.  
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A partir desse ponto, a estrutura das seções muda de forma considerável. As visitas às 

comunidades e alguns depoimentos do público beneficiados pelo Programa Buen Vivir 

(EC) e Sembrando Oportunidades (PY) são descritos conforme se inserem na 

apresentação dos eixos ou dos programas inseridos nessas estratégias. Já a descrição das 

visitas subnacionais para a análise do Plano Brasil sem Miséria (BR) é introduzida na 

apresentação dos municípios piauienses, em que pioriza: i) seus contextos 

socioeconômicos; ii) os dados sobre pobreza rural e pobreza rural extrema e a estrutura 

municipal da Assistência Social e da Agricultura; e, por último, iii) as comunidades e 

trechos de depoimentos de algumas(uns) beneficiadas(os) e não beneficiadas(os). Para 

depois apresentarmos os pontos de atenção do caso brasileiro que foram utilizados na 

análise. 
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5 BRASIL 
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No cenário latino-americano, o Brasil é um país singular. É o maior em extensão 

territorial, 8,5 milhões de km², e três vezes maior do que a Argentina (vide Figura 7) – 

segundo país colocado –, sendo esse um dos motivos para ser considerado um Estado 

federalista. Segundo maior em porte populacional, com 211 milhões de habitantes 

(CEPAL, 2017a), ficando apenas atrás do México, e o único cujo idioma oficial é o 

português. Estas são algumas das características que fazem com que o Brasil seja um país 

diferente, não somente dos demais casos aqui propostos como do restante da América 

Latina.  

 

 

Figura 7 – Mapa do Brasil 

                                                              Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Entretanto, se o assunto é condição social, estamos mais próximos da região. Segundo 

PNUD (2015), somos um país com IDH alto, 0,755, próximo à média dos países latino-

americanos, apesar de sermos um dos mais desiguais com um coeficiente de Gini de 0,53, 

ficando atrás apenas de Honduras e Guatemala (CEPAL, 2017a).  
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Portanto, essas características – extensão territorial, sistema de governo, porte 

populacional e forte desigualdade social – impõe, por si só, uma série de dificuldades a 

qualquer estratégia que vise reduzir a pobreza. Um tanto mais desafiador se pensarmos 

em como reduzir a pobreza rural, localizada, do ponto de vista de atenção política, em 

áreas distantes dos centros de poder, e do ponto de vista operacional, muitas vezes longe 

dos equipamentos dos serviços básicos, e consequentemente de seus acessos.  

Todavia, as reivindicações por melhores condições de vida e contra diferentes tipos de 

exploração e opressão nesses espaços estão há décadas sendo ecoadas em diversos pontos 

do país. Embora apenas 15,7% do total do contingente populacional brasileiro viva na 

zona rural do país (IBGE, 2010) – bem menor do que nos outros dois casos analisados, 

que ultrapassam os 35% – os movimentos sociais e organizações rurais foram muito 

importantes no contexto político das últimas décadas. Ainda em tempos de ditadura, ao 

final da década de 1980, no cenário de maior luta, a reforma agrária ganha importância 

política e passa a representar um ponto unificador das demandas de diversos grupos e 

atores sociais rurais.  

Em reação às opressões vividas na ditadura e aos processos de desenvolvimento nacional 

em curso, diferentes grupos se mobilizaram: i) os “atingidos por barragens”, expulsos de 

suas terras para a construção de grandes usinas hidroelétricas no escopo do II PND, 

articulados no Movimento dos Atingidos por Barragens; ii) os “seringueiros”, impactados 

pela transformação dos seringais em pastagens; iii) os “pequenos produtores”, que 

estiveram perto de perder suas terras; iv) e os “sem terra”, que perderam de fato suas 

terras devido ao processo de modernização conservadora; v) os “posseiros”, nas áreas de 

expansão agrícola na região Norte e Centro-Oeste; vi) o Movimento dos Sem Terra 

(MST); vii) o movimento das trabalhadoras rurais; viii) os sindicais Contag e CUT; e ix) 

as entidades da Igreja Católica, como a Pastoral da Terra. Todos estes são atores 

participantes da mobilização da sociedade civil durante a Assembleia Constituinte e a 

Campanha Nacional pela Reforma Agrária (DELGADO, 2009).  

Devido à pressão exercida por esses grupos, foi elaborada, ainda na década de 1980, pelo 

governo Sarney, a Proposta do Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), mas que não 

foi aprovada devido às várias pressões tanto dos movimentos rurais (MST e CUT) quanto 

das elites agrárias. Até a década de 1990, a população pobre do campo não logrou atenção 

estatal do ponto de vista de execução de política pública que a favorecesse e permitisse 

acessos a direitos e a melhores condições produtivas e sociais.  
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Esses grupos e movimentos sociais passaram a compreender que era preciso ser 

reconhecidos pelo Estado para a construção de políticas públicas adequadas às suas 

demandas, por essas políticas serem primordiais para um novo projeto de 

desenvolvimento rural, tendo a reforma agrária como um dos seus fundamentos. Nessa 

articulação, surgem algumas iniciativas estatais, entre elas o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), um marco para o segmento de políticas 

públicas no meio rural no Governo FHC. Importante ressaltar que essa atenção do Estado 

não foi conquistada sem conflitos: um dos casos mais emblemáticos foi o massacre de 

Eldorado dos Carajás-PA, resultante na morte de dezenove sem-terra. Torna-se explícita 

a disputa por dois projetos de desenvolvimento do meio rural. De um lado, o dos 

agricultores familiares, e de outro, o agronegócio que fora fomentado pelo Estado e agora 

é coordenado por um bloco econômico e político, inserido internacionalmente.  

A vitória de Lula, nas eleições presidenciais de 2002, representou uma conquista para os 

movimentos sociais de esquerda que o apoiaram, tanto rurais quanto urbanos. Entretanto, 

como observa Delgado (2009), seus compromissos de campanha, a composição 

ministerial e a bancada de apoio no Congresso demonstraram, desde o início, que não 

promoveria uma ruptura com o projeto neoliberal da forma esperada por alguns desses 

movimentos. Sem fazer distinção dos dois mandatos de Lula, Delgado (2009) chama a 

atenção para um conjunto de políticas macroeconômicas que enfatizavam no meio rural, 

o apoio ao agronegócio, dado o poder econômico e político cristalizado desse grupo. 

De outro ponto de vista, não há dúvidas de que, embora o governo Lula não tenha 

realizado a reforma agrária que era esperada, houve um grande salto em termos de atenção 

estatal para a população rural – agricultores familiares e povos tradicionais – que 

estiveram invisíveis até então (DELGADO, 2009; SCHNEIDER, 2010; MIELITZ; 

MELO; MAIA, 2010).  

Conforme Lei Federal nº 11.326/2006No Brasil os agricultores familiares são aqueles que 

exercem atividade no meio rural e que atenda simultanemente as condições: i) não possua 

mais do que quatro módulos fiscais, ii) utilize mão de obra familiar, iii) sua esteja 

vinculada a atividade da sua própria propriedade, iv) a gestão seja exercida pela família. 

Para fins de acesso a política pública, estão inseridos nessa definição também os 

silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, indígenas, quilombolas e assentados 

da reforma agrária.  
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As políticas do governo Lula consolidaram-se na Estratégia Fome Zero cujo principal 

programa era o Bolsa Família. Destacam-se algumas das políticas executadas: i) Políticas 

sociais e agrícolas do Governo Lula para a pequena produção rural; ii) Estímulo à 

mobilização da sociedade civil com base na perspectiva de democracia participativa, por 

meio das instâncias participativas criadas nas três esferas de governo; iii) Construção de 

um aparato governamental mais consistente e abrangente de apoio à agricultura familiar 

e a outras populações e povos habitantes do meio rural, por meio do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário (MDA) e da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial (SEPPIR), entre outros órgãos federais; iv) Expansão do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); v) Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA); vi) Compras flexíveis via Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 

vii) Água Para Todos e Luz Para Todos; viii) Política de Garantia de Preço Mínimo para 

os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio); ix) Programas sociais de direitos civis 

e de transferência de renda (DELGADO, 2009; SCHNEIDER, 2010; MIELITZ; MELO; 

MAIA, 2010).  

As políticas executadas pelo governo Lula garantiram-lhe uma ampla coalizão de classe 

no meio rural. Considerado progressista do ponto de vista social, o governo Lula, assim 

como outros latino-americanos, reverteu a estrutura produtiva alcançada desde a década 

de 1930 a 1980, e no boom das commodities baseou sua distribuição de renda por meio 

de programas sociais, entre outras políticas públicas, como aponta Bresser-Pereira (2013). 

Em concordância, Delgado (2009) argumenta que o foco na vocação agrícola e 

agroexportadora brasileira é um problema não somente para as condições de viabilização 

de um projeto de desenvolvimento rural menos desigual, mas também a longo prazo para 

a continuidade do crescimento da economia brasileira. 

O Brasil foi considerado referência na execução de políticas para a agricultura familiar 

por organismos internacionais como o IICA, FAO e Cepal (2013). Devido a isso, também 

se consolidou como líder na Reunião Especializada para Agricultura Familiar do 

Mercosul (REAF Mercosul), durante o governo do presidente Lula, e na sua vontade 

política e esforço de aproximação entre os países da América Latina, especialmente com 

os do Mercosul.  

Nas eleições de 2010, Lula faz sua sucessora. Dilma Rousseff, também do Partido dos 

Trabalhadores, é eleita, comprometida com as causas sociais, fez de sua bandeira a 

erradicação da miséria e a inclusão de grupos com maior dificuldade de participação nas 
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diversas políticas e programas sociais criados ao longo do Governo Lula. Assim, foi 

criado o Plano Brasil sem Miséria, construído para ser uma política de governo para o 

primeiro mandato da presidenta Dilma, até 2014. Todavia, algumas ações programadas 

até aquele ano foram executadas nos dois subsequentes, em meio ao novo projeto Pátria 

Educadora, que fora interrompido com um golpe em agosto de 2016, disparado em meio 

a constatações de mecanismos administrativos praticados pela Presidenta e considerados 

impróprios, e de investigações de casos de corrupção, dos quais membros do Partido dos 

Trabalhadores (PT) foram participantes, que geraram uma verdadeira névoa na opinião 

pública.     

Dilma fora substituída por seu vice Michel Temer (Partido Movimento Democrático 

Brasileiro) que terminou o seu mandato em 2018 – ano em que Jair Bolsonaro (Partido 

Social Liberal – PSL) vence as eleições num clima em que o eleitorado brasileiro, na 

ânsia por algo novo e de um discurso antipolítico/anticorrupto, termina de emergir o país 

numa onda conservadora, ao que parece ser dominante em toda a região.    

Retomando o objeto de análise desta tese, apresentamos a seguir a estratégia de redução 

da extrema pobreza no Brasil, em especial ao eixo de ações direcionados ao meio rural.  

  

5.1 O Plano Brasil sem Miséria  

 

 

 “O fim da miséria é só o começo”. 

(Slogan do Plano Brasil sem Miséria)  

 

“A luta mais obstinada do meu governo será pela erradicação 

da pobreza extrema e a criação de oportunidades para todos. Uma expressiva 

mobilidade social ocorreu nos dois mandatos do Presidente Lula. Mas ainda existe 

pobreza a envergonhar nosso país e a impedir nossa afirmação plena como povo 

desenvolvido. Não vou descansar enquanto houver brasileiros sem alimentos na mesa, 

enquanto houver famílias no desalento das ruas, enquanto houver crianças pobres 

abandonadas à própria sorte. (...) Esta não é tarefa isolada de um governo, mas um 

compromisso a ser abraçado por toda sociedade”.  

(Presidenta Dilma Rousseff, em seu discurso de posse no dia 1º de janeiro de 2011. 

Livro “O Brasil sem Miséria”).  
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Figura 8 – Logotipo da estratégia brasileira de combate à extrema pobreza 

Fonte: MDS. 

 

O Plano Brasil sem Miséria foi a estratégia de desenvolvimento social do governo de 

Dilma Rousseff. Este Plano já emergiu com a ambiciosa missão de erradicar a extrema 

pobreza no país, e tinha como pressuposto não somente aproveitar as políticas e 

programas já existentes, como também aperfeiçoá-los, a fim de atingir em escala nacional 

o chamado “núcleo duro da pobreza” que permanecia fora do acesso à renda e aos serviços 

públicos essenciais (CAMPELLO; MELLO, 2014).  

Para essa focalização, cinco direcionamentos estratégicos foram realizados: i) o 

estabelecimento de uma linha de pobreza extrema para organizar a priorização das ações 

do Estado; ii) determinação de uma meta de universalização das políticas orientadas para 

a pobreza; iii) implantação do mecanismo de Busca Ativa; iv) reformulação do Bolsa 

Família, garantindo o benefício variável, o qual determinou que nenhum(a) 

beneficiário(a) poderia ter renda mensal abaixo da linha da extrema pobreza; e v) 

implantação da Inclusão Produtiva rural e urbana (CAMPELLO; MELLO, 2014).  

A estratégia resultou no desenho ilustrado a seguir (Figura 9). Partindo dos dados do 

Censo Demográfico de 2010, chega-se aos dados sobre as condições de vida das famílias 

extremamente pobres e à necessidade de ofertar-lhes uma série de ações. Devido algumas 

dessas famílias ainda não estarem no Cadastro Único, elas não podiam acessar o 

Programa Bolsa Família, e por isso a implantação de mecanismos de Busca Ativa, a fim 

de proporcionar Garantia de Renda, um dos três eixos da estratégia.   
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Figura 9 – Organização do Plano Brasil sem Miséria 

                                                               Fonte: MDS, 2014. 

 

Os outros dois eixos são: a Inclusão Produtiva, como forma de inserção econômica e 

geração de renda mais efetiva dessas famílias, que se dividia em rural e urbana dadas as 

especificidades do diagnóstico realizado com base no Censo (Gestora do MDS, em 

entrevista12); e o Acesso aos Serviços, principalmente de educação, saúde e assistência 

social, visando contribuir com a universalização a partir do acesso ao público 

extremamente pobre, pois parte dele estava excluído desses serviços essenciais.   

 

5.1.1 O público prioritário: quem são os extremamente pobres? 

 

Uma decisão importante em políticas públicas é a definição do público a ser atingido, o 

que não é só uma decisão técnica, como também uma decisão política, fazendo parte das 

alternativas de tratamento desse público, e, ainda, a própria construção social do que vem 

a ser pobreza, a partir de seus diferentes determinantes. Do ponto de vista técnico, tal 

decisão depende das possibilidades de acesso a dados e informações sobre o universo e o 

público a ser escolhido, e de acompanhamento periódico da evolução desses dados a fim 

de monitorar a evolução das condições de vida (LADERCHI; SAITH; STEWART, 

2003), no caso do Brasil sem Miséria, a saída da pobreza extrema.   

                                                           
12 Em entrevista no dia 14 de dezembro de 2018. 
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O início do Governo Dilma coincidiu com o momento de liberação dos resultados 

preliminares do Censo Demográfico de 2010, o que possibilitou um diagnóstico sobre a 

situação das famílias. Todavia, era preciso definir a linha da extrema pobreza a ser tomada 

como recorte nesse universo, o que passava pela decisão política. Sendo próprio do 

circuito acadêmico e de especialistas, as discussões sobre as definições de pobreza e suas 

consequências tiveram decisão pragmática:   

Tendo em conta que nenhuma das abordagens é consensualmente reconhecida 

como melhor do que as outras, cada uma apresentando suas vantagens e suas 

limitações, e ciente do tempo e da energia gastos anteriormente em tentativas 

frustradas de estabelecer uma linha – até por haver participado de parte dessas 

tentativas –, o ministério percebeu que precisaria ser o mais pragmático 

possível. Deixou de lado a ideia de criar uma nova comissão técnica em busca 

de consenso para definição e mensuração da pobreza, e resolveu concentrar 

seus esforços na definição da política pública para superação da extrema 

pobreza. Quanto à decisão sobre a linha, que deve muito à iniciativa da então 

secretária [da Sesep] Ana Fonseca13, optou-se por recorrer a uma das 

alternativas já disponíveis (FALCÃO; COSTA, 2014, p. 71). 

   

Assim a alternativa escolhida foi a linha já utilizada administrativamente no Programa 

Bolsa Família, cujo recorte eram rendas per capita de até R$ 140,00 para definir pobreza, 

base para inserção no CadÚnico, e R$ 70,00 para definir pobreza extrema. Esses valores 

eram próximos às métricas já utilizadas nacional e internacionalmente. Além de ser 

utilizada em diferentes programas, esses limiares estavam alinhados à Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), de um quarto do salário mínimo para os Benefícios de 

Prestação Continuada14. Na época, um valor próximo ao utilizado pelo Banco Mundial – 

USD 1,25/dia per capita pela Paridade do Poder de Compra – adotada pela ONU para 

verificar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Compatível 

também com as linhas regionalizadas de consumo calórico, calculadas por Sônia Rocha, 

que estavam por volta de R$ 70,00 mês por pessoa (FALCÃO; COSTA, 2014), 

argumentos esses utilizados por Ana Fonseca – Secretária Extraordinária para a 

Superação da Extrema Pobreza (SESEP/MDS) – para justificar a escolha junto aos atores 

envolvidos e especialistas (Ex-assessor da Sesep, 2019, em entrevista).    

Ainda que tenha sido feita uma opção pelo corte monetário para uma delimitação mais 

apurada do número de extremamente pobres, foram incorporados critérios de moradia 

                                                           
13 Ana Fonseca foi Secretária Extraordinária para a Superação da Extrema Pobreza (SESEP) durante o 

desenho execução do Plano Brasil sem Miséria.  
14 Programa de transferência de renda para idosos e pessoas com necessidades especiais, assegurado pela 

Constituição Federal de 1988. O salário mínimo em 2010 era de R$ 510,00, conforme Lei Federal nº 

12.255/2010. 
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inadequada e de vulnerabilidade dos moradores do domicílio, bastando se encaixar em ao 

menos um deles, também identificados a partir dos dados do Censo Demográfico 2010. 

São eles:  

• não ter banheiro de uso exclusivo;  

• não ter ligação com rede geral de esgoto ou pluvial e não ter fossa séptica;  

• estar em área urbana sem ligação à rede geral de distribuição de água;  

• estar em área rural sem ligação à rede geral de distribuição de água e sem poço 

ou nascente na propriedade;  

• não ter energia elétrica;  

• ter pelo menos um morador de 15 anos ou mais de idade analfabeto;  

• ter pelo menos três moradores de até 14 anos de idade;  

• ter pelo menos um morador de 65 anos ou mais de idade (FALCÃO & 

COSTA, 2014). 

 

Dessa forma, chegou-se aos resultados expressos na tabela a seguir: 16,2 milhões de 

pessoas extremamente pobres no país. Embora a maior parte delas residisse no meio 

urbano – 53% do total –, havia maior concentração da pobreza no meio rural, onde um 

quarto da população encontrava-se naquela situação. Em função disso, verificou-se a 

diferenciação de eixo de Inclusão Produtiva rural e urbana (Gestora do MDS, 2018, em 

entrevista15). A região Nordeste era a que tinha maior número de extremamente pobres – 

59% da população extremamente pobre do país, e 52,5% dela na área rural. A extrema 

pobreza rural também era maior que na parte urbana, 56,4%, na região Norte. 

 

Tabela 1 – População em extrema pobreza 

  
Total Urbano Rural  %Total %Urbano %Rural 

Brasil 16.267.197 8.673.845 7.593.352 100 53,3 46,7 

Norte 2.658.452 1.158.501 1.499.951 100 43,6 56,4 

Nordeste 9.609.803 4.560.486 5.049.317 100 47,5 52,5 

Sudeste 2.725.532 2.144.624 580.908 100 78,7 21,3 

Sul 715.961 437.346 278.615 100 61,1 38,9 

Centro-Oeste 557.449 372.888 184.561 100 66,9 33,1 

  Fonte: Censo Demográfico 2010. Elaboração MDS, 2014.  

 

Quanto aos grupos específicos, 71% dos extremamente pobres eram negros e 40% desse 

grupo era formado por crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. A distribuição entre 

                                                           
15 Em entrevista no dia 14 de dezembro de 2018. 
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mulheres e homens era quase a mesma, sendo 51% mulheres (CENSO DEMOGRÁFICO, 

2010). Nesse sentido, ações foram desenhadas especificamente para o público infanto 

juvenil, como o Brasil Carinhoso.  

Todavia, não foi clara na elaboração do eixo Inclusão Produtiva Rural (IPR) a execução 

de ações afirmativas para negros e negras. Dentre os diferentes grupos de populações 

tradicionais, o quilombola foi o alvo de um maior número de chamadas específicas de 

assistência técnica e Fomento Produtivo. Do ponto de vista das populações tradicionais, 

a habilidade da IPR-BSM em lidar com diferentes grupos étnicos e suas particularidades 

foi muito reduzida.  

A existência e disponibilidade de acesso aos dados de três bases foram importantes no 

caso brasileiro. Primeiramente, o Censo Demográfico de 2010, realizado a cada 10 anos, 

foi utilizado na delimitação dos extremamente pobres e no diagnóstico sobre suas 

condições de vida e para o desenho das ações do Plano. O CadÚnico, atualizado 

bianualmente, foi utilizado na seleção do público de várias ações específicas do Plano, 

em sua gestão e monitoramento. Já as PNADs, por seu caráter amostral e anual, 

possibilitaram acompanhar a evolução da taxa de extrema pobreza ao longo dos anos de 

execução do Plano, diferentemente dos outros dois estudos de caso, em que não foi 

observada essa intensa utilização de dados de diferentes bases para verificar o alcance das 

metas propostas.  

 

5.1.2 Processo de elaboração e estrutura institucional: sanções, incentivos e espaços 

de articulação intersetorial 

 

Ainda que o recorte tenha sido essencialmente monetário, o entendimento da 

multidimensionalidade da pobreza esteve presente no Plano Brasil sem Miséria, e por isso 

o seu desenho tinha como primazia o acesso a diferentes bens e serviços públicos. Isso 

exigiu a participação dos diferentes setores de política pública, das três esferas de governo 

e da sociedade civil envolvida, e em menor grau da iniciativa privada. Mas, como garantir 

tal cooperação? O objetivo de erradicar a miséria foi algo assumido como compromisso 

político da Presidenta Dilma Rousseff, conhecida por sua obstinação com aquilo que se 

propunha fazer, o que logrou traduzir esse comprometimento na adoção de uma estrutura 

institucional para alcançá-lo. 
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5.1.2.1 Entre os ministérios 

 

Ainda na primeira semana de governo, em 6 de janeiro de 2011, a Presidenta convocou 

alguns ministros para a primeira reunião sobre a meta de superação da extrema pobreza. 

Neste encontro, o MDS apresentou “as linhas gerais do que seria o esforço governamental 

para retirar da miséria milhões de brasileiros” e houve a conformação do grupo de 

ministérios16 que fariam parte desse esforço, foi batizado oficialmente de Plano Brasil 

sem Miséria apenas em maio de 2011 (CAMPELLO; MELLO, 2014, p. 38).    

Do ponto de vista de coordenação interdepartamental, na primeira reunião da Presidenta 

com todo o seu corpo ministerial17, a erradicação da miséria foi um dos temas apontados 

por Dilma, e como palavras de ordem estavam o corte de gastos e a melhoria da gestão. 

Nesse encontro, as trinta e sete pastas foram organizadas em quatro áreas estratégicas, 

nas quais quatro ministérios coordenariam o trabalho dos demais, com o intuito de 

otimizar esforços, obter melhores resultados e diminuir custos (O GLOBO, 201118). 

Numa estrutura similar à composta para o Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), conduzido por ela quando esteve à frente da Casa Civil durante o governo Lula 

(ex assesssor da Sesep, 2019), as quatro áreas estratégicas foram divididas de acordo 

como demonstra a figura a seguir. 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Áreas de coordenação estratégica no primeiro governo de Dilma Rousseff 
Fonte: Elaborado pela autora. 

                                                           
16 Segundo Campello e Mello (2014) estiveram presentes nesta reunião os seguintes ministros e secretários: 

Ministros Afonso Florence (MDA); Alexandre Padilha (MS); Antonio Palocci (Casa Civil); Carlos Lupi 

(MTE); Fernando Bezerra (MI); Fernando Haddad (MEC); Guido Mantega (MF); Mário Negromonte 

(MCidades); Miriam Belchior (MP); Tereza Campello (MDS), Gilberto Carvalho (SG); Luciano Coutinho 

(Presidente do BNDES); as Secretárias Executivas Iraneth Monteiro (MP) e Márcia Amaral (MS); a 

Secretária Ana Fonseca (MDS); e as assessoras Sandra Brandão (GAIA/PR) e Janine Mello (MDS). 
17 Realizada em 14 de janeiro de 2011. Disponível em: https://oglobo.globo.com/politica/dilma-divide-

governo-em-4-areas-superministros-vao-coordenar-trabalho-de-colegas-2837453.  
18 Jornal eletrônico O Globo. Dilma divide governo em 4 áreas e 'superministros' vão coordenar o 

trabalho de colegas. Disponivel em: <https://oglobo.globo.com/politica/dilma-divide-governo-em-4-

areas-superministros-vao-coordenar-trabalho-de-colegas-2837453>. 
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Segundo ex-assessor da Sesep (2019, em entrevista), as áreas estratégicas que seguiram 

sendo coordenadas conforme o idealizado inicialmente foram a de ‘Gestão, Infraestrutura 

e PAC’, que já funcionava desde o último governo nesses moldes, e a de 

‘Desenvolvimento Social e Erradicação da Miséria’, coordenada por Tereza Campello, a 

qual a Presidenta Dilma sempre reafirmava ser a chefe dessa grande pasta, atribuindo ao 

MDS, um ministério setorial, poder político junto aos demais ministérios para a execução 

do Plano Brasil sem Miséria.  

Poder esse que, até então, só ministérios meios tinham, particularmente o Ministério da 

Fazenda (MF), Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e a Casa Civil 

(Ex-servidores do MDS e MPOG, em entrevista). Não por acaso, esses quatro ministros 

– MDS, MF, MP e Casa Civil – conformaram o Comitê Gestor do Plano, responsável por 

suas decisões estratégicas e pelo diálogo direto com a Presidenta, o que atribuía um forte 

poder institucional a esta estratégia de redução da extrema pobreza.    

Com os dados do Censo Demográfico em mãos, os ministérios setoriais – como o 

Ministério da Educação (MEC), Ministério da Saúde (MS), Ministério de 

Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério da Integração (MI), Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE), Ministério das Cidades (Mcidades) e Ministério de Meio Ambiente 

(MMA) – levantaram junto às suas equipes as ações que poderiam compor a estratégia, 

considerando problemas ou vulnerabilidades dos extremamente pobres, as ações do 

ministério que contribuiriam para a meta de superação da extrema pobreza, e quais delas 

poderiam ser criadas ou reformuladas tendo em vista esse objetivo, chegando assim a um 

mapeamento de possíveis ações (CAMPELLO; MELLO, 2014).   

Ressalta-se que por ser um plano de governo, a estratégia teria um tempo curto para 

desenho, execução e alcance da sua ambiciosa meta de erradicar a extrema pobreza: 

apenas quatro anos. Reconhecido o imenso esforço realizado pelas equipes ministeriais, 

não havia tempo disponível para criações de novas ações ou programas, assim a maior 

parte das mudanças foi incremental.  

Representantes dos ministérios setoriais se reuniram bilateralmente com representantes 

dos ministérios que compunham o Conselho Gestor para apresentação e discussão das 

ações e de seu detalhamento (metas, previsão orçamentária e restrições de 

operacionalização), de modo a definir quais fariam parte da estratégia. Outro espaço de 
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articulação foram as reuniões intersetoriais específicas, chamadas de sala de redesenho, 

realizadas para remodelar as ações, a fim de que pudessem ser adaptadas para o acesso 

do público extremamente pobre. Após (re)desenhadas, tais ações deveriam passar pelo 

Comitê Gestor para que, de fato, fossem incorporadas ao Plano (CAMPELLO; MELLO, 

2014).    

O Brasil sem Miséria foi lançado em 2 junho de 2011, por meio do Decreto nº 7.492. 

Nessa mesma data foi instituída, dentro do MDS, a Secretaria Extraordinária para 

Superação da Extrema Pobreza (Sesep19) como instância de coordenação das ações do 

Plano. A Sesep tinha como atribuição gerir, monitorar e avaliar as ações do Plano junto 

aos demais ministérios por meio das Salas de Situação, em parceria com os estados e 

municípios e em diálogo com a sociedade civil (COSTA; FALCÃO, 2014).  

A inspiração do modelo de gestão estabelecido no PAC também esteve na execução do 

Plano Brasil sem Miséria, com as Salas de Situação temáticas utilizadas como ambiente 

de articulação com os vinte e dois ministérios20 participantes do Plano. Nessas salas, a 

Sesep se reunia mensal ou bimestralmente com representantes dos ministérios e outros 

atores envolvidos, dependendo do tipo de ação. Cada Sala de Situação era composta por 

uma equipe intersetorial, e “configuraram-se como instâncias de caráter gerencial e 

informacional que permitiram o acompanhamento detalhado das ações, com 

levantamento de restrições, atrasos, possíveis riscos, resultados atingidos...” (COSTA; 

FALCÃO, 2014, p. 151).  

Ao todo foram criadas treze Salas de Situação para gerenciamento das seguintes ações: i) 

alfabetização, ii) educação integral, iii) assistência social, iv) Ação Brasil Carinhoso, v) 

economia solidária, v) empreendedorismo, vi) qualificação profissional, vii) saúde, viii) 

Programa Água para Todos, ix) apoio à produção e comercialização (agricultura 

                                                           
19 A Sesep foi instituída pelo Decreto nº 7.493, de 2 de junho de 2011, mesma data do Decreto 7.492, que 

criou o Plano Brasil sem Miséria. 
20 Casa Civil da Presidência da República; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); 

Ministério das Cidades (MCidades); Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC); Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS, coordenador do Plano); Ministério da Educação (MEC); Ministério da Fazenda 

(MF); Ministério da Integração Nacional (MI); Ministério do Meio Ambiente (MMA); Ministério de Minas 

e Energia (MME); Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA); Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MP); Ministério da Previdência Social (MPS); Ministério da Saúde (MS); Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE); Secretaria-Geral da Presidência da República; Secretaria de  Assuntos Estratégicos 

(SAE); Secretaria de Direitos Humanos (SDH); Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR); Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM); Secretaria de Relações Institucionais (SRI).” 

(COSTA; FALCÃO, 2014, p. 132). 
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familiar), x) assentados e acampados, xi) povos indígenas e xii) Programa Bolsa Verde. 

Além dos ministérios fim e atores sociais relacionados a cada tema, em todas as salas 

havia representante do Comitê Gestor. Por não ter sido observada a necessidade de 

acompanhamento mais intensivo, outros programas como Bolsa Família, Minha Casa 

Minha Vida e Luz Para Todos não tiveram salas criadas; todavia, possuíam mecanismos 

de monitoramento (COSTA; FALCÃO, 2014, p. 152).  

Outro aspecto importante para garantir a coordenação e sucesso do Brasil sem Miséria foi 

a vinculação orçamentária: assim como as ações ligadas ao PAC, os programas 

vinculados ao Plano, não somente não sofriam contingenciamento – umas das medidas 

de corte de gastos anunciadas pela Presidenta – como tinham prioridade no pagamento 

(COSTA; FALCÃO, 2014; ex-servidores do MDS e MPOG, em entrevista). Logo, 

vincular-se ao Plano foi uma forma de garantir recursos, e, por conseguinte, a 

continuidade dos programas. Isso não dependia apenas dos ministérios e suas equipes 

setoriais, mas do alinhamento e crivo do Grupo Gestor, que analisava a pertinência dos 

programas e sua contribuição à meta de erradicação da extrema pobreza.   

O valor total empenhado nas ações apontadas como integrantes do Plano Brasil sem 

Miséria no Orçamento Geral da União (OGU) foi de R$ 109,6 bilhões, entre 2011 e 

setembro de 2014. Todavia, Costa e Falcão (2014, p. 140) ressaltam que nem todas as 

ações que faziam parte do Plano estavam assim identificadas no OGU, pois algumas eram 

de caráter universal e já incluíam a população em extrema pobreza, tendo ou não algum 

instrumento desenhado especificamente para tal público. Outras, que atendiam um 

público mais amplo, eram marcadas no OGU como sendo do Plano. Explicam:  

 
É o caso das ações de saúde e educação, que possuem sua própria estrutura de 

repasse aos entes federados responsáveis pela execução das políticas. A 

construção, reforma ou ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) é um 

exemplo: faz parte do Plano por priorizar a expansão em áreas com grande 

concentração de extrema pobreza, mas não consta do Orçamento como tal 

porque não está restrita a elas... Por outro lado, há programas que constam do 

Orçamento como sendo parte do Brasil sem Miséria, ainda que nem todo o seu 

público seja o de extrema pobreza. É o caso do Bolsa Família, que atende 

famílias pobres e extremamente pobres. (COSTA; FALCÃO, 2014, p. 140) 

 

Gestores federais entrevistados explicam que o poder do MDS para a execução do Plano 

junto aos outros ministérios, ao lado da Casa Civil, MPOG e Fazenda, foi algo sem 

precedentes na gestão pública federal. A vinculação orçamentária e o monitoramento nas 

Salas de Situação, onde se definiam as metas e aferiam os resultados de cada programa, 
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conformavam um sistema rígido de controle e governança (ex-servidores do MDA e 

MDS, em entrevistas). Relatam ainda que, ao receberem delegações estrangeiras, tais 

fatores eram tidos como diferenciais para que houvesse cooperação interministerial, e 

difíceis de serem replicados, dada as priorizações, estruturas de poder e jogos de 

interesses na gestão pública de cada um dos países. Na estratégia de redução da extrema 

pobreza paraguaia também analisada nesta tese, esses fatores foram totalmente 

desfavoráveis, o que em parte pode explicar a sua fragilidade.  

Outra característica citada por alguns gestores e gestoras federais brasileiros foi a 

qualidade técnica dos servidores e gestores em suas áreas de atuação nos diferentes 

ministérios envolvidos, que já vinham do governo Lula, e eram comprometidos com a 

proposta feita, o que criou uma relação de cooperação que permeava também no âmbito 

das relações pessoais (Gestoras e ex-gestoras do MDS e MPOG, 2018, em entrevista). A 

seguir, ficará mais claro essa relação observada entre o MDA e MDS, ao relatarmos a 

Inclusão Produtiva rural. 

 

5.1.2.2 Entre os estados e municípios  

 

Após o lançamento nacional do Plano Brasil sem Miséria, houve cerimônias regionais de 

lançamento, nas quais a Presidenta Dilma e a Ministra de Desenvolvimento Social, Tereza 

Campello, apresentaram as ações que poderiam ser acessadas, além de um diagnóstico da 

extrema pobreza e os programas e repasses do MDS. Ou seja, apresentavam a demanda e 

a oferta de ações disponíveis para a redução desse problema. Nessas cerimônias, os vinte 

e sete governadores estaduais assinaram termos de compromisso com a erradicação da 

extrema pobreza, assim, o governo federal e estadual se comprometia com as ações 

intergovernamentais necessárias à execução do Plano. Inclusive, alguns estados lançaram 

seus próprios planos de redução da pobreza e complementação dos valores do Programa 

Bolsa Família (COSTA; OLIVEIRA; SOUSA; NAKASHIMA, 2014). Entre eles, o Piauí, 

estado que representa o objeto empírico desta pesquisa no Brasil, lançou o Programa Mais 

Viver. Contudo, durante a visita de campo não foi possível ter acesso às informações 

sobre essa iniciativa. 

As estratégias de comunicação junto aos Estados e Municípios se deram a partir de 

divulgação de informações em eventos, especialmente após as eleições municipais de 
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2012, além de cartilhas, relatórios, portais e mídias sociais (para maiores detalhes ver 

Costa, Oliveira, Sousa e Nakashima, 2014).   

A participação dos municípios no Plano esteve muito ligada à própria centralidade desses 

entes no Programa Bolsa Família, no que se refere à atualização do Cadastro Único 

(CadÚnico) e ao acompanhamento das condicionalidades educacionais e de saúde 

(COSTA; OLIVEIRA; SOUSA; NAKASHIMA, 2014). A Busca Ativa, executada por 

esse ente, foi um importante instrumento para que famílias “invisíveis” pudessem ser 

inseridas no Cadastro Único, numa abordagem em que o Estado foi ao encontro dessas 

famílias.   

Nessa lógica de garantir com que as ações e programas fossem levadas até as famílias, o 

BSM centralizou poder e recursos na esfera do governo federal, e quando possível 

“pulou” as demais esferas e suas respetivas dificuldades operacionais e de gestão, por 

meio de mecanismos já utilizados como o sistema de pagamento do Programa Bolsa 

Família, ou com a ajuda de entidades privadas de assistência técnica e extensão rural 

(Ater), como veremos, por exemplo, no caso do Programa Fomento, descrito a seguir no 

eixo Inclusão Produtiva Rural.  

É muito importante salientar que essa forma de atuação possibilitou que os programas 

dos eixos do Plano Brasil sem Miséria fossem acessados por seu público-alvo – pessoas 

em extrema pobreza – em todos os cantos do país (ver Mello, 2018). Diferentemente das 

estratégias paraguaia e equatoriana que não tiveram abrangência nacional, atuando em 

apenas alguns territórios priorizados.     

 

5.1.3 Inclusão Produtiva Rural 

 

Sobre o processo de formulação do eixo Inclusão Produtiva Rural, Campello e Mello 

(2014, p. 56) relatam que a concentração de extrema pobreza no campo e o diagnóstico 

da situação produtiva dos mais pobres revelavam famílias com produção insuficiente, em 

situação de insegurança alimentar, provocada pela ausência de infraestrutura para 

produção, incluindo água e energia elétrica, bem como pela baixa produtividade e 

dificuldades de comercialização da parte excedente.   
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Nesse sentido, para melhorar as suas condições de vida, era necessário 

aumentar e qualificar a produção, gerando efeitos diretos na qualidade da 

alimentação de seus membros e também, no caso das famílias que obtivessem 

excedentes de produção, que fosse ampliado o acesso aos canais de 

comercialização, como forma a de geração de renda (CAMPELLO; MELLO, 

2014, p. 57).  

 

Portanto, a renda, baixa produção, água, energia elétrica e canais de comercialização 

foram os determinantes da pobreza rural extrema (TICKAMYER, 2006), sobre o quais 

os dados acessados demonstravam necessidade de maior atuação e para os quais já havia 

programas sendo executados pelos diferentes ministérios. As discussões e articulações 

interministeriais que se seguiram tiveram como resultado, após idas e vindas, a rota 

ilustrada na Figura 11.  

  

 

Figura 11 – Desenho da Inclusão Produtiva Rural 

Fonte: MDS, 2015. 

         

Os programas e serviços Um Milhão de Cisternas, Luz para Todos, Ater, microcrédito  

(Agroamigo e Pronaf), Programa de Aquisição de Alimentos, compras institucionais ( 

especialmente o Programa Nacional de Alimentação Escolar), já executados desde o 

Governo Lula, dispunham de estruturas institucionais e formas de operacionalização 

específicas. Durante a execução do Plano foram criadas formas de aperfeiçoá-los para 

serem acessados pelo público considerado extremamente pobre. Já os programas 

Fomento às Atividades Produtivas e Bolsa Verde foram criados no âmbito do Brasil sem 



139 

 

 

 

Miséria. Todavia, o Bolsa Verde por ser restrito às áreas de conservação princicpalmente 

na Amazonia Legal e alguns assentamentos do INCRA, não abrangendo o estado do Piauí, 

não será contemplado em nossas análises. Os demais programas são descritos a seguir, 

no que se refere ao seu desenho, aos mecanismos de focalização e às dificuldades de 

execução. 

 

5.1.3.1 Programa Um Milhão de Cisternas: A materialidade da meta atingida 

 

Em seu intenso trabalho de convivência com o Semiárido, a Articulação para o Semiárido 

já reunia organizações e comunidades na construção de cisternas para consumo humano. 

Devido à necessidade e à essencialidade desse bem, nasce o Programa Um Milhão de 

Cisternas, financiado desde 2003 pelo governo federal, em parceria com o MDS que, até 

2010, havia construído quase 330 mil cisternas com mobilização e participação 

comunitária. 

No âmbito do Plano Brasil sem Miséria, inseriu-se no Programa Água para Todos, que 

tinha como objetivo propiciar o acesso à água para população do Semiárido, localizada 

no Nordeste e no norte do estado de Minas Gerais. O Água para Todos era integrado por 

programas já existentes no governo Lula, como o Programa Água Doce que, executado 

pelo MMA, instalou dessalinizadores em comunidades cujo lençol freático contém água 

salobra ou salina, o Um Milhão de Cisternas (ou P1MC), e a instalação de cisternas rurais 

e tecnologias coletivas de abastecimento, compondo assim um conjunto de ações de 

tecnologias sociais e convencionais para a convivência com o Semiárido, já em curso por 

diferentes instituições públicas e organizações sociais.       

No âmbito do Plano Brasil sem Miséria, as metas do Programa de Cisternas passaram a 

ser de 750 mil cisternas para consumo e 76 mil tecnologias para a produção. Devido ao 

seu caráter mobilizador e participativo, não seria possível atingir tal meta seguindo o 

modelo de construção adotado pela ASA no período de 2011 a 2014.   

Devido a isso, foi necessário modificar os modelos de gestão do Programa executado pelo 

MDS e pelo Ministério da Integração (MI), e adicionar a cisterna de polietileno que 

somente necessita de instalação, o que gerou forte conflito entre a ASA, MI, MDS e 

especialistas (para mais informações, ver a bela análise de Pereira, 2016).  
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Uma das formas de melhorar a gestão da contratação para a construção da cisterna de 

placa, foi aperfeiçoar a forma de prestação de contas. Até 2013, o MDS recebia todos os 

comprovantes fiscais que envolviam a instalação dessa cisterna, desde o cimento até a 

refeição dos envolvidos, o que gerava uma quantidade imensa de papéis que atestavam 

pequenos valores, explica em gestora do MDS (2018, em entrevista). A partir daquele 

ano, as prestações de contas foram feitas de forma simplificada, ou seja, por cisterna 

construída e não mais a partir de cada item utilizado para a sua construção e instalação, o 

que diminuiu o volume de trabalho realizado pelas organizações na ponta e pelo MDS.   

As famílias beneficiadas pelas cisternas ganham a construção ou instalação do 

reservatório e as tubulações que o conectam ao telhado. Aos beneficiados cabe somente 

cavar o buraco conforme as especificações requeridas. Com a aceleração das entregas das 

cisternas de polietileno, pelo MI, e construção das cisternas de placa pelas organizações 

vinculadas à ASA em parceria com o MDS, foram instaladas respectivamente 293,5 mil 

e 457 mil, atingindo a meta de 750 mil e instalando 500 cisternas a mais. Segundo uam 

das gestora nesse Ministério, o desafio atual é levar essa tecnologia social à Amazônia, 

que deve ser implantada num sistema de saneamento que prevê também a depuração das 

águas servidas.  

 

5.1.3.2 Luz para Todos: um sucesso em meio a dados obscuros 

 

Segundo gestor do Luz para Todos, já houve, antes desse programa, outras tentativas de 

expansão do acesso à energia elétrica, as quais, por exigirem contrapartida dos 

beneficiários, acabavam excluindo públicos economicamente vulneráveis. A 

universalização do serviço de energia elétrica foi estabelecida pela Lei Federal nº 

10.43821/2002, e coube à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) –  autarquia em 

regime especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia –, o estabelecimento das 

                                                           
21 Lei Federal nº 10.43821, de 26 de abril de 2002, alterada pela Lei nº 10.762, de 11 de novembro de 2003, 

Dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária e 

universalização do serviço público de energia elétrica, cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 

de Energia Elétrica - PROINFA, a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, dá nova redação às Leis 

nº 9.427 de 26.12.1996, nº 9.648 de 27.05.1998, nº 3.890-A de 25.04.1961, nº 5.655 de 20.05.1971, nº 5.899 

de 05.07.1973, nº 9.991 de 24.07.2000, prorroga o prazo para a entrada em operação das Usinas 

enquadradas no Programa Prioritário de Termeletricidade e dá outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.762.htm
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metas de universalização a serem cumpridas pelas concessionárias de distribuição de 

energia (Resolução Aneel nº 263/2003).   

Dados levantados pelo Censo Demográfico 2000 apontavam para um total de 2 milhões 

de domicílios sem energia elétrica. No governo Lula, decide-se, então, implantar um 

programa que pudesse acelerar esse processo, e cria-se assim o Programa Nacional de 

Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, ou simplesmente Luz para Todos, 

por meio do Decreto nº 4.873/2003, que tinha como objetivo atender, até o ano de 2008, 

a toda a população rural sem acesso ao serviço de energia elétrica.  

Coordenado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), o Luz para Todos possui um 

comitê gestor nacional, formado por diversos ministérios e comitês gestores compostos 

por representantes do governo estadual, municipal, das populações prioritárias e 

concessionárias distribuidoras. Cabe ao MME estabelecer as prioridades e metas de 

atendimento, que devem ser executadas pelas concessionárias, mediante termo de 

compromisso, nos quais são pactuadas as metas e as participações financeiras. A maior 

parte desse valor é proveniente da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), para a 

qual todos os consumidores contribuem.  

O Programa leva toda a infraestrutura de distribuição para os locais sem energia elétrica, 

incluindo os domicílios, que recebem o poste, fios, duas tomadas e três pontos de 

iluminação, sem qualquer custo para os beneficiados(as). Criado para vigorar entre os 

anos 2004 e 2008, acabou tendo alguns de seus contratos prorrogados até 2011. Com a 

eleição de Dilma e com dados do novo Censo de 2010, que apontam 700 mil famílias sem 

energia elétrica, entre elas 257 mil domicílios dentro da faixa considerada como 

extremamente pobre, o Programa foi novamente instituído em 2011.   

Desde a sua criação, o Luz para Todos já priorizava alguns projetos e públicos por recorte 

social, e com a sua reinstituição em 2011, o público do Plano Brasil sem Miséria também 

configurou como uma de suas prioridades (vide Quadro 17). 

 

Quadro 17 – Públicos prioritários nos decretos de criação do Luz para Todos 

Decreto nº 4.873/2003 Decreto nº 7.520/2011 
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- municípios com índice inferior a 80% de 

atendimento, segundo o Censo 2000; 

- projetos para populações atingidas por 

barragens;  

- projetos de uso produtivo da energia e que 

fomentem o desenvolvimento local 

integrado;  

- projetos em escolas, postos de saúde e 

poços comunitários. 

- projetos em assentamentos rurais; 

- projetos para o desenvolvimento da 

agricultura familiar. 

- domiciliados em áreas de concessão e 

permissão cujo atendimento resulte em 

elevado impacto tarifário, ou atendidas pelo 

Programa Territórios da Cidadania ou pelo 

Plano Brasil sem Miséria; 

- assentamentos rurais, comunidades 

indígenas, quilombolas e outras 

comunidades localizadas em reservas 

extrativistas ou em áreas de 

empreendimentos de geração, ou 

transmissão de energia elétrica; 

- escolas, postos de saúde e poços de água 

comunitários.  

Fonte: Elaborado pela autora. Baseado nos referidos decretos. 

Todavia, as prioridades estabelecidas estavam no âmbito de projetos e municípios e 

passaram a ser unidades domiciliares e comunidades, o que representa uma outra 

perspectiva para um programa de infraestrutura focalizá-los, e nela dificuldades de acesso 

à informação desses públicos específicos. O gestor do Programa explica que, embora 

soubesse, por meio do Censo de 2010, o número de famílias extremamente pobres que 

precisavam ser atendidas, não se tinha informação sobre onde elas estavam localizadas, 

e, por uma questão de proteção de dados, o IBGE não poderia passar as coordenadas 

desses locais, algo necessário para a priorização eficaz e precisa do público do Plano 

Brasil sem Miséria na execução dos contratos de expansão do serviço do Luz para Todos. 

Após intensas conversas, o MME conseguiu ter acesso aos estados e depois aos 

municípios em que esses domicílios estavam localizados.  

Quando o programa vai levar a energia elétrica, ele vai pelo meio físico, 

instala-se toda uma estrutura para chegar a uma comunidade. Você atende o 

número de pessoas que estão ali, não se sabe se é extremamente pobre, negro, 

branco, indígena... Nunca conseguimos as coordenadas [dos domicílios 

extremamente pobres sem energia elétrica]. Nós criamos um procedimento (...) 

Por quê? Quando nós vamos fazer um contrato, ele deve ter meta física e a 

localização de quem vamos atender, porque daí nasce os quilômetros de redes 

necessários, e tudo mais. 

(...)  

Então a nossa estratégia foi ir para os municípios com maior número de 

extremamente pobres. Só que a gente tinha uma meta a cumprir, e como que 

eu encontro esse cidadão? (...) Eu não sei, a priori, se ele vai ser atendido, só 

depois que eu o atendo (...) ele preenche uma ficha com dados pessoais que 

virará a conta de energia dele, o cadastro dele na concessionária. Depois de 

feito isso, entrava nesse cadastro, a concessionaria mandava para a gente mês 

a mês todo mundo que ela tinha atendido com nome, endereço, CPF e 

coordenada. Mandávamos para o MDS que tinha o banco de dados do 

CadÚnico. (Gestor do Programa, em entrevista no dia 12/12/18).  
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Mesmo sabendo que somente saberia se estavam atendendo ou não domicílio com 

características de extrema pobreza após o seu atendimento, o MME ainda teve que lidar 

com dificuldades informacionais para ter a certeza disso, já que o nome do titular no 

cadastro da concessionária de energia elétrica poderia não ser o mesmo do titular no 

Cadastro Único que recebia o Bolsa Família. Para isso, houve o trabalho conjunto de 

especialistas em geoprocessamento do MME e do MDS para construir uma metodologia 

de cruzamento de dados dos grupos familiares, assim aumentavam a possibilidade de 

acerto para 80% aproximadamente, estima o gestor do Programa. 

Essa checagem era feita mensalmente e enviada ao MDS para a verificação do 

atendimento da meta do programa incluindo 257.602 famílias, identificadas no Censo de 

2010. Ao final do Plano, o Luz para Todos a superou com o atendimento a 331.215 

famílias dentro do recorte extremamente pobre e sem acesso à energia elétrica. Mas como 

isso foi possível? O número de domicílios em estado de extrema pobreza entre os anos 

de 2010 e 2014 aumentou? Houve problemas de identificação no programa ou 

inconsistências nos dados?   

O gestor do LPT (em entrevista) explica que há incompatibilidades com as informações 

coletadas pelos Censos Demográficos e a precisão de informação necessária ao Programa. 

No Censo de 2000 e até hoje no CadÚnico, as famílias informam se têm ou não acesso à 

energia elétrica, mas não o tipo de serviço: se é por meio de gerador comunitário ou 

familiar, ou via sistema mantido pela concessionária. Para o MME, “tem energia elétrica 

quem é atendido no ambiente regulado”. Assim, no início do programa e na tentativa de 

cruzamento de dados do CadÚnico, apareceram lugares que constavam como atendidos 

por energia elétrica, todavia, sem ter o serviço pelo sistema regulado.  

No questionário do Censo de 2010, já constava a pergunta sobre a energia do domicílio 

ser ou não distribuída pela concessionária, no entanto, apresentou duas falhas: i) o 

questionário domiciliar apenas foi aplicado à residência principal, e no meio rural é 

comum existirem outras residências agregadas a ela; e, ii) se no momento em que o 

recenseador vai à residência rural, mas ela está fechada, e ele encontra o proprietário na 

sede do município (algo comum até por motivo de trabalho), aplica-se apenas o 

questionário da pessoa física, não havendo informações sobre o domicílio rural. 
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O Luz para Todos leva energia elétrica para todo mundo, para a casa sede e 

agregados. O IBGE diz que tem uma casa sem energia elétrica no município 

de Caxias (MA), mas chegando lá vimos que não era uma, eram dez. Porque 

agregado à casa sede tinham outras. E eu também não sei [antecipadamente] 

se os domicílios agregados são baixa renda ou não (...). É muito comum 

estarmos alterando metas em função disso, nunca acaba (...) porque já tem uma 

nova família que migrou, que se casaram, e já é outra realidade. (Gestor do 

Programa Luz para Todos, em entrevista no dia 12/12/18).  

        

O acesso a dados concisos para levar serviços básicos a famílias difusas no território, ou 

em meio a outras que já têm acesso a determinado serviço, é um desafio na execução de 

programas que visem inclui-las, não só pela proteção a esses dados, como também por 

algumas vezes não ter a precisão necessária à ação, havendo a necessidade de formas 

alternativas e caminhos mais longos, além das dificuldades operacionais de levar 

infraestrutura a regiões de difícil acesso, principalmente na região Norte do país. É o 

mundo imperfeito da implementação dos programas e políticas públicas.  

   

5.1.3.3 O novo Fomento às Atividades Produtivas Rurais  

 

O Fomento às Atividades Produtivas Rurais, ou simplesmente Fomento, foi concebido 

para o Plano Brasil sem Miséria. A gestora do MDS22, que participou dessa construção, 

relata de onde partiu a ideia de fomento produtivo e a sinergia entre os profissionais do 

MDS e MDA:  

 
No início de 2011 (...) nós começamos discussões com outros ministérios, eu 

vinha do MDA, tinha trabalhado 9 anos lá, junto com outras pessoas que 

também (...) vieram para o MDS no início do Plano Brasil sem Miséria. 

Vínhamos dessa construção da política de assistência, das discussões do PAA, 

da consolidação do crédito e expansão das políticas para a agricultura familiar, 

seguro, Garantia Safra, Pronaf (...) vínhamos com essa ideia de política 

agrícola para a agricultura familiar (...) trouxemos um pouco dessa bagagem. 

No próprio MDA, tinham pessoas muito qualificadas também, que vinham 

discutindo e participando, tínhamos clareza que qualquer coisa que fossemos 

fazer para a pobreza rural deveria vir com a assistência técnica, e para a 

população pobre não é assistência técnica tradicional. Então pensamos 

inicialmente em uma assistência técnica que pudesse vir acompanhada de um 

crédito Pronaf B, até que a gente viu que não era possível nem isso (...) a 

extrema pobreza rural nunca vai chegar ao banco (...) Então a Maya, que era 

Secretária [Nacional de Segurança Alimentar e  Nutricional no MDS] na época 

                                                           
22 No momento da entrevista, em 14 de dezembro de 2018, essa gestora ocupava o cargo de Secretária 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome. Secretaria onde esteve alocado o Programa Fomento às Atividades Produtivas, Cisternas e Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA).  
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e tinha participado da construção do Fome Zero, em 2001/2012, com a 

trajetória e experiência dela, lançou essa ideia de fomento não reembolsável 

para que as famílias pudessem investir para o consumo, muito dessa ideia 

ligada à segurança alimentar mesmo. Então, a gente, a partir dessa semente da 

Maya, começou uma construção grande de algumas pessoas do MDS e do 

MDA para chegar de fato a um arranjo sólido que pudesse dar consistência a 

esse programa (Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do 

MDS, em entrevista no dia 14 de dezembro de 2018).  

 

Conforme aponta essa gestora, a assistência técnica e extensão rural (Ater) é central 

quando o assunto é atendimento a populações vulneráveis no meio rural, colocando a 

importância de ser sensível e adaptada às realidades desses públicos. A exclusão de parte 

desse público de instituições formais como bancos, e a própria dificuldade em contrair e 

arcar com pagamento de empréstimos, torna o microcrédito uma realidade distante. E, 

conforme Mello, Andrade, Melchiori e Oliveira (2014), o diagnóstico realizado apontava 

famílias com dificuldades produtivas relacionadas à falta de acesso a tecnologias, aos 

insumos produtivos, com pouca diversificação da produção e com baixo grau de 

associativismo e cooperativismo.  

O Programa Fomento, instituído pela Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, e 

regulamento pelo Decreto nº 7.644, de 16 de dezembro do mesmo ano, tinha como 

público-alvo agricultores familiares, entre outros que fossem definidos como prioritários, 

os quais encontravam-se dentro do público extremamente pobre e cadastrados no 

CadÚnico.  

Devido a isso, o Fomento foi desenhado tendo como principais características:  

• Acompanhamento individualizado de, no mínimo, 2 anos de assistência técnica e 

extensão rural, por intermédio de entidade estatal ou privada contratada por 

Chamada Pública pelo MDA. Atendimento por equipes multidisciplinares – 

técnicos agrícolas e sociais, por meio de visitas familiares e atividades coletivas. 

Devido às particularidades de alguns públicos, foram lançadas e executadas 

chamadas específicas para mulheres, quilombolas, assentados de reforma agrária; 

e para as regiões Semiárido, Norte e Centro-Oeste.  

• Repasse de R$ 2.400,00 não reembolsáveis para cada família beneficiada, 

dividido em duas parcelas, pagas pelo MDS por meio do cartão do Bolsa Família, 

a ser utilizado em projetos produtivos conforme a viabilidade da atividade 

produtiva e a vontade e aptidão das famílias.   
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• Para um melhor preparo dos técnicos de assistência técnica e extensão rural (Ater), 

para acompanharem as famílias, foram realizadas formações com foco nos 

públicos específicos, bem como nas políticas e programas aos quais elas poderiam 

ser direcionadas (MELLO; ANDRADE; MELCHIORI; OLIVEIRA, 2014).  

Apesar de ser um programa novo, o Fomento aproveitou ferramentas já utilizadas. Do 

ponto de vista operacional, além do sistema de pagamento do Programa Bolsa Família, 

operado pela Caixa Econômica Federal, o Fomento também aproveitou o instrumento de 

contratação de entidades de Ater e o sistema eletrônico – Sisater – já utilizados na 

contratação dos serviços de assistência técnica rural do MDA. Entretanto, conforme 

aponta uma gestora do MDS (2018, em entrevista), houve um tempo para que o programa 

conseguisse funcionar plenamente, o que gerou um questionamento por parte da oposição 

ao governo Dilma durante a sua reeleição.  

 
(...) começamos em 2011, aí vai indo 2012, e foi uma curva de aprendizagem 

do Programa, e em 2014 foi o ano em que a assistência técnica mais atuou em 

campo, em que tínhamos ali um tempo de aprendizagem do programa e que 

ele de fato se efetivou foi nesse período eleitoral. Da nossa parte técnica, não 

foi nada proposital, nem eleitoreira. E depois disso, teve uma queda muito 

grande no Programa com o MDA começando a se desestruturar, tendo atraso 

no pagamento de assistência técnica, depois ainda de 2016 em que acabou-se 

a assistência técnica e começou a Anater, virou uma coisa totalmente 

descabida... (Secretária da Agricultura Familiar do MDS, em entrevista no dia 

14 de dezembro de 2018).  

 

Houve dificuldade de contratação de entidades, principalmente na região Norte, pela 

escassez de entidades presentes e pelos custos logísticos, o que impõe uma dificuldade a 

mais na prestação dos serviços de assistência técnica e extensão rural.  

Dificuldades também se deram na operacionalização do Programa em âmbito 

subnacional. Como mecanismo de focalização, as entidades contratadas receberam listas 

nomeadas das famílias constantes como de extrema pobreza no CadÚnico, as quais 

deveriam ser atendidas prioritariamente. Todavia, técnicos de Ater, de diferentes 

entidades, que acompanharam famílias do Fomento em municípios do Piauí, explicam 

que havia inconsistências nas listas.    

 
A gente já recebeu uma pré listazinha do MDA que já vinha com nome de todo 

mundo que compunha a extrema pobreza desse município, que até hoje é 

crítica de toda e qualquer chamada e serviço (...) como o CadÚnico é auto 

declaratório, tem fragilidades, falha de quem declara? Falha de quem capta a 
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informação? Sei lá, não nos compete interrogar... pegamos o nome de uma 

pessoa que diz que ela tem renda zero, e aí a gente chega na casa da família 

tem uma motinha, tem uma estrutura. Nós que somos técnicos agrônomos na 

hora de fazer uma composição de renda para emitir uma DAP, por exemplo, 

nós temos mais habilidades para captar isso [as rendas não monetária e 

monetária da família] ... do que a pessoa que está sentada no CRAS. (técnicos 

da Emater-PI, em entrevista no dia 16 de janeiro de 2019).  

Até então estávamos amarrados a essa lista, aí a gente foi e pesquisou as 

famílias, buscamos ajuda com o pessoal da gestão municipal e fizemos busca 

ativa, para procurar pessoas no perfil... aproveitamos uns 20% da lista. Fomos 

justificando junto ao MDS/MDA (técnicos da Emater-PI, em entrevista no dia 

16 de janeiro de 2019).  

 

O acompanhamento consistia em três etapas. Em suma: a primeira, para a realização dos 

diagnósticos das condições produtivas das famílias, que seriam a base, para a segunda 

etapa, para a elaboração dos projetos produtivos junto às famílias. E a terceira, a execução 

dos projetos com acompanhamento técnico. Essas três etapas deveriam ser realizadas num 

tempo total de dois anos, contados a partir da contratação da entidade.  

Os casos visitados – municípios piauienses, que serão melhor tratados a seguir – revelam 

a fragilidade da Emater-PI, contratada em 2013 para executar uma Chamada Pública do 

Fomento para mulheres no âmbito do Plano Brasil sem Miséria, conforme explicam 

técnicos ao narrarem o processo de execução da chamada:  

Começamos em outubro de 2013, andamos nos municípios [referenciados na 

Chamada], conversando bonito que ia ter fomento, que ia ter capacitação, ia 

ter acompanhamento, pedindo o CPF das mulheres, fazendo o cadastramento 

... e aí, teve a troca de governo (...) os recursos do fomento para execução do 

Programa iam para uma conta da Emater da Chamada Pública e depois iam 

para uma conta única do Governo do Estado e até conseguir resgatar, travava. 

Toda vida, em novembro fecha o sistema [financeiro do Governo do Estado do 

Piauí] e só abre quase no carnaval. Por isso, passou esse tempo de parada.  

Aí voltamos [aos municípios] já era em março, algumas mulheres nem 

acreditavam mais (...) começamos a fazer o trabalho de diagnóstico. Mas nisso, 

tínhamos 12 meses para as duas fases, e já tínhamos perdido 3 meses. E 

sobravam 9 meses para fazer cinco atividades coletivas, para fazer diagnóstico, 

capacitações, e os projetos para vir o recurso da primeira parcela. Não ia dar 

tempo, solicitamos aditivo. Ficamos mais um tempo parados.  

Só no segundo semestre de 2014 que fizemos as capacitações com as famílias. 

Os projetos produtivos só em julho 2015, e em agosto de 2015 foi liberada a 

primeira parcela, fizemos acompanhamento (...) setembro saiu a segunda 

parcela. Mas como foi um período fora da safra agrícola, acabamos priorizando 

algumas outras atividades, que poderiam ser realizadas com maior sucesso, 

como criação de galinhas, suíno, caprino... (técnicos da Emater-PI, em 

entrevista no dia 16 de janeiro de 2019). 
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Até a década de 1990, os governos estaduais tinham a responsabilidade em prestar 

serviços de assistência técnica e extensão rural. Todavia, o desmonte do setor até hoje 

não foi reparado, e parte das agências estaduais padecem de estrutura, quando não, foram 

extintas, representando um dos motivos pelos quais as ações do governo federal são 

executadas em grande medida pela iniciativa privada e pelo terceiro setor. Disso emerge 

a questão se o governo federal que deveria contribuir para o fortalecimento das agências 

estaduais que ainda existem, e não para o mercado de entidades da Ater que foi com o 

tempo sendo criado, porém, esse ponto não constitui o nosso foco. O que queremos 

ressaltar são as dificuldades dos governos estaduais e municipais que reverberam na 

execução das políticas federais e que compõem o conjunto de desafios à proposta de 

redução da pobreza rural, tomando em conta as especificidades estaduais, municipais, 

comunitárias e familiares necessárias para esse alcance.      

Além das chamadas para a execução do Fomento, houve outras de assistência técnica e 

extensão rural (Ater) sem o repasse de recursos não reembolsáveis, configurando uma 

forma adicional para famílias em situação de extrema pobreza terem acesso a esse serviço, 

essencial à inserção produtiva e à possibilidade de melhoria na qualidade de vida no meio 

rural.  

Apesar de todas as dificuldades, o Fomento às Atividades Produtivas Rurais apresenta 

muitos avanços. A meta era chegar até o final de 2014 com 253 mil famílias recebendo o 

recurso. Segundo publicação ‘Conquistas sociais – resultados do Plano Brasil sem 

Miséria’, de maio de 2016, 210 mil famílias foram beneficiadas com o repasse de recursos 

não reembolsáveis no Fomento, e 358 mil receberam assistência técnica em todo o país. 

As beneficiadas da chamada para mulheres se depararam não somente com ganhos em 

termos de renda, seja ela monetária, seja no consumo das famílias, mas também com uma 

oportunidade de abertura e conhecimento para além da esfera familiar e doméstica, por 

meio das atividades coletivas que realizavam, sejam elas reuniões, onde se sentiam à 

vontade para falar, sejam nos passeios.    

 
Bom demais, nós passeamos bastante, Ave Maria, era bom. 

 

Foi com ele que comprei os dez porcos, ainda tenho. Bom eram as reuniões. 

 

Foi tudo bom, deu certo! Com as galinhas pude ir investindo, vendi para criar 

bode. (Beneficiárias de Cocal de Telha (PI), em entrevistas entre os dias 15 e 

17 de janeiro de 2019).   
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Em outra chamada, beneficiárias e beneficiários comentam: 

 

Muito bom tudo porque fiz [o projeto produtivo], comi e ainda tenho ovelha 

na roça. 

Já veio do governo [sobre o recurso não ser reembolsável]. Quando eu tava 

[participando do Programa Fomento], investi, depois vendi e dava para o 

consumo de casa também.   

Melhorou a vida, aprendi mais um pouco o jeito de cuidar dos animais com a 

ajuda do técnico. E melhorou também a renda. (Beneficiárias de Betânia do 

Piauí (PI), em entrevistas entre os dias 28 e 31 de janeiro de 2019). 

 

 

Os principais problemas apontados por técnicos que participaram da execução dessas 

chamadas foi o seu engessamento, com um número de visitas que eles consideram 

insuficientes e um curto espaço de tempo durante o acompanhamento das famílias, que 

deveria ser prolongado e contínuo. Entretanto, essa questão entra em searas maiores, 

como o sucateamento das entidades públicas praticado desde a década de 1980, que 

culminou na extinção de muitas delas ou na incapacidade institucional para realizar o 

acompanhamento, de forma adequada e contínua, das famílias que têm menor 

produtividade e são mais vulneráveis social e economicamente, ou seja, horizontes de 

discussão mais amplos do que o escopo do Plano – o que não encerra essa discussão, 

deixando-a apenas mais complexa.  

 

5.1.3.4 Compras institucionais 

 

O acesso às oportunidades de mercado é um dos maiores desafios para o público mais 

vulnerável, não somente por suas dificuldades produtivas, mas também organizacionais, 

sanitárias, logísticas, além do baixo nível de escolaridade e conhecimento junto às 

instituições públicas e privadas, o que acaba por impossibilitar sua inserção comercial. 

Devido a isso, instrumentos afirmativos são de extrema importância.  

Em entrevista em 2011, a TV Nacional do Brasil23, Ana Fonseca, naquele momento 

Secretária Extraordinária para a Superação da Extrema Pobreza, expõe sobre articulação 

junto à rede varejista de mercados para compra de produtos da agricultura familiar. Em 

                                                           
23 Ana Fonseca, Secretária Extraordinária para a Superação da Extrema Pobreza (SESEP), foi entrevistada 

por Licia Abreu, conforme vídeo disponibilizado na plataforma YouTube, em 1 de agosto de 2011. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DZSe7KGwp0I.   

https://www.youtube.com/watch?v=DZSe7KGwp0I


150 

 

 

 

entrevista24, um assessor da Ana Fonseca na época relata que foram assinados termos de 

cooperação com associações varejistas que estiveram presentes nas celebrações regionais 

do Plano.  

Todavia, nos documentos oficiais do Eixo Inclusão Produtiva Rural, não há relatos dessa 

inserção em compras privadas. Inclusive a própria representação gráfica final da 

estratégia não faz qualquer menção a essa iniciativa.  

 
Na verdade, aparece em alguns... porque o que vai sendo consolidado, depois 

fica, mas muita coisa vai se perdendo no meio do caminho. Avançando de 

forma não articulada (...) e acabou não ficando em lugar nenhum. Tem um 

motivo? O governo nunca soube trabalhar direito com a iniciativa privada, esse 

é o fato. O governo como um todo, é difícil criar mecanismos, é mais fácil 

trabalhar com quem fala a mesma língua que você, né? Então, com organização 

do terceiro setor, com município, com estado, mas com a iniciativa privada não 

existe o modelo. Pensou-se que o BNDES pudesse ser esse articulador, 

interlocutor, houve de fato muita interlocução. O banco chegou a criar de fato 

o crédito social, que era toda operação com mais de R$ 100 milhões, operada 

pelo Banco tinha que ter 1,5% obrigatoriamente utilizados para ações de 

inclusão, além do que era exigido no licenciamento. E a ideia era canalizar para 

as populações em extrema pobreza e Brasil sem Miséria. O fato é que nunca 

se conseguiu achar um modelo para lidar com isso... tem exemplos de modelos, 

mas em termos de escala é muito ruim. (Ex-assessor da Sesep, em entrevista, 

no dia 4 de janeiro de 2019).        

 

Essa ação de comercialização de produtos para a iniciativa privada foi uma das ações que 

não se consolidaram ao longo da execução do Plano Brasil sem Miséria, ao que parece, 

era um tipo de articulação para qual o governo federal não tinha um instrumento anterior 

que pudesse ser aproveitado e/ou incrementado. Logo, foco maior foi dado às compras 

institucionais realizadas através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), já em curso desde 2003 e 2010, 

respectivamente.  

No Decreto nº 7.775/12, que regulamenta o artigo 19 da Lei nº 10.696/2003, que institui 

o Programa de Aquisição de Alimentos, foi prevista a criação de um Conselho Gestor 

para o programa, responsável por constituir suas regras, assim como o estabelecimento 

do termo de adesão, pelo qual as entidades executoras estabelecem compromissos junto 

ao MDS – órgão gestor do programa e responsável pelos repasses financeiros. No entanto, 

nessa norma, não foi estabelecida uma meta para priorização de produtores específicos 

                                                           
24 Ex-assessor da Sesep, em entrevista, no dia 4 de janeiro de 2019. 
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como fornecedores do Programa. Campo et al. (2014, p. 461) descrevem que, por meio 

do termo de compromisso, o MDS sugeriu aos parceiros metas de públicos prioritários, 

entre eles mulheres e assentados, e de compra de produtos orgânicos. No caso das 

modalidades executadas pela Conab, por exemplo, estabeleceu-se que 40% das operações 

seriam para atender a públicos prioritários. Em 2017, cerca de 65% dos fornecedores 

estavam no CadÚnico (Gestora do MDS, 2018, em entrevista), logo, poderiam ser esses 

produtores pobres ou extremamente pobres. Certo é que, por suas características, o PAA 

é um canal de comercialização de produtos de públicos mais vulneráveis, se comparado 

àqueles que fornecem para o PNAE e para outras compras institucionais, já que os últimos 

são mais rígidos quanto aos prazos, quantidade e qualidade de produtos entregues, 

emissão de notas fiscais, entre outros aspectos produtivos e burocráticos. Exigências que 

os produtores/as rurais considerados/as em extrema pobreza dificilmente conseguem 

atender, mesmo que seja através de suas organizações.      

Apresentados os contornos assumidos pela IPR-BSM em âmbito federal, apresentaremos 

os casos subnacionais brasileiros, a fim de elucidar os contextos locais onde se dá a 

execução das ações e programas descritos. Justificada a escolha desses casos, a seguir é 

apresentado brevemente as características principais do Estado do Piauí, e, na sequência, 

os municípios visitados.      

 

5.2 Piauí 

 

O Piauí fica na região Nordeste do Brasil, fazendo limites com outros cinco estados – 

Ceará e Pernambuco a leste, Bahia a sudeste, com Tocantins a sudoeste, e Maranhão a 

oeste. Com um território de 251.612 km², é praticamente o tamanho do Equador, e possui 

uma população estimada em 3.264.531 habitantes (IBGE, 2018), quase a metade da 

população paraguaia. Dos 224 municípios do estado, 185 pertencem ao Semiárido, logo 

a forte irregularidade pluvial é um dos principais problemas que afeta suas oportunidades  

econômicas e sociais, conforme veremos nos municípios visitados, especialmente na zona 

rural, onde 34% da população piauiense reside.  

Com base nos dados do Censo Demográfico de 2010, o estado apresentou um IDH de 

0,646, ocupando a 24ª posição entre os estados brasileiros, ao lado do Pará e à frente 

apenas do Maranhão e Alagoas. Dentre as dimensões do IDH, a longevidade (0,777) é a 
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que mais contribuiu para este índice, enquanto a educação, a menor (0,547). Desde as 

duas medições anteriores, o Piauí permanece entre os três estados de menor IDH, com 

índice de 0,362 em 1991 e 0,484 em 2000.  

É um dos estados considerados mais pobres do país. Em 2000, a pobreza e a pobreza 

extrema atingiram, respectivamente, 57,3% e 32,5% da população piauiense. Todavia, 

houve avanços sociais significativos na década seguinte, em 2010 essas taxas caem para 

34,11% e 18,77% (PNUD; IPEA; FJP, 2013). Especificamente sobre a pobreza extrema, 

em 2014, essa taxa caiu para 5,4%, mas vem aumentando nos últimos anos, chegando a 

9,5% em 2017 (VALOR ECONOMICO, 2018), seguindo uma tendência observada em 

todo o país.        

Há alguns anos, o estado vem sendo dirigido por governos petistas. Wellington Dias (PT) 

está em seu quarto mandato como governador do Piauí – 2003/2006, 2011/2014, 

2015/2018, 2019/atualmente. No início de seu primeiro mandato, iniciaram-se as 

articulações para o desenvolvimento territorial, que foi ganhando força e culminou em 

2007 na Lei Complementar nº 87/2007, estabelecendo doze territórios de 

Desenvolvimento no Estado do Piauí. Esses territórios constituem unidades de 

planejamento da ação governamental, buscando promover o desenvolvimento sustentável 

do Estado, a “redução de desigualdades e a melhoria da qualidade de vida da população, 

através da democratização dos programas e ações e da regionalização do orçamento”, 

conforme a citada lei. Dessa forma, o planejamento e o orçamento do governo do Estado 

são realizados a partir desses territórios25.  

O diretor de Inclusão Produtiva da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), explica 

que a pobreza rural no Piauí é devida principalmente a três fatores. O primeiro é o baixo 

nível educacional e baixa cultura empreendedora da população rural, o que limitam as 

possibilidades de desenvolvimento de atividades produtivas. O segundo é a irregularidade 

das chuvas, conforme já mencionamos uma parte significativa do território piauiense está 

inserido no Semiárido. A severidade da seca observada, ao menos, nos últimos seis anos, 

leva a uma deterioração da capacidade de resiliência das famílias no médio prazo. Na 

medida em que gastam seus ativos sem o devido retorno em um ano de poucas chuvas, se 

veem impossibilitadas de investir na produção no ano seguinte, que tende a ser novamente 

de baixo índice pluviométrico. Esses dois fatores adicionados a baixa qualidade do solo, 

                                                           
25 Mapa disponível em: <http://www.seplan.pi.gov.br/mapa-grande.pdf>.  

http://www.seplan.pi.gov.br/mapa-grande.pdf
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acarreta na baixa produtividade, que segundo o citado diretor é o terceiro motivo da 

pobreza rural no Estado.   

A estrutura institucional do governo estadual para lidar com a pobreza rural se mostrou 

confusa durante os dias em que estive em campo, durante o mês de janeiro de 2019, 

momento de reestruturação do quarto mandato de Wellington Dias. Havia dentro da 

estrutura governamental do Estado, uma Coordenadoria de Combate à Pobreza Rural, 

todavia, esta não funcionava no endereço indicado em seu site, tampouco os telefones 

indicados possibilitaram o contato. Servidores de outros órgãos também não souberam 

falar se estaria ou não ativa.      

Dentro da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), há a diretoria de Inclusão 

Produtiva, que contém dois projetos de redução à pobreza rural, apoiados pelo 

financiamento internacional. O Programa de Geração de Emprego e Renda II (PROGERE 

II), financiado pelo Banco Mundial, atua no território dos Cocais e Carnaubais, região 

com o melhor índice pluviométrico ao longo dos últimos anos. 

Já o Projeto Viva o Semiárido, é executado em cinco territórios considerados áridos: Vale 

do Sambito (15 municípios), Vale do Rio Guaribas (39), Vale do Rio Canindé (17), 

Serra da Capivara (18) e Chapada Vale do Rio Itaim (16). Financiado com recursos 

provenientes do FIDA e do Governo do Estado do Piauí, funciona na prática a dois anos, 

e beneficia organizações produtivas de pequenos produtores localizados nesses 

territórios, e tem como objetivo “contribuir para a redução da pobreza e dos níveis de 

extrema pobreza da população rural do semiárido piauiense por meio do incremento das 

atividades produtivas predominantes e do fortalecimento organizacional dos produtores 

rurais’ (SDR, site26).  

O Projeto fornece recursos para investimento em capital produtivo, além de educação 

contextualizada e assistência técnica executada por entidades de Ater, entre elas a Emater-

PI. Os critérios que delimitam os públicos são aqueles praticados pela Lei Federal nº 

11.326/06, conhecida como a lei da agricultura familiar, além das faixas de renda que 

delimitam a pobreza e a extrema pobreza.  

Em Betânia do Piauí, pudemos conversar com famílias que foram beneficiadas pelo eixo 

de Inclusão Produtiva Rural do Plano Brasil sem Miséria (IPR-BSM) e pelo Viva 

Semiárido, por meio das organizações produtivas, uma delas referência no estado na 

                                                           
26 Disponível em: <http://www.sdr.pi.gov.br/viva-o-semiarido/>. 

https://maps.google.com/?q=Rio+Canind%C3%A9+(17),+Serra&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rio+Canind%C3%A9+(17),+Serra&entry=gmail&source=g
http://www.sdr.pi.gov.br/viva-o-semiarido/
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produção de ovinos e caprinos, e outra de mulheres produtoras de mandioca. Nos outros 

municípios visitados, não foi observada a sobreposição de públicos dos dois programas 

estaduais e do IPR do BSM – em Guaribas não há a incidência desses programas 

estaduais, e em Cocal de Telha, as famílias visitadas não eram beneficiadas. Em conversa 

com duas consultoras do Viva Semiárido, perguntei sobre a possibilidade de real inclusão 

de públicos de maior vulnerabilidade:  

 
Quem está mais na base da linha da pobreza e extrema pobreza está excluído. 

Não é o objetivo nosso, mas acaba acontecendo porque quem está na pobreza 

mesmo não está em uma associação muito menos em uma cooperativa ... isso 

é fato. A gente tenta incluir o máximo possível, mas esse limitador, já que a 

referência é organizacional, é o CNPJ. Só chega à associação quem já tem dado 

os primeiros passos para se manter. (CONSULTORA DO PROJETO, em 

entrevista 14/01/2019). 

 

Logo, as estratégias de redução da pobreza que possuem como critério a participação por 

meio de organização formais acabam, na maior parte das vezes, por não atingir o público 

mais pobre dentre os pobres.    

 

5.2.1 Cocal de Telha 

 

No meio do caminho entre Teresina e Parnaíba27, no litoral piauiense, encontra-se Cocal 

de Telha, localizada a 123 km da capital. Cortada ao meio pela BR 343, a cidade atribui 

a essa rodovia parte significativa de suas atividades econômicas: é dela que muitas 

famílias tiram sua renda através da comercialização de produtos para os viajantes que ali 

passam, pelos restaurantes, bares, barracas ou simplesmente em baldes de caju, pequi, 

pitomba e guabiraba, entre outros frutos silvestres, dispostos em seu meio-fio. Até mesmo 

a Igreja da Matriz e a agência dos Correios, referências em qualquer cidade pequena, 

estão localizadas às suas margens. 

Se, por um lado, Cocal de Telha é um município de fácil acesso devido a BR, por outro, 

a alta circulação de caminhoneiros e viajantes, combinada à vulnerabilidade das famílias, 

contribui para a exploração sexual infantil, um tabu na cidade, e para circulação de 

                                                           
27 Segunda cidade em importância econômica para o estado do Piauí, logo após a capital Teresina. 



155 

 

 

 

entorpecentes. Grandes problemas para uma pequena cidade. Uma queixa comum entre 

as entrevistadas foram os casos de roubos no perímetro urbano e na zona rural.  

Em 2010, a população do município era de 4.525 pessoas, 59% delas vivia na sede e 41% 

nas mais de 26 comunidades rurais28 de seu território, com 332 km² e uma densidade 

demográfica de 16,04 habitantes/km² (IBGE, 2010). O município foi integrado ao 

semiárido brasileiro apenas na última delimitação da Sudene, em 201729. Com um clima 

tropical alternadamente úmido e seco, Cocal de Telha costuma passar períodos secos que 

duram seis meses (CEPRO, 2010). Coincidentemente, choveu em todos os dias que estive 

no município. Em vista disso, a falta de água não foi um drama comentado pelas famílias 

como nos outros casos visitados, pois contam com um riacho perene, há poços cacimbas 

na zona rural que são utilizados para consumo humano e na sede o sistema de 

abastecimento é feito por água encanada proveniente de três poços.   

Em pequenos municípios, a composição do grupo político, se não a familiar, é, muitas 

vezes, mais importante do que a legenda partidária. Cocal de Telha não foge a essa regra, 

havendo pouca alternância no poder político. Logo após ter se emancipado do vizinho 

Campo Maior, em 1995, teve duas gestões do Prefeito Raimundo Anísio, sucedidas por 

duas de seu vice José Erasmo da Silva, o Salú, que depois acabou se tornando uma 

oposição. Hoje, o município está na segunda gestão da Prefeita Ana Célia da Costa Silva 

(PP), filha de Raimundo Anísio.  

A economia local gira principalmente em torno dos serviços públicos e das 

aposentadorias, que representam 64% do valor municipal adicionado. Depois ficam os 

serviços com 21%, com um pequeno centro comercial formado por lojas de móveis e 

roupas, correspondentes bancários, farmácia e mercados, mesmo que a parcela da 

população com maior poder aquisitivo prefira fazer compras em Campo Maior ou Piripiri 

– municípios de maior porte. Já as pessoas de menor poder aquisitivo recorrem ao 

comércio local, onde podem “pôr na conta”, e ainda pelo custo logístico que não vale a 

pena, explica uma servidora da Assistência Social Municipal.    

                                                           
28 As comunidades rurais são: Calengue, Gama, Veredas dos Bois, Brecho Grande, Primeiro Buriti, Solidão, 

Passagem da Ema, Santo Afonso, Mestiça, São Pedro, Santo Antônio, Cocalinho, Folha Miúda, Cana 

Fistola, Baixo Frio, Carnaubal, Novo Oriente, Arvore Verde, Sambaibinha, Lagoa Alegre, São Manuel, 

Riacho Fundo, Samaritana, São José, Pau d’Arco e Melancias.  
29 Por meio da Resolução Sudene nº 115, de 23 de novembro de 2017. 
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Em seguida, vem a agropecuária com 5% (IBGE, 2016), as culturas mais expressivas são 

as criações de caprinos e galinhas, e os cultivos de feijão, milho, mandioca e arroz (IBGE, 

2017). Segundo a técnica municipal de agricultura, a produção agropecuária não tem 

grande importância monetária, pois ela é principalmente familiar e para subsistência, 

contribuindo então para o consumo diário das famílias.      

 

5.2.1.1 Pobreza rural e a estrutura municipal  

 

Cocal de Telha possui um IDH-M de 0,555, considerado baixo pelo PNUD (2013), mas 

que tem crescido nas últimas décadas, conforme o quadro a seguir, apontando melhorias 

na qualidade de vida da população.  

Quadro 18 – IDH e Gini de Cocal de Telha  

Índice 1991 2000 2010 

IDH-M 0.252 0.384 0.555 

IDH-M Renda 0.406 0.451 0.550 

IDH-M Longevidade 0.577 0.684 0.780 

IDH-M Educação 0.068 0.184 0.399 

Gini .. 0,4544 0,5224 

Fonte: PNUD e DataSus. 

 

Em 2010, 27% da população era extremamente pobre, destes, 62,7% residiam na zona 

rural. Segundo uma assistente social do município, os principais problemas sociais 

comentados são a evasão escolar, violência contra as mulheres e o desemprego. O último 

tem obrigado pais de família a residirem por meses no Rio de Janeiro ou em São Paulo, 

em busca de trabalho. Sobre a violência contra as mulheres, há um Organismo de Políticas 

para as Mulheres (OPM) no município, que faz o encaminhamento ao CREAS. 

Entretanto, o boletim de ocorrência só é feito em Piripiri, tendo que contar com o 

entendimento de quem as atende na delegacia sobre a veracidade dos casos. Por não haver 

acompanhamento policial na cidade, nem equipamentos de acolhida para essas mulheres, 

formas efetivas de fazer valer as medidas protetivas, a assistente social exclama: “muito 

se fala, mas pouco se faz”. O acompanhamento psicológico acaba sendo o serviço 

oferecido nesses casos.  
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Quando questionada, adicionalmente, sobre a exploração sexual infantil, ela comenta que 

esse foi o motivo da instalação do CREAS no município, algo incomum em municípios 

de pequeno porte e com assistência básica (NOBSUAS, 2004). O trabalho do CREAS 

junto ao Conselho Tutelar tem conseguido diminuir o número de casos, explica ela, mas 

“não posso dizer que acabou porque é quase impossível”.  

A administração municipal de Cocal de Telha não foge da característica de dependência 

das transferências federais. Embora tenha dificuldades financeiras, a gestão municipal 

mantém onze pastas, uma quantidade excessiva para o porte do município. São elas: 

Saúde, Educação, Assistência Social, Agricultura, Meio Ambiente, Esporte, Cultura, 

Administração, Finanças, Infraestrutura e Obras, e Defesa Civil.     

A Secretaria Municipal de Assistência Social está localizada no prédio da Prefeitura, o 

CRAS e CREAS em prédios alugados. No total, são cerca de 25 servidores que trabalham 

nesses centros de referência, nos programas Bolsa Família, Criança Feliz e nos serviços 

de convivência para crianças, jovens, idosos e mulheres com atividades recreativas, 

geração de renda, artesanato, palestras preventivas sobre problemas de saúde, aulas de 

zumba30, entre outras. O CRAS tem uma moto para a realização de visitas, e quando há 

necessidade também recorre ao veículo do Conselho Tutelar.  

Uma das principais dificuldades no meio rural é a comunicação: “a informação não chega 

nas pessoas que mais precisam”, relata a assistente social. Durante os seis anos em que 

trabalha nessa área no município, ela descreve ter realizado Busca Ativa para inserção no 

Programa Bolsa Família apenas uma vez, em 2016, por meio de uma ação que se chamou 

‘Prefeitura e você’, na qual serviços básicos (assistência social, educação e saúde) e 

estética (corte de cabelo) foram levados às comunidades rurais. Desde então, não 

realizaram outra Busca Ativa devido ao alto custo de uma ação como essa, que envolve 

logística, lanches e materiais, e à inexistência de vagas para inserção de novas famílias 

no Bolsa.  

Entretanto, como houve um pente fino nos últimos meses por parte do Governo Federal, 

novas famílias estão em processo de inserção. Ela admite, ainda, que o Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS) não consegue dar conta de atender a toda a 

população que necessita desse serviço, e, pelas próprias características e menor demanda, 

                                                           
30 Modalidade de exercício aeróbico, criada pelo colombiano Beto Pérez, na qual são utilizados ritmos de 

música latina, entre elas, as brasileiras zumba, axé e funk. 
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o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) acaba sendo mais 

presente quando se refere à realização de visitas domiciliares na zona rural.    

Com uma estrutura menor e mais frágil, a Secretaria Municipal de Agricultura funciona 

em uma pequena sala no prédio da Prefeitura. O quadro de pessoal é composto apenas 

pela secretária e por uma técnica no cargo há onze anos, que embora não tenha formação 

específica na área, mantém a expertise sobre o funcionamento dos programas e 

articulação com parceiros, diminuindo os prejuízos da descontinuidade e transições 

dos(as) chefes da pasta. Até o ano passado, essa Secretaria contava com os serviços de 

um extensionista da Emater-PI que passava um dia em Cocal para apoiar as atividades. 

No entanto, devido ao não pagamento da contrapartida por parte do município, esse 

profissional não presta mais esses serviços. 

As atividades exercidas pela técnica da Secretaria de Agricultura são: i) cadastramento 

para o Garantia Safra; ii) organização de documentos para emissão de DAP junto a 

Emater-PI e sindicato rural do município; iii) articulação com o Senar e Emater-PI para 

oferecimento de cursos (produção de cajuína, caprino e ovinocultura, hortas e 

aproveitamento do pequi); iv) entrega de sementes recebidas da Emater-PI; v) 

organização de documentos e projetos para o Agroamigo do Banco do Nordeste; vi) 

articulação com produtores para fornecimento no PNAE e PAA; vii) acompanhamento 

da vacinação de bovinos em parceria com a Agência de Defesa Agropecuária do Estado 

do Piauí (ADAPI); e viii) organização da feira mensal com produtos da agricultura 

familiar, que se iniciou a partir de conversas com a técnica municipal e com os técnicos 

da Emater-PI, executores do Fomento, para oportunizar às mulheres atendidas uma 

alternativa de comercialização.          

A falta de apoio técnico, recursos econômicos, equipamentos básicos, como computador 

e impressora, e meio de transporte são as dificuldades encontradas pela técnica para 

exercer as suas atividades junto aos produtores e produtoras. Além das atividades citadas, 

a técnica esteve envolvida na fase inicial do Fomento para identificação e mobilização 

junto às mulheres beneficiadas e, em menor grau, na distribuição de cisternas de 

polietileno.  

Sobre o acesso a políticas públicas federais, dos 504 produtores identificados pelo Censo 

Agropecuário 2017, apenas catorze recebem assistência técnica, em contrapartida, 98 

obtiveram algum tipo de financiamento público para a produção – o Programa Agroamigo 
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do Banco do Nordeste é a linha de crédito mais conhecida. Atualmente, algumas famílias 

têm o Seguro Safra, e tiveram acesso a sementes de milho e feijão distribuídos pelo 

governo estadual, e, em 2018, três produtores entregaram para o PAA e para o PNAE. 

Segundo a técnica da Secretaria Municipal da Agricultura, os pequenos produtores têm 

receio de não conseguir entregar os produtos e, consequentemente, de não serem 

remunerados.    

5.2.1.2 Comunidades e famílias 

 

Em Cocal de Telha, durante a vigência do Plano Brasil sem Miséria, cerca de 180 famílias 

foram beneficiadas com cisternas de polietileno no ano de 2013, 21 mulheres com a 

Chamada Pública para Fomento com Mulheres Rurais, com a assistência técnica da 

Emater-PI. O coordenador da chamada e a técnica que prestaram essa assistência me 

acompanharam durante as visitas às beneficiadas. 

 

Dona F., a empreendedora 

Dona F. é casada e tem três filhos, todos adultos e morando em outras cidades – dois deles 

em São Paulo. Há 15 anos, o marido era vaqueiro em uma fazenda e ela cozinheira, mas 

a única remuneração que recebia era referente ao trabalho dele. Depois de conseguirem 

juntar algum dinheiro, compraram uma parcela de terra. Ela utilizou o fomento em 

diferentes atividades: ampliar a horta de temperos, comprar vinte e duas galinhas e uma 

porca. E explica: “diversifiquei para fazer o dinheiro render mais”. O casal mantém uma 

produção organizada, criam galinhas e porcos, e plantam verduras, hortaliças, feijão e 

milho, além de coletar coco babaçu. 

Acessam diferentes programas – Bolsa Família, Agroamigo, Garantia Safra –, e fornecem 

tempero semipronto e coloral para o PNAE (2017 e 2018), e comercializam sua produção 

na feira mensal do município. Além do poço cacimba que possuem em sua propriedade, 

também utilizam água do poço comunitário. Além disso, Dona F. comercializa produtos 

de limpeza que produz em casa.  

Ao chegarmos na sua casa, Dona F. nos recebeu com grande alegria. Recordando o tempo 

do Fomento: “bom demais, nós passeamos bastante, ave maria”. A técnica fala com 

carinho: “essa aqui é a nossa F.”, o que demonstra laços de proximidade (F., casada, 3 

filhos. Beneficiada em melhores condições socioeconômicas).  
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Na Lagoa Grande, foi comum ver casas de adobe trançados com bambu e telhado de 

palha. Algumas de alvenaria tinham cisterna. Há escola de ensino fundamental e um posto 

de saúde, onde o médico atende uma vez por semana.  

Dona R. e a preocupação com a família  

Lá conheci Dona R., que já de início citou com um ar de alegria os passeios realizados no 

âmbito do Fomento, e acrescenta: “bom mesmo eram as reuniões”, demonstrando ter 

gostado das atividades coletivas que realizavam durante a execução do Programa. 

Lembra, com pesar que, quando jovem e por ser mãe solteira, trabalhava em Teresina e 

Campo Maior como empregada doméstica, sem registro e com uma folga mensal, para 

manter a casa que morava com os pais e a filha mais velha – na época ainda criança. 

Relata serem muito pobres. Casou-se em 1991, com Seu F. e teve a segunda filha, desde 

então só trabalha em casa e na agricultura, diz com certo alívio.    

Com o Fomento comprou dez porcos e construiu um chiqueiro, mas adverte: “a casa já 

caiu”, referindo-se ao chiqueiro construído. Hoje cria porcos soltos, os leitões menores 

num pequeno cercado. Também cria cabras e ovelhas, e cultiva feijão. Além de servirem 

para o consumo familiar, vende os animais para um açougue na cidade. Seu F., 

aposentado, também é artesão, fabrica manualmente vassouras de palha de carnaúba para 

comercialização.  

Além do Fomento, acessam o Bolsa Família e estão aguardando o Seguro Safra. 

Contraíram o crédito do Agroamigo para a compra de cabras, e ao ser questionada sobre 

acessar novamente esse programa, responde: “Não. Pois as cabras compradas foram 

roubadas e tiveram que pagar sem tê-las”. Diz que com sacrifício conseguiu terminar de 

pagar o financiamento em dezembro. Na conversa, técnicos da Emater-PI explicaram que 

ela poderia ter acessado o seguro previsto no programa. Sem assistência técnica e 

conhecimento sobre isso, Dona R. ficou no prejuízo. 

Mas a principal preocupação de Dona R. é a sua família. A filha mais nova é casada e 

tem três filhos – ela e o esposo estão desempregados. Ele trabalhou durante alguns meses 

numa fábrica de cerâmica com carteira assinada, e por isso acreditam ter perdido o Bolsa 

Família, e depois foi mandado embora, mas eles não tinham conseguido recuperar o 

benefício. A outra filha, mais velha, sofre de depressão há anos e não faz tratamento. 

Dona R. explica que a filha receia sair de casa. E não atentava para a possibilidade de 

alguém da área da saúde ou da assistência social prestar atendimento domiciliar. 
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Novamente, sem informação, não podia fazer nada. Também cuida de seus pais já bem 

idosos. Seu pai é cego, usa sonda e possui dificuldades de locomoção. Dona R. preferiu 

não falar em sonhos. (R., 54 anos, casada, beneficiada em situação de alta fragilidade).    

A. e suas barreiras de acesso 

A. é aparentemente jovem. Não foi tímida durante a conversa, mas era perceptível a sua 

dificuldade em articular as palavras. Quando perguntei a idade, me deu o seu Registro 

Geral (RG) para que eu pudesse fazer as contas. Tem 32 anos. É casada e mãe de seis 

filhos, o mais velho com 12 anos e o mais novo com 5 meses, que ainda não foi registrado. 

Não respondeu com exatidão a idade de todos eles, foi corrigida amigavelmente por um 

dos filhos maiores. Os filhos em idade escolar estão matriculados na escola que fica na 

própria comunidade.  

Maranhense, A. veio ainda quando criança morar em Cocal de Telha com a mãe. Casada 

há 12 anos, mora com o esposo numa casa de adobe em estado bem precário. O esposo é 

alcoólatra e quando consegue, trabalha por diária em roça alheia, mas ela não soube dizer 

quanto seria o valor de uma diária de trabalho. A única renda vem do Bolsa Família, e 

conta com a ajuda da sogra, “a vó dos ‘menino’ manda todo mês uma cesta para eles”. 

Não tem criação porque não consegue manter a comida dos animais, também não tem 

cultivo. 

Cita algumas frustações, “tudo dá errado para mim, nada dá certo!”. Explica que emitiu 

a carteirinha de contribuição sindical rural, mas como nunca pode pagar, não teve acesso 

ao auxílio maternidade de nenhum dos filhos e filhas. Também tentou receber um projeto 

que a ajudaria a reformar a casa, “mas não pude tirar porque me falaram que não tinha 

‘dap’, uma coisa assim”. A técnica da agricultura explica que a Declaração de Aptidão ao 

Pronaf  (DAP) que possuem é da pesca e que provavelmente recebem auxílio defeso. 

Sobre esse benefício, comenta ter recebido um salário, mas teve que dar uma parte ao 

presidente da associação, e com a quantia que sobrou comprou comida.  

Quando questionada sobre como o governo poderia ajudar, diz: “uma ajuda para a criação 

de bichos – porco e galinha – e plantar”. Sonho: “casa mais melhor, porque é perigoso 

cair em cima da gente à noite". Sonhos factíveis com o Fomento e Minha Casa Minha 

Vida, se eles tivessem acesso. (A., 32 anos, casada, seis filhos. Não beneficiada em 

situação de alta fragilidade).  
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5.2.2 Guaribas  

 

Uma cidadezinha avermelhada pela cor da terra e dos telhados das casas, abraçada por 

um paredão rochoso de tons acinzentados envolvido pela verde vegetação. Assim é a 

paisagem avistada por quem chega ao portal de entrada que diz: “Sejam bem-vindos à 

Guaribas!”, logo após subir a última das ladeiras da estrada de terra que a liga a Caracol, 

município vizinho do qual Guaribas se emancipou em 1994.  

Pertencente ao semiárido, Guaribas está localizado na região Sudoeste do estado do Piauí, 

mais especificamente na microrregião de São Raimundo Nonato, fazendo limite a oeste 

com o município baiano de Pilão Arcado. É um dos municípios piauienses com menor 

densidade demográfica, apenas 1,41 hab./km², e um dos com maior extensão territorial, 

3.118 km², dos quais 72% fazem parte da área do Parque Nacional Serra das Confusões, 

criado em 1998, para preservação do bioma caatinga e de pinturas rupestres (IBAMA, 

2003).  

Apesar da beleza natural, o município ficou conhecido como o mais pobre do país, por 

amargar o penúltimo31 lugar no ranking do IDH-M em 2000 – 0,214. Foi escolhido com 

Acauã (PI) como cidades piloto do Programa Fome Zero em 2003, no início da gestão do 

Presidente Lula, o que colocou o município no centro das atenções dos governos federal 

e estadual, pelos quais chegaram diversas ações e programas sociais e infraestrutura à sua 

população. Em 2010, atingiu um IDH-M de 0,508, passando para o 5507º lugar no ranking 

nacional (PNUD Brasil, 2010).  

Em 2010, Guaribas tinha uma população de 4.401 habitantes, 71% deles residentes nas 

dezesseis comunidades rurais32. A população vem diminuindo nos últimos 20 anos, em 

2000 eram 4.801 habitantes (IBGE, 2000), a estimativa mais atualizada é de 4.556 (IBGE, 

2018). Embora, nesse período, a esperança de vida ao nascer tenha aumentado de 60,5 

anos para 67,6 anos, e a taxa de fecundidade diminuído de 4,2 para 2,8, moradores relatam 

que uma parte da população, principalmente jovens, tem se mudado para a Região 

Metropolitana de São Paulo e para Brasília em busca de trabalho, “tem é uma comunidade 

                                                           
31 Segundo o PNUD, entre os 4.565 municípios brasileiros existentes em 2000, o de menor IDH-M era 

Aroeiras do Piauí com 0,208. Em 2010, esse mesmo município passou para o IDH-M 0,519.  
32 Barra, Zé Bento, Brejão, Baixo Fundo, Regalo, Felizardo, Lagoa do Baixão, Sítio, Boa Vista, Lagoa de 

baixo, Cajueiro, Tamboril, Queimada do Angico, Água Brava, Capim e Barreiro.    
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de guaribanos lá pros lados de Presidente Altino, Osasco (SP)”, explica um dos moradores 

da zona rural.  

O município é de difícil acesso. A cidade mais próxima é Caracol (PI), que dista 35 km 

de sua sede por uma estrada de terra com trechos acidentados, de areia e pedra, percurso 

que até hoje não é realizado por transporte rodoviário regular, o que é motivo de 

reclamação por parte da população guaribana, por tornar o preço dos produtos mais alto 

ao chegarem no município e dificultar o acesso da população a outras cidades e serviços. 

Está a 125 km de São Raimundo Nonato (PI), uma cidade de médio porte e de melhor 

estrutura de serviços, e cerca de 650 km da capital Teresina – caso mais distante entre as 

cidades aqui analisadas. O atual Prefeito Claudine (PP), que está em seu segundo 

mandato, atribui as baixas condições socioeconômicas do município ao isolamento 

logístico e a essa distância da capital, sendo uma de suas bandeiras o asfaltamento da 

estrada que liga a sede de Guaribas à sede de Caracol.    

A economia local gira em torno, principalmente, dos empregos gerados pela Prefeitura e 

aposentadorias, que correspondem a 69% do VAB do município. Depois, estão os 

serviços e o comércio com 22%, com pequenas vendas, três delas que também funcionam 

como correspondentes bancários dos bancos Bradesco e do Brasil, padarias, cabeleireiros 

e bares, além de uma Casa Lotérica, Correios e uma unidade do Sesi na sede do município. 

Para terem acesso a outros serviços e a uma variedade maior de mercadorias, os munícipes 

se dirigem a Caracol, ou até São Raimundo Nonato.  

O setor industrial e o agropecuário representam 5% e 4% do VAB, respectivamente. 

Embora não tenha grande importância para a economia monetária, a agropecuária garante 

parte da segurança alimentar da população. Todas as entrevistadas e entrevistados 

comentaram ter alguma roça de feijão, milho e mandioca, os principais cultivos segundo 

o Censo Agropecuário (2017), e algo de criações de galinhas, caprinos ou suínos.  

De clima tropical semiárido quente, a cidade passa períodos de sete a oito meses sem 

chuva expressiva (CEPRO, 2010). Esse fenômeno tem sido mais longo nos últimos cinco 

anos, “dos cinco invernos [período de chuva – meados de dezembro a março] para trás, 

só o quarto que deu chuva boa”, explica o Secretário Municipal de Agricultura. O efeito 

cumulativo desse período de seca prejudica muito a produção familiar e as possibilidades 

de adquirem ativos por meio da agricultura. Poucas famílias têm formas de captação de 

água para a produção – barreiros, pequenas barragens ou cisternas de segunda água.  
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Além disso, o abastecimento de água para consumo humano é feito por diferentes fontes. 

Apesar da irregularidade, é realizado através do sistema de água encanada na maior parte 

das comunidades rurais e em toda a sede do município. Devido ao período de seca nos 

dias em que estive no município, o fornecimento foi racionado, havendo água apenas em 

algumas horas durante à noite, e devido à baixa vazão, não chegava em todas as 

residências. Logo, algumas famílias contavam com a solidariedade de vizinhos que 

cediam baldes de água. Em comunidades onde a água não era encanada, havia poços 

artesianos e caixas de água comunitários, onde as famílias coletavam água principalmente 

para beber e cozinhar. Em ambas as situações, a cisterna de placa era de grande valia e 

estava presente na maior parte das casas, sendo a principal fonte de coleta de água em 

algumas moradias, ou, complementar em outras.  

 

A cidade do Fome Zero  

 

Maior dificuldade em Guaribas antes do governo Lula era a água, as mulheres 

acordavam às 4h para ir na mãe d’agua [fonte natural]... encher os baldes por 

gotejamento, demorava muito, tinha que pegar fila e às vezes voltavam só a 

tarde (...) antes iam fazer ensino médio na Bahia [no município vizinho] 

(Primeira Dama e Secretária Municipal de Assistência Social, em entrevista no 

dia 21/01/2019).  

Naquela época a vida era sofrida, não tinha água nem luz. Apanhava água 

barrenta num jumentinho. Não tinha calçado nem roupa. Era só sofrimento 

(moradora da comunidade rural Brejão, em entrevista entre os dias 

22/01/2019). 

 

Se, por um lado, os baixos dados socioeconômicos demonstrados pelo Censo 

Demográfico de 2000 (Quadro 19) colocaram Guaribas como símbolo de pobreza, por 

outro, ao configurá-la como ‘cidade do Fome Zero’, como comumente é conhecida, teve 

uma oportunidade sem igual de acesso a ações, serviços e programas federais e estaduais 

e de instituições privadas. Uma das primeiras ações realizadas foi o Plano Municipal de 

Desenvolvimento Local Sustentável, numa articulação que uniu técnicas da Secretaria de 

Planejamento do Estado do Piauí (Seplan), do Programa de Combate à Pobreza Rural 

(PCPR) e do Fome Zero, junto à população local (SEPLAN, 2003). 
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Quadro 19 – IDH e Gini de Guaribas 

Índice 1991 2000 2010 

IDH 0.141 0.214 0.508 

IDH Renda 0.331 0.401 0.483 

IDH Longevidade 0.493 0.592 0.711 

IDH Educação 0.017 0.041 0.381 

Gini ... 0,5788 0,5763 
Fonte: PNUD e DataSus. 

 

O baixíssimo IDH-M em 1991 é assustador – 0.141, devido principalmente pelo fator 

educação, que permaneceu muito ruim também em 2000. O diagnóstico elaborado pela 

Seplan, em 2003, relata que parte das escolas não dispunha de água, nem banheiro, que 

as carteiras dos alunos estavam sem condição de uso e que, em algumas delas, não havia 

mesa para os professores em salas de aula. Tampouco havia uma escola de ensino médio 

no município.  

Até 2003, a ausência de infraestrutura afetava sobremaneira todos os setores. Havia 

apenas um posto de saúde funcionando, o qual tinha quinzenalmente a presença de um 

médico, aos domingos, por meio do programa saúde da família. Na sede havia um poço 

com água tratada da agência estadual de abastecimento de água, entretanto, as mulheres 

buscavam no ponto de tratamento; na zona rural, elas buscavam em locais de difícil 

acesso, sendo necessário caminhar por quilômetros e “descer em buracos de 3,5 metros 

de profundidade com escada e depois ter que subir carregando os depósitos, ou subir 

serras e morros” (SEPLAN, 2003, p.12). Energia elétrica só havia precariamente na sede, 

cujas ruas não tinham pavimentação, rede de esgoto ou coleta de resíduos sólidos, 

conforme diagnóstico realizado pela Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí 

(SEPLAN-PI). 

Ainda, nesse diagnóstico, são apontadas características de uma população excluída e 

altamente vulnerável:  

 
- Sentimento de negação, medo, baixa estima por parte da população; 

- A primeira vez que a população se via inserida num processo participativo; 

- Transferência aos agentes externos às decisões dos destinos do município; 

- Dependência de programas governamentais; 

- Visão fracionada, ou seja, a população não se refere ao município como um 

todo e sim como partes, até por não se conhecerem; 

 - Mais de 80% da população localizada na área rural e com difícil 

acessibilidade (SEPLAN, 2003).  
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A publicação ‘Guaribas: A ação do Estado erradicando a pobreza’, organizada pela 

Coordenadoria Estadual de Segurança Alimentar/Programa Fome Zero, relata uma série 

de ações e programas (Quadro 20) que chegaram ao município durante o período do 

governo Lula. 

 

Quadro 20 – Ações e programas que chegaram a Guariba através do Fome Zero   

Ação/Programa Responsável  Indicador quantitativo 

Bolsa Família MDS 922 famílias beneficiadas 

Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) 
Conab   -* 

Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI) 
MDS 56 crianças beneficiadas 

Benefícios de Prestação 

Continuada (BPC) 
MDS 13 pessoas beneficiadas 

Projovem Adolescente MDS 50 jovens beneficiadas 

Cisterna de consumo MDS 342 unidades instaladas 

Cisterna de produção MDS 9 unidades instaladas 

Casas populares  66 unidades construídas  

Luz para Todos  
100% dos domicílios no perímetro urbano  

60% dos domicílios na zona rural 

Sistema de abastecimento de 

água; banheiros; e sistema de 

esgotamento sanitário.  

 

Funasa  

R$ 1.850.000 investidos 

Sistema de abastecimento de água encanada: 

100% dos domicílios no perímetro urbano e 

60% dos domicílios na zona rural 

Banheiros domiciliares Governo estadual 312 unidades 

Assistência técnica estadual  Emater-PI 1 escritório local 

Agência Caixaqui 
Caixa Econômica 

Federal 
-* 

Grupos de Artesanato 

Cultivo de mamona  
Sebrae e/ou Sesc -* 

Emissão de documentos  
551 documentos emitidos (RG, CPF e carteira 

de trabalho) 

Agência dos Correios Correios 1 unidade 

Telecentro  1 unidade com 15 computadores 

Rádio local  -* 

Mini agroindústria – Casa de 

Mel 
Sebrae e parceiros 2 unidades 

Minibiblioteca Arca das Letras MDA -* 

Pronaf Emater-PI  

Garantia Safra MDA 374 famílias beneficiadas na safra 2008/2009  

Unidade demonstrativa cultivo 

feijão, milho, caju e criação de 

ovinos e caprinos 

Embrapa 1 unidade  

Trator, carroça, batedeira de 

grãos 
 PCPR  1 unidade de cada equipamento 

Unidade Básica de Saúde  
R$174.000,00 investidos na construção e 

equipamentos da unidade 

Polo da Universidade Aberta 
PCPR, UFPI e 

Seduc.  
-* 

Ações culturais MinC R$ 47.000,00, 200 participantes.  

Brasil Alfabetizado MEC -* 

Fonte: Dados retirados da publicação ‘Guaribas: A ação do Estado erradicando a pobreza’ 

(Coordenadoria Estadual de Segurança Alimentar/Programa Fome Zero, 2010). 

* Não foi possível identificar nessa publicação dados quantitativos para essas ações.   
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Ao observar essa lista de ações e programas, torna-se compreensível a fala comum dos 

moradores, ao relatarem o acesso a serviços básicos – “chegou no tempo do Lula” ou “é 

do tempo do Lula” – e atribuírem a ele a melhoria em suas condições de vida.   

Todavia, conforme conversas com servidores estaduais, municipais e população local, é 

notório que parte das ações implantadas não tiveram continuidade. Do ponto de vista 

produtivo, os grupos de artesanato e o grupo de produtores de mamona não funcionam 

mais. As casas de mel funcionam bem abaixo do potencial, segundo um dos presidentes, 

devido à seca que não contribui com as floradas. A participação social e o grau de 

associativismo são bem baixos, e as organizações existentes foram criadas em momento 

de recebimento de projetos. O escritório da Emater-PI não funciona há mais de quatro 

anos. O maquinário recebido pela secretária de agricultura se depreciou totalmente e não 

opera mais. Rádios e telecentros estão inativos. O Memorial do Fome Zero e o hotel, 

construído ao lado dele, nunca funcionaram de fato, e hoje estão em ruínas, são símbolos 

midiáticos de descontinuidade e de desperdício de dinheiro público em Guaribas.     

Gestores estaduais consideram que o município poderia estar em melhores condições 

socioeconômicas diante do investimento realizado, e atribuem este resultado à inabilidade 

das gestões municipais da época e seus sucessores em manter os serviços e incentivos 

criados. Os gestores municipais relatam que nem todos os investimentos anunciados 

foram executados e que necessitavam de apoio por mais tempo. Fato é que a gestão 

municipal é bem frágil do ponto de vista técnico, e que décadas de condições 

socioeconômicas adversas e de pobreza generalizada não seriam totalmente revertidas 

com o investimento realizado, demonstrando desafios mais profundos para a redução da 

pobreza rural a médio e longo prazo.  

 

5.2.2.1 Pobreza e acesso a serviços da assistência social e a meios produtivos     

 

Em 2010, 42,9% da população guaribana vivia na extrema pobreza, e 87,7% dela estava 

na zona rural. Atualmente, há 1.072 famílias beneficiárias do Bolsa, e que juntas 

equivalem a 60,67% da população total do município, incluindo 1.007 famílias que, sem 

o programa, estariam em condição de extrema pobreza (Secretaria Municipal de 

Assistência Social, 2019).  
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O potencial de atendimento da gestão municipal às famílias, no que diz respeito à 

assistência social e à assistência produtiva, são bem baixos. O Secretário Municipal de 

Agricultura, servidor concursado há 10 anos no cargo, explica que depois que o escritório 

local da Emater (PI) foi fechado, há quatro anos, por motivo de não contribuição 

municipal, ele tem desempenhado sozinho as funções ligadas à produção agropecuária no 

município. E assume: “o incentivo é muito pouco, a secretária não pode fazer nada porque 

o município é pequeno e não temos máquinas”.  

Único servidor lotado na secretaria, que funciona em uma das salas no prédio da 

Prefeitura, o secretário desempenha essencialmente atividades burocráticas: i) 

organização de documentos para emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), 

que é realizada pelo técnico da Emater-PI que atende a um município vizinho; ii) 

organização de documentos e projetos produtivos para o Programa de Microfinança Rural 

do Banco do Nordeste (Agroamigo); e ii) acompanhamento da vacinação de bovinos junto 

à Agência de Defesa Agropecuária do Piauí.  

Não havendo qualquer tipo de acompanhamento produtivo aos pequenos produtores e 

produtoras, reivindica a contratação de um técnico agropecuário para isso. Até o momento 

da visita ao município, não havia previsão de atendimento, assim como maquinário – 

trator, forrageira etc., não há qualquer tipo de implemento agrícola disponível, e 

tampouco veículo para atendimento às famílias (Secretário Municipal de Agricultura, 

2019, em entrevista). É possível ter acesso a essas máquinas de duas associações 

comunitárias que as receberam de diferentes projetos, sendo seu custo de R$ 160,00 por 

hora para não associados e metade desse valor para associados (Presidente da Associação 

de Produtores Apícolas da Comunidade do Brejão, em entrevista). Entretanto, esse valor 

pode ser muito alto para famílias em dificuldades econômicas, especialmente aquelas em 

extrema pobreza.       

Por ter recursos repassados diretamente pelo governo federal e a obrigatoriedade de 

executar programas, a Secretaria Municipal de Assistência Social, chefiada pela Primeira 

Dama, possui uma estrutura para atendimento dos principais programas federais: Bolsa 

Família, Criança Feliz, serviço de atendimento à família e serviços de convivência – 

Projovem e Peti. Para isso, conta com um prédio onde funciona o CRAS e com 18 

servidores. Os serviços de convivência são distribuídos por duas comunidades rurais – 

Brejão e Cajueiro – e na sede. 
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Por ser um pequeno município de difícil acesso, a contratação de profissionais é um dos 

desafios, algo aparentemente resolvido apenas na área da Educação. Tanto a psicóloga 

quanto as duas assistentes sociais moram em outras cidades – em S. Raimundo Nonato, 

S. Brás e na capital Teresina. Nesse sentido, intercalam as semanas em que atendem no 

CRAS de Guaribas e as que residem em suas cidades.    

 

5.2.2.2 Comunidades e famílias  

 

Segundo o relatório ‘O Brasil sem Miséria no seu Município’ (MDS, 2016), a única ação 

de Inclusão Produtiva Rural foi a implantação de 196 cisternas de placas para 

armazenamento de água de consumo, em diferentes etapas, de janeiro de 2011 a março 

de 2016. Todavia, não foi fácil localizar quais famílias receberam estas cisternas nesse 

período, pois há algumas construídas pela Caritas, instaladas na época do Fome Zero, 

outras construídas pela Cooperativa de Produção e Serviços de Técnicos Agrícolas 

do Piauí (Cootapi), instaladas durante o Plano Brasil sem Miséria e, ainda, as de uma 

nova etapa que chegaram em novembro de 2018 ao município, também instaladas pela 

Cootapi. As antigas já não são identificáveis devido às placas já apagadas, e as famílias 

beneficiadas lembram, com dúvida, se foi durante o governo Lula ou Dilma que 

receberam essa tecnologia social. Logo, as conversas se dividiram entre quem não 

recebeu e quem recebeu a cisterna, independentemente do período de instalação.  

As fases de distribuição das cisternas de placa durante no âmbito do IPR-BSM foram 

feitas através de uma articulação da Cootapi e a Associação de Produtores Apícolas da 

Comunidade do Brejão, uma comunidade mais próxima à sede, onde não houve relatos 

de famílias sem cisterna. Diferentemente de Cajueiro e Sítio Novo, as duas comunidades 

rurais mais pobres do município, segundo moradores e gestores municipais.  

Cajueiro é uma das maiores – com cerca de 250 famílias –, e a mais distante da sede de 

Guaribas, 12 km via uma estrada vicinal precária, cujo percurso dura em média 50 

minutos de carro. Caracterizada pela aproximação das casas formando uma vila, possui 

energia elétrica e o abastecimento de água é feito por um poço comunitário aberto em 

2018, que bombeia água para algumas casas com uma torneira para uso coletivo. Há uma 

escola municipal de ensino fundamental e um posto de saúde que estava sem atendimento 

com o término do contrato de um médico cubano, contratado pelo Mais Médicos. Nessa 
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comunidade pude visitar famílias, e algumas delas me contaram trechos de suas histórias, 

que são apresentados a seguir.  

Dona M. e sua cisterna caseira  

 

Sempre morei no Cajueiro, vida velha sofrida, sempre na roça... para mim, melhorou mais 

um pouco, porque a gente tem o cartão [Bolsa Família] para beber café e antes o povo 

trabalhava e era só o da roça (...) sou eu que carpino, planto e limpo minha roça (...). Eu 

busco água no poço, vou buscar água na cabeça, busco de umas três vezes [por dia, com 

um balde de 20 litros]. Os crentes vieram e botaram caixa do lado do poço, antes era poço 

cacimba. (Dona M., 57 anos, mora sozinha e não tem filhos. Não beneficiada em situação 

de alta fragilidade). 

 

Sem cisterna e tampouco água encanada, Dona M. utiliza a água que busca diariamente 

para todos os usos da casa, desde matar a sede até molhar a pequena roça que mantém no 

fundo do quintal, onde cultiva feijão, cebolinha, tomate, mandioca e cria poucas galinhas, 

para consumo próprio e para vender para algum vizinho. Diz ter feito, por duas vezes, a 

inscrição para receber a cisterna, sem êxito. Da primeira vez, não pode arcar com a 

contrapartida – cavar o buraco no quintal para instalar a cisterna –, pois sem condição 

física de cavar sozinha, também não pode pagar alguém para fazê-lo, pois preferiu, 

naquele momento, trocar as madeiras do telhado que estava caindo, “não podia fazer as 

coisas para dever", explica. Da segunda vez, não sabe por que, mas não recebeu, e 

amargura: “a pessoa quando dá para sofrer, sofre”. Dona M. não faz parte de nenhuma 

organização.   

Ela mesma improvisou um tambor metálico revestido internamente com cimento para 

captar água dum pequeno pedaço do telhado, imitando uma cisterna. Mas quando a visitei, 

o tambor estava vazio. O Bolsa Família é o único programa público acessada por Dona 

M., que conta com a ajuda de uma sobrinha que frequentemente lhe dá uma cesta básica. 

Em sua cozinha, Dona M. tem um fogão a gás, mas devido ao custo do botijão, prefere 

cozinhar o feijão e outros alimentos de maior tempo de cozimento numa fogueirinha acesa 

no meio do quintal.     

 

J. em terras e cisternas alheias   

Nasci no Cajueiro, passei três anos em Brasília para trabalhar e tive um filho 

lá. Minha mãe morreu e eu voltei (...) antes era melhor porque eu tinha minha 

mãe. Antes eu não precisava tomar remédio e hoje tomo para a pressão e tenho 

muita dor de cabeça, o dia todo (...) aqui só chegou o Bolsa Família. (J., 27 
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anos, casada, um filho de 4 anos. Não beneficiada em situação de média 

fragilidade).  

J. e o esposo criam galinhas e porcos, e cultivam mandioca, milho e feijão na roça do 

sogro. A produção é para o próprio consumo. Mora no terreno do sogro, não tem cisterna, 

mas havia feito inscrição para ser atendida na última etapa.  

...falaram que viriam aqui visitar a casa e não vieram (...) o Morrão [região alta 

da comunidade], ninguém teve, parece que foi dizer: vou excluir. Pego água 

na cisterna do meu pai, na minha vizinha e no poço lá embaixo. Uso para beber, 

fazer comida e dar aos bichos (...) para lavar roupa, vou no riacho lá tem uma 

caixa [que fica a meia hora dali a pé]. 

 

A fala de J. evidencia que por morar em uma parte de difícil acesso de uma comunidade 

mais longe, e sem organização comunitária, foi excluída do processo de distribuição da 

cisterna. Relatou também não ter acesso a outros programas públicos.  

Ela concluiu o ensino médio e deseja que o filho faça faculdade. Sonha em reformar a 

casa que mora, fazer um banheiro e comprar uma moto. Ao ser questionada sobre como 

o governo poderia ajudá-la, diz: “trazendo água encanada”.   

 

Pedagoga E.   

Nasci na comunidade. Nem estudava, nem brincava (...) depois do Lula muda 

muita coisa no município inteiro (...). Hoje eu sou é rica. Dormia no chão. 

Lavava roupa e esperava secar para vestir de novo. Andava descalço, quando 

tinha chinelo guardava para não gastar (...) hoje já tem oportunidade de estudar, 

fiz Pedagogia, professores vem de fora lecionar na comunidade no modelo 

semipresencial (E., 32 anos, casada, dois filhos de três e sete anos. Beneficiada 

em situação de melhor desenvolvimento socioeconômico).  

 

E. concluiu a graduação em Pedagogia e o esposo em História, moram na vila Cajueiro, 

mas mantêm sua produção em outra área, onde cultivam feijão, milho e mandioca. Ela 

ressalta que “planta e não sabe se ganha”, se referindo aos prejuízos dos períodos de seca. 

Cria também algumas cabeças de gado e caprino. Recebeu a cisterna de consumo pelo 

Fome Zero. Já utilizaram o Agroamigo para investir nas criações e já receberam Garantia 

Safra em anos anteriores. Se recorda do mutirão para tirar documentos, embora não tenha 

precisado. Sonha em andar em vários países falando de Deus e ajudar o filho a estudar 

medicina.  

Outra comunidade visitada foi a Sítio Novo, menor e mais próxima à sede, embora a 

estrada seja tão difícil quanto a que leva a Cajueiro. Há escola, mas não unidade de saúde, 
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para ter acesso a esses serviços, é necessário ir à Guaribas, como os moradores se referem 

ao perímetro urbano. A comunidade é abastecida por um poço comunitário, sem sistema 

de encanamento, as famílias buscam água de balde e possuem cisternas de placa. 

 

Seu A., um agricultor de muitas dores 

Lá conheci Seu A. e sua esposa Dona S., que moram na comunidade há mais de 20 anos, 

viviam em Caracol, mas vieram para Guaribas porque Seu A. começou a trabalhar como 

vaqueiro. Hoje ele cultiva na roça emprestada do patrão, que já não mora nem exerce 

atividade econômica ali. Quando cheguei na residência, eles também estavam chegando 

da roça que fica a alguns metros dali, onde cultivam milho e feijão. Havia algumas poucas 

galinhas ciscando no terreiro, e eles explicam que havia mais, mas de uma semana para 

outra morreu metade por uma doença que apareceu e não puderam reverter a mortandade. 

Não tem remuneração para cuidar da propriedade do patrão, fica pago pela moradia e pela 

parcela onde lavram. Ao ser questionado, se gosta de viver ali, relata:  

 
Acho bom pelo sossego. É melhor, porque não tem outro meio de vida, desde 

que cresci foi trabalhando na roça (Seu A., 43 anos, casado, quatro filhos, 

apenas o mais novo de 9 anos mora com o casal. Beneficiado em situação de 

alta fragilidade).   

 

Seu A. queixa-se de dor, pois quebrou a clavícula em um acidente de moto, é visível o 

osso saltado ao lado do pescoço. Chegou a ser atendido em S. Raimundo Nonato, mas lá 

explicaram que ele precisaria ir para Teresina. “Ir como? E tem modo de ir? Deixei tudo 

pra lá e voltei pra casa", exclama.  

Afirma que a energia elétrica e a cisterna chegaram pelo Brasil sem Miséria. Dona S. 

utiliza a água da cisterna apenas para lavar louças, roupas e tomar banho. A água para 

beber e cozinhar é coletada no poço comunitário, distante uns 250 metros de sua casa.  

A família recebe Bolsa Família, e Seu A. deseja outro benefício para não precisar 

trabalhar na roça, devido às dores no braço. A família vive em uma casa de pé direito bem 

baixo, feita de adobe com muitas frestas e rachaduras. Os móveis se resumem a uma mesa, 

cama e bancos de madeira com couro de animal, um fogão a gás sem botijão que é pouco 

utilizado, pois cozinham principalmente em fogão à lenha. Se precisarem ir à sede do 

município, vão caminhando por cerca de duas horas.     
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5.2.3 Betânia do Piauí  

 

O município de Betânia do Piauí faz parte do semiárido, e está localizado na região 

nordeste do estado, na microrregião do Alto Médio Canindé. Faz divisa com o Estado do 

Pernambuco, estando mais próximo de Petrolina (PE), cerca de 200 km, do que da capital 

Teresina (PI), de onde dista 520 km.  

Um fato curioso é que o Censo Demográfico de 2000 apontava um território de 1.092 km² 

e uma população de 8.616 habitantes. Já no último Censo (IBGE, 2010), o município 

tinha 580,971 km², 6.015 habitantes e uma densidade demográfica de 10,65 km². A 

redução populacional e de seu território não foi totalmente esclarecida durante a visita de 

campo, mas existem algumas hipóteses. Segundo o Secretário de Agricultura, quando foi 

emancipado de Paulistana – município vizinho –, em 1995, o território de Betânia incluía 

uma parte da Serra Vermelha, região que, segundo ele, é rica em minério de ferro e por 

onde passa a Ferrovia Transnordestina. Essa parcela do território foi retomada, depois de 

2000, por Paulistana, já que os residentes desse local continuavam tendo como referência 

os serviços públicos desse município, e pelos interesses econômicos demonstrados pelo 

Prefeito paulistanense na época, devido à riqueza mineral e ao posicionamento logístico 

do local. A Lei Estadual nº 6.487/14 dispõe sobre a revisão territorial do município.  

Outros munícipes relatam que, possivelmente, na época do levantamento de dados do 

Censo de 2010, parte da população estivesse trabalhando temporariamente na fruticultura 

de Petrolina (PE), ou na produção de milho e soja em Sebastião Leal (PI), ou no corte de 

cana em Goiás, ou na produção de carvão no Pará. Destinos que são até hoje moradas de 

parte da população betanhense, principalmente a masculina, durante alguns meses do ano. 

Além do Estado de São Paulo, onde é mais comum permanecerem por anos.    

Atualmente, a população de Betânia é de 6.200 habitantes, segundo estimativas do IBGE 

para 2018. O último Censo apontava que 70% dos domicílios estavam localizados na zona 

rural, formada por 34 comunidades33, entre elas três – Silvino, Baixão e Laranjo – 

certificadas como comunidades quilombolas pela Fundação Zumbi dos Palmares.  

                                                           
33 Segundo o Secretário Municipal de Agricultura são elas: Tabuleiro, Barra do Juá, Abelha Branca, Baixa 

Grande, Soledade, Barro Branco, Serra do Inácio, Serrinha, Caldeirão da Palha, Pé de Serra, Recreio, 

Seriema, Tamboriu, Emparedada, Estreito, Laranjo, Molungu, Primavera, Barra dos Pereiras, Silvino, 

Salão, Barra do Mandacaru, Riacho, Santo Antonio, Juazeiro Grande, Cabaceira, Altamira, Laranjeiras, 

Quixadá, Suspiro, Lambedor Grande, Baixão, Caldeirão do Meio, Riacho do Forno, Boqueirão, Poço de 

Volta e Grauto.    
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O município conta com um clima tropical semiárido quente, o que ocasiona períodos de 

seca que duram em média sete a oito meses no ano (CEPRO, 2010). Para piorar, conforme 

relatos, há mais de cinco anos que não chove consideravelmente. Esses longos períodos 

sem chuva, comprometem riachos e pequenas barragens particulares ou comunitárias. 

Recentemente, o atual prefeito iniciou a construção de uma barragem para armazenar 

água para o município, mas que ainda se encontra em obras. Além da escassez de corpos 

d’agua superficiais, o subsolo é formado predominantemente por rochas cristalinas, 

tornando a água subterrânea salobra ou salina34, e localizada em pequenas fendas, o que 

inviabiliza a instalação de dessalinizadores em alguns poços devido à baixa vazão.    

Nem mesmo na sede do município há sistema público de abastecimento de água 

encanada, sendo a principal forma de distribuição os caminhões pipa do Exército, os do 

município e os particulares que formam um mercado de água. Nas comunidades rurais, 

as cisternas são as principais formas de armazenamento de água da chuva, e quando ela 

começa a acabar, a água é distribuída pelos caminhões pipa. Segundo moradores, os 

caminhões particulares chegam a cobrar de R$ 60,00 a R$ 300,00 o abastecimento de 4 

mil litros de água, dependendo da localização da residência, se na sede ou em 

comunidades mais distantes dela, e da origem da água, que determina em parte a sua 

qualidade, podendo vir desde alguma barragem particular dentro do próprio município ou 

em Patos do Piauí, a cerca de 150 km de Betânia, onde é possível encontrar água de 

melhor qualidade.      

Também, não há esgotamento sanitário adequado, segundo a tipologia utilizada no Censo 

2010. A água dos sanitários é despejada em fossas, e no caso da sede do município, a 

água de lavagem corre no meio fio das ruas. Segundo o Prefeito, entre as pastas, os gastos 

com saúde são os maiores, e os atribui principalmente às doenças relacionadas à água, 

podendo ser renais ou até mesmo diarreias. O município possui, em seu território, três 

estabelecimentos de saúde e quatro ambulâncias, além de manter uma casa em Teresina 

para hospedar os munícipes que vão em busca de tratamento nos hospitais da capital, e, 

em alguns casos, o transporte até lá também é custeado pela Prefeitura. Não só Betânia 

do Piauí, mas nos três casos visitados, durante a visita de campo, o atendimento médico 

                                                           
34 Conforme resolução Conama nº 357, de 17 de março de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos 

de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, estabelece condições e padrões de lançamento 

de efluentes e classifica as águas quanto ao teor de sais como: água doce (água com salinidade igual ou 

inferior a 0,50%); água salobra (águas com salinidade superior a 0,5%o e inferior a 30%o) e água salina 

(água com salinidade igual ou superior a 30 %). 
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municipal estava prejudicado devido à saída de médicos e médicas cubanas, contratados 

pelo Mais Médicos. E, em todos eles, esses profissionais foram elogiados pela 

competência e gentileza que têm tratado a população. O que revela a importância desse 

programa como alternativa de atendimento à saúde da população de pequenos municípios 

de baixo IDH, cujas gestões encontram dificuldades de contratação desses profissionais.    

Do ponto de vista econômico, se considerarmos o valor bruto adicionado (VBA), a 

atividade que mais contribui são os serviços da administração pública e as aposentadorias 

(63% do VBA), e depois os serviços e o comércio (24% do mesmo índice). Dos 

municípios visitados, o comércio local de Betânia do Piauí é o mais desenvolvido, com 

lojas de material de construção, lojas de roupas, artigos importados, lanchonetes e 

restaurantes. Assim como os outros municípios, conta com serviços de Correios, Casa 

Lotérica e correspondente bancário, se diferenciando pela existência de um posto da 

Polícia Militar.  

Do ponto de vista produtivo, a agropecuária contribui com 10% do VBA, e é 

impulsionada principalmente pela ovinocultura. No cenário de seca, que tem atingido o 

município nos últimos anos, tem crescido o rebanho de ovelhas e carneiros, criados em 

788 dos 1.553 estabelecimentos identificados pelo Censo Agropecuário de 2017 (IBGE, 

2017), muitos em substituição ao rebanho de bovinos que já foi considerável no 

município, explica o Secretário de Agricultura.  

A Associação dos Criadores de Ovinos e Caprinos do Município de Betânia do Piauí, 

Ascobetânia, é uma forte incentivadora dessa atividade ao unir 136 produtores associados 

que fazem o fornecimento para um frigorífico em Teresina. Segundo um dos sócios 

fundadores, já foram comercializados mais de 30 mil animais, o que rendeu uma receita 

bruta de aproximadamente R$ 7 milhões à Associação desde a sua formalização em 2012. 

Essa associação já recebeu cursos do Sebrae, participou do Programa de Aquisição de 

Alimentos, e foi contemplada com um caminhão da Codevasf e projetos da Fundação 

Banco do Brasil, sendo reconhecida como um caso de sucesso no Estado do Piauí. A 

Ascobetânia é também a propulsora da criação da Cooperativa dos Produtores e 

Produtoras do Território Vale do Itaim (Covita), formada em 2017 com associações de 

outros três municípios da região, e beneficiária do Projeto Viva Semiárido da 

Superintendência de Desenvolvimento Rural do Estado do Piauí.    
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O cenário político municipal também é favorável à atividade. O atual Prefeito, Fábio 

Macedo (PP), que está em seu primeiro mandato, tem sua vida relacionada à pequena 

produção, sendo um dos sócios fundadores da Associação. Considerado um incentivador 

do associativismo, já ocupou o cargo de Secretário Municipal de Agricultura por 3 anos, 

antes de ser eleito. Em 2015, ainda quando era secretário, idealizou a Capritânia, uma 

feira anual de exposição de ovinos e caprinos para o melhoramento genético e reprodução, 

realizada em maio, que atualmente é considerada a maior festa do município.    

Do ponto de vista de cultivo, os itens mais presentes são o milho e o feijão, importantes 

para a subsistência das famílias, segundo pequenos produtores entrevistados, que relatam 

que as últimas chuvas foram em outubro e novembro de 2018, o que os motivou a 

plantarem nova safra em dezembro. Entretanto, temem que as plantações não resistam 

caso não chova, nos dias que sucederam a minha visita ao município.  

O associativismo é uma aposta em Betânia do Piauí. Há cerca de 18 associações ativas 

no município, a maior parte delas comunitárias, segundo o Secretário de Agricultura, que 

mantém em sua pasta um servidor para dar apoio às associações do município. Além da 

Ascobetânia, visitei também a Associação de Mulheres da Serra do Inácio, a única região 

produtora de mandioca no município. Formada por 36 sócias, essa organização recebe 

apoio e recursos do grupo Votorantim, que mantém torres de geração de energia eólica 

na região da Serra do Inácio, especificamente no perímetro do município Curral Novo 

(PI), que faz limite com Betânia no alto dessa Serra. Essa organização também é apoiada 

pelo Projeto Viva Semiárido do Governo do Estado. E, hoje, estão implantando uma 

pequena agroindústria para produção de farinha.      

    

5.2.3.1 Pobreza e acesso a serviços da assistência social e de fomento produtivo 

 

Considerando os dados do Censo Demográfico de 2010, Betânia do Piauí tem um IDH 

0.489, considerado muito baixo pelo PNUD (2013). Entre as três dimensões do índice, a 

educação é a menor delas com 0.342, seguida pela renda 0.486 e em melhor posição está 

a longevidade 0.702. Naquele mesmo ano, a desigualdade era de 0,54, mas esses índices 

já foram mais preocupantes, conforme demonstra o quadro a seguir.  
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Quadro 21 – IDH e Gini de Betânia  

Índice 1991 2000 2010 

IDH-M 0.160 

0.257 0.489 

IDH Renda 0.346 0.363 0.486 

IDH Longevidade 0.474 0.564 0.702 

IDH Educação 0.025 0.083 0.342 

Gini ... 0,7231 0,5392 

Fonte: PNUD e DataSus. 

 

Em 2010, 42,3% de sua população vivia na extrema pobreza, e deste total 86,1%, ou seja, 

2.191 pessoas, estavam no meio rural e apenas 13,9% no meio urbano (IBGE, 2010). 

Atualmente, conforme relatório gerado no final de 2018, há 296 famílias beneficiadas 

pelo Programa Bolsa Família, o que equivale a 50% da população total do município, 

cobrindo assim em 118% a estimativa de famílias pobres e extremamente pobres 

calculada com base nos dados do último Censo Demográfico: “Depois do Bolsa Família 

melhorou muito, se hoje você encontra famílias que dependem do Bolsa, imagina como 

que era antes”, afirma a Secretaria Municipal de Assistência Social35.     

A administração pública municipal de Betânia do Piauí conta com seis pastas: Educação, 

Administração e Finanças, Agricultura, Obras, Assistência Social e Saúde. No último ano 

de seu mandato, o Prefeito anterior chamou todos os selecionados em concursos 

realizados e em vigor no município, com isso a folha de pagamento aumentou, e Betânia 

ficou acima do limite prudencial. Deparando-se com esse desafio ao iniciar sua gestão, o 

Prefeito cortou os cargos comissionados e colocou servidores concursados nos cargos de 

gestão, inclusive como os secretários e secretárias municipais. No entanto, outros ajustes 

ainda são necessários para se adequar aos limites.    

A Secretaria Municipal de Assistência Social funciona em um prédio alugado que divide 

o espaço com a “Casa dos Conselhos”, local onde são realizadas as reuniões dos conselhos 

municipais. Ao todo são 19 servidores envolvidos com as atividades do CRAS e da 

Secretaria, na execução do Bolsa Família, Criança Feliz, serviço de atendimento às 

famílias (PAF) com turmas na sede e nas comunidades rurais do Baixão. Os produtos 

fornecidos pelos agricultores via PAA são destinados às famílias atendidas pelos serviços 

e convivência e pelo Criança Feliz.  

                                                           
35 Fancilandia Maria Coelho da Conceição, há dois anos no cargo, entrevistada em 28 de janeiro de 2019, 

no CRAS do município.  

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/betania-do-piaui_pi
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/betania-do-piaui_pi
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/betania-do-piaui_pi
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/betania-do-piaui_pi
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/betania-do-piaui_pi
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/betania-do-piaui_pi
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Segundo a Secretária Municipal, o CRAS também lida com problemas de CREAS, já que 

o alto consumo de álcool tem gerado abandono de incapazes e prostituição infantil. Casos 

que são tratados pela pasta e pelo Conselho Tutelar. Tanto na Serra do Inácio quanto na 

Serrinha, que são comunidades mais vulneráveis e distantes da sede, há crianças e 

adolescentes sem documentação. “Há gestantes que não descem [as Serras] para terem 

seus filhos no equipamento de saúde, e passam meses sem registrá-los ou para inseri-los 

no CadÚnico”, explica a Secretária de Assistência Social. Devido a isso, ela vem 

programando uma Busca Ativa a esses casos com agentes comunitários de saúde e em 

parceria com o Conselho Tutelar. Admite não conseguir dar conta da demanda da pasta 

junto à população. Também tem que lidar com os cortes e suspensões de benefícios do 

Bolsa Família, realizados pelo Governo Federal, principalmente desde 2017, e que 

acabam sendo atribuídos aos servidores municipais.       

A Secretaria Municipal de Agricultura funciona numa casa alugada. Além do secretário, 

o quadro é formado por quatro funcionários: i) Coordenador Municipal de Proteção e 

Defesa Civil, responsável pela distribuição da água realizada por carros pipa da gestão 

municipal e articulação junto aos carros do Exército; ii) um técnico responsável pelas 

atribuições da Agência de Defesa Agropecuária do Piauí (Adapi); iii) um servidor 

responsável por acompanhar e encaminhar demandas das associações criadas no 

município; iv) e a zeladora do prédio. Dois deles pagos pela folha de outras secretarias. 

As principais ações desenvolvidas são: i) organização da Feira de Caprinos, a Capritânia, 

realizada em maio e que está em sua sétima edição; ii) abastecimento de água por carro 

pipa; iii) execução do Garantia Safra; iv) articulação de produtores para fornecimento via 

PAA e PNAE; 

Segundo o relatório “Plano Brasil sem Miséria no meu município”, 311 famílias foram 

beneficiadas pelo Fomento Produtivo às Atividades Rurais, e outras 124 famílias apenas 

com serviços de assistência técnica e extensão rural, além de 386 cisternas de 

armazenamento de água para consumo, sendo que a demanda identificada no meio rural 

do município, conforme informações do Cadastro Único, é de 335 famílias sem acesso à 

água. E quatro sistemas de dessalinização, que foram ou estão em fase de implantação 

nas comunidades quilombolas.  
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5.2.3.2 Comunidades e famílias 

 

Segundo o Secretário de Agricultura e a de Assistência Social, as comunidades rurais 

mais pobres são a comunidade quilombola do Baixão e as Serras – Serra do Inácio e 

Serrinha. Visitando essas duas comunidades, foi possível conhecer um pouco melhor suas 

especificidades e a história de algumas famílias.    

A comunidade Serra do Inácio fica na região com esse mesmo nome, localizada na parte 

mais alta do município e mais distante de sua sede,  33 km em estrada de terra de difícil 

acesso por seus trechos íngremes e de cascalho. De clima mais fresco devido à sua 

altitude, é a única comunidade que produz mandioca no município e onde a produção de 

ovinos e caprinos não é tão forte. O armazenamento de água é um problema, já que não 

há nenhum barreiro, havendo apenas as cisternas na maior parte das casas. Devido à sua 

distância e por seu difícil acesso, é o local onde é mais cara a compra de um abastecimento 

por caminhão pipa. Mas segundo uma moradora, a vida nesse local já melhorou.  

 

Dona N.: ‘melhorou e vai melhorar’    

A situação melhorou e não foi só a minha como a da comunidade... 

Antigamente as famílias não tinha um Bolsa Família nem salário nenhum... O 

que tirava era da roça, quando sobrava alguma coisinha levava para o 

comércio, mas não dava para render algo para viver daquilo, não. Os 

programas de governo que veio abrindo a mente das pessoas, veio o Bolsa 

Família, veio programa de Cisternas, veio Luz Para Todos, veio Agroamigo 

(...) mas eu nunca mexi com isso [Agroamigo] não, com medo de não 

conseguir devolver, e por medo de não ter chuva e não desenvolver o 

criatório.  

 [Antes] eu era bem novinha, de menina, ia com minha mãe trabalhar na roça, 

e meus sete irmãos ficavam em casa, eu era uma das mais velhas, plantava 

mandioca, ralava no ralo de lata de óleo ... ali já torcia [a goma de mandioca], 

secava... fazia um beiju numa pedra no fogo. Esse era o de comer. Às vezes 

aparecia um feijãozinho, mas não era sempre, porque a chuva nessa época já 

era pouca. 

Depois ainda nova casei e tive nove filhos. Me separei faz onze anos porque 

ele bebia, sofria muito, não era vida. Hoje moro de aluguel. Consigo manter o 

aluguel e o mantimento com a aposentadoria. Tô esperando a mandioca crescer 

pra dá e eu montar uma produção de fazer bolo para dar emprego a minha filha. 

Essa minha filha que veio de São Paulo com barriga.  

Deixei de cuidar de mim e gastei muito dinheiro naquela associação, mas estou 

precisando construir uma casa. Com os programas de governo e com ajuda que 

pode vir de empresas, e outras ajudas que eu sei que Deus vai mandar, vai 
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melhorar, e já melhorou porque aqui já foi, é muito ruim. (Dona N., 60 anos, 

separada, mãe de nove filhos, apenas a mais nova e um neto moram com ela).  

 

Dona N. é aposentada e sua filha recebe o Bolsa Família, único programa que acessam. 

A casa onde moram é alugada e tem energia elétrica e uma cisterna. Por pagar aluguel, o 

seu maior sonho é “possuir minha casa e comprar minhas coisinhas de casa: guarda-roupa, 

TV, mesa... E ter um banheiro bonito em minha casa.” Comenta ter gastado muito esforço 

em pró do coletivo, através da Associação – tempo e recursos financeiros – e lamenta não 

ter priorizado algo para ela e sua família.  

 

Dona M., Seu V. e sua grande família 

Na Serrinha, conheci Dona M. e Seu V. que é de Curral Novo – município vizinho –, mas 

mora nessa comunidade desde 1993. Desde criança, Dona M. trabalha na roça de feijão e 

milho com seus pais. Seu V. tem 52 anos, e foi operado de hérnia há dois meses e por isso 

não pode trabalhar. Antes trabalhava como funcionário numa fazenda: “saía às 5h de casa 

para estar no trabalho às 7h, ia a pé descendo essa serra”. Em sua casa residem nove 

pessoas, o menor tem 12 anos. Ainda no mesmo terreno, em uma casa de adobe, que Seu 

V. morou antes de construir a de alvenaria, mora uma filha casada que tem quatro filhos, 

todos menores de 10 anos, um deles bebê de colo. Numa outra casa, mora outra filha e o 

esposo, sem filhos. Ao todo, na propriedade, moram 17 pessoas, que dependem de uma 

única cisterna que estava seca no dia em que os visitei, e ainda relataram estar alguns dias 

sem água. Conseguiram 200 litros com um vizinho para beber e cozinhar, já as 

necessidades de higiene terão que esperar mais um pouco. Quando necessitam e pedem, 

recebem apoio de uma igreja evangélica e, devido à necessidade que se encontravam, 

pediram ajuda para comprar água de carro pipa. 

Uma das filhas do casal morreu há dois anos de câncer, e outro filho também está com a 

doença, motivo que o levou a amputar uma das pernas. Todas as vezes que ele precisa ir 

a Teresina para o tratamento gasta cerca de R$ 400,00 com custos logísticos entre o 

hospital e a Casa de Apoio da Prefeitura, onde ficam hospedados e se alimentam. O 

transporte rodoviário do filho e de um acompanhante até a capital também é custeado pela 

Prefeitura. Esse filho tem BPC, assim como outra filha que tem dificuldades de 

locomoção desde que nasceu. Devido aos dois benefícios, um por ser mais recente, 
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acreditam que foram cortados do Bolsa Família, embora essas sejam as únicas rendas 

mensais da família que reside com Seu V.   

Nenhum dos filhos do casal saiu do município – eles trabalham na roça – a família planta 

mandioca em outra propriedade. Líderes da igreja evangélica fizeram recentemente um 

forno e uma estrutura para ralar mandioca para fazer farinha, mas ainda não o utilizaram. 

Dona M. explica ser um bom negócio, pois podem vender um saco de 60 kg de polvilho 

por R$ 120,00, enquanto os atravessadores compram uma tonelada de mandioca por R$ 

200,00. Além da mandioca, ela cultiva uma pequena horta com temperos e hortaliças para 

consumo de casa, mas com a seca, teme não ter uma boa produção, bem como cria 

galinhas e porcos. Muitos vizinhos da família já foram morar na sede: “as pessoas 

perguntam: ‘porque você não vai pra Betânia?’ ... e o que eu vou fazer lá?! Se precisa 

pagar aluguel, tudo lá pra comer tem que comprar. Aqui tem uma planta de mandioca, 

relo [ralo], faço goma e beiju e a gente come...”, exclama. Dona M. sonha em “me ver 

feliz, eu quero meu pessoal bem e ouvir eu dizer 'meu pessoal tá sem doença'... Um dia 

ainda me vejo à vontade na minha casa, tendo roupa e mantimento, como vivia antes”.  

Essa família não foi beneficiada pelo Fomento. No momento em que o Programa foi 

executado no município, Dona M. estava morando em outro estado com familiares.   

 

L., seu sonho que não pode ser jogado fora 

 

L. que tem 27 anos e três filhos, entre 3 e 11 anos, nasceu na Serrinha e sempre morou lá. 

Lembra que quando criança “nem estrada tinha, a professora vinha de Betânia de moto 

num trecho, depois deixava a moto e pegava um cavalo”, e para pegar água saía de manhã 

e chegava ao meio-dia. Morava numa casinha bem precária de adobe. Durante um período 

do ano, o esposo de L. trabalha em Sebastião Mendes na produção de soja e milho. Com 

o Fomento, investiu em um galinheiro, mas atualmente não o tem mais. Usou algumas 

galinhas para alimentação e outras foram vendidas. L. e seu esposo já acessaram o 

Agroamigo para investir na criação de caprinos. Com o dinheiro da venda das cabras mais 

a remuneração externa do esposo, conseguiram construir a casa de alvenaria. Eles mantêm 

o plantio de feijão e mandioca em três tarefas de roça. Ao ser indagada sobre seu sonho, 

questiona: 
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Eu conseguir investir nas minhas filhas. Ter condição de pagar faculdade para 

elas. Mas, não sei, porque do jeito que tá, é difícil... Talvez seja um sonho 

jogado fora, né, não?  

  

Já a comunidade quilombola do Baixão fica mais próxima à sede de Betânia. Segundo 

gestores públicos e representantes do Sindicato, nessa comunidade há uma cultura mais 

passiva e de dependência de ações externas, diferentemente das outras duas comunidades 

quilombolas do município que são mais ativas. Conforme relatos, o Baixão é mais 

assistido por programas públicos e por ações do Instituto Novo Sertão, vinculado a uma 

igreja evangélica. Dona Cruz, presidente da Associação Comunitária, enaltece: “a 

valência é ele [líder do Instituto] e a Coordenação [do Movimento] Quilombola”. O 

primeiro dessalinizador foi instalado em 2014, a partir da doação de uma empresa em 

parceria com esse Instituto, que também já contribuiu com materiais para a restauração 

da barragem comunitária, uma importante fonte de água, além das cisternas. O Instituto 

também faz distribuição de cestas básicas algumas vezes por ano para as 84 famílias da 

comunidade. Durante a visita de campo, foi difícil localizar nessa comunidade uma 

família que não tenha recebido o Programa do Fomento, interlocutores externos à 

comunidade quilombola relatam que, quando alguma política pública federal chega ao 

município, essa comunidade tende a ser uma das primeiras a serem beneficiadas pelo 

caráter étnico, em detrimento das demais.   

 

Quando não tinha o Bolsa Família, não tinham nem café... Pai trabalhava por 

dia e comprava um quilinho de arroz. Naquela época tinha mais trabalho, 

serviço de homem... Quem tinha como produzir, produzia algodão e mamona. 

Quem não tinha trabalhava para quem tinha, mas também trabalhava feito 

escravo. Roça mesmo a gente não tinha. Água era buscando na anca, dois ou 

três quilômetros andando e com o animal carregando a água. Só com o Um 

Milhão de Cisternas que melhorou isso (...) 

Na época do Mauro o projeto foi de ovino, mas que já venderam e foram 

repondo. Não pude ver porque ficam longe, "quem olha fala que é tudo meu, 

mas tem as do meu menino (explica Cruz o espanto de alguns com a quantidade 

de ovinos). Mas não deixo muito para não morrer de fome". "Não sei ler nem 

escrever porque meu pai me mandava para a roça.".  

 

A líder da organização comunitária também afirma que quase todas as famílias possuem 

uma cisterna, distribuída pela Caritas e na época do Presidente Lula, e todas as casas têm 

energia elétrica. Ainda que ela não reconheça a importância dos programas públicos, boa 

parte da comunidade acessou o Programa Fomento Produtivo, e há um segundo 

dessalinizador que está sendo instalado na comunidade. Uma vez por semana, há uma 
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turma de crianças da comunidade que participam de aulas recreativas, um serviço de 

convivência desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social.  

Contudo, é importante retermos alguns aspectos do caso brasileiro que serão retomados 

na seção analítica. Segue um resumo no Quadro 22.  

 

Quadro 22 – Pontos de atenção no caso brasileiro 

 

- No Brasil houve dois projetos de desenvolvimento para o rural: o do agronegócio e o 

da agricultura familiar. 

- Cesta preexistente de programas públicos para a agricultura familiar e um conjunto 

de instrumentos de gestão pública – base de dados do Cadastro Único, contratação de 

Ater.  

- Clima político de continuidade entre os Governos Lula e Dilma. 

- O BSM é um plano interministerial de abrangência nacional, cujas ações chegaram a 

todos os estados, beneficiando 2,1 milhões famílias com as ações e programas do Eixo 

Inclusão Produtiva Rural (Mello, 2019).  

- Ao BSM foi dado poder político e vinculação orçamentária que contribuíram para a 

coordenação institucional no nível federal de governo.  

- Sinergia entre a Desenvolvimento Social e o Desenvolvimento Agrário, no nível 

federal de governo.  

- Temas presentes na IPR-BSM: acesso à renda e Inclusão Produtiva, como 

oportunidade de saída da pobreza.  

- A IPR-BSM trabalhou com os determinantes da pobreza rural: água, renda, Ater e 

energia elétrica e mulher. E em menor grau com os canais de comercialização e grupos 

étnicos. Não atendeu: terra, previdência social, participação social e mercado de 

trabalho.  

- Concepção de extrema pobreza rural: um problema de acesso a bens essenciais e a 

serviços de fomento produtivo.   

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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6. PARAGUAI 
 

 

 

  



185 

 

 

 

Localizado na América do Sul, o Paraguai conta com um território de 406.750 km² e faz 

fronteira com a Bolívia a norte e a oeste, a leste com o Brasil e ao sul com a Argentina 

(Figura 12). A relação com os dois últimos implicou e ainda implica sérias consequências 

para o país, como a Guerra do Paraguai, acordos de Itaipu Binacional e a presença de 

brasiguayos.  

O território do país é dividido pelo Rio Paraguai em duas partes: ocidental e oriental. Com 

uma população de 6,8 milhões de habitantes, segundo estimativas da CEPAL para o ano 

de 2017. Mais de 90% da população reside na Região Oriental, localizada entre os Rios 

Paraguai e Paraná, com um clima quente e úmido, e é onde são desenvolvidas as 

principais atividades econômicas do país, sendo a principal delas a agropecuária. Já a 

Região Ocidental ou Chaco – bioma predominante nessa região – tem um clima seco e a 

água é escassa e salobra. Devido às suas características climáticas pouco favoráveis à 

atividade agrícola, nessa região vivem menos de 10% da população do país, apesar de ser 

uma parcela importante do território do ponto de vista de extensão geográfica.     

 

 

Figura 12 – Mapa do Paraguai  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Com um IDH de 0,679 (PNUD, 2014) e o coeficiente de Gini de 0,54 (CEPAL, 2014), o 

Paraguai é considerado um país de baixo desenvolvimento humano e de alta desigualdade. 

Uma característica distinta do país é a alta porcentagem da população vivendo no meio 

rural36 – 36,6% do total, em 2010 conforme a Cepal (2016), bem diferente dos 41% do 

total, conforme o último Censo Nacional de Población y Viviendas, realizado em 2012. 

Até o Censo de 2002, havia mais pessoas morando no meio rural do que no meio urbano 

(STP/DGEEC, 2016), características que demonstram a importância do setor rural e de 

suas atividades na vida dos paraguaios e paraguaias.  

Outra característica singular é a oficialidade do idioma guarani, falado cotidianamente 

pela maioria da sua população. A combinação castelhano-guarani é utilizada na 

comunicação entre os membros de 46,3% dos domicílios; em outros 34,0% fala-se só em 

guarani, e em 15,2% apenas o castelhano. No caso de domicílios rurais, a comunicação 

exclusivamente em guarani atinge 60%, e a combinação dos dois idiomas 25,7% do total 

(STP/DGEEC, 2016).  

Embora haja essa forte presença do traço étnico linguístico, o Censo aponta que apenas 

1,7% da população paraguaia se declara como indígena. Em 2012, 52% da população 

indígena estava localizada na Região Oriental – de clima mais ameno, onde as atividades 

econômicas são desenvolvidas –, o que representa um aumento dos povos indígenas nessa 

região, tendo em vista que em 1981, 67,2% deles estavam na Região Ocidental – de clima 

árido. Os indígenas vivem majoritariamente na zona rural, 91% deles, e apenas uma das 

vinte etnias – a Maká – é majoritariamente urbana (STP/DGEEC, 2016). 

Quanto à economia, a principal atividade produtiva do país é a agropecuária, que foi 

responsável por 18,7% do PIB em 2015. Já o comércio e a indústria contribuíram com 

16,2% e 12,9%, respectivamente, segundo os dados disponibilizados pela CEPAL 

(2017c). Através de um cálculo diferente, o IICA (2016)37 estima que a produção 

agropecuária movimente mais de 60% do PIB, sendo 30% por meio do setor agrícola 

primário, 12% das agroindustriais e construções, e ao menos 20% do setor terciário.   

                                                           
36 Definições: Área Urbana: “constituyen todas las cabeceras de distritos oficiales, definidas conforme a las 

leyes administrativas, presentan forma amanzanada, sin tener ninguna otra consideración especial. Área 

Rural: todo territorio situado fuera de las cabeceras distritales es considerado rural, en las mismas las 

viviendas se encuentran dispersas en el territorio y por lo general están rodeadas de cultivos y campos”. 

(STP/DGEEC, 2016). 
37 Ppt disponibilizado pelo IICA “Resultados la Ruralidade y Los Territórios Rurales en el Paraguay” na 

Disciplina Conexão Sul-Sul.  
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Outro dado que evidencia a importância agropecuária na economia e, pelo menos em 

parte, dos conflitos agrários é o de participação nas exportações. A soja foi o segundo 

produto mais exportado – 19,2% do total –, em 2015, ficando atrás apenas da energia 

elétrica com 24,9%38, seguida pela carne bovina com 13,5%, tortas e farinhas de 

oleaginosas, e óleo de soja e milho, cada um com 5,3% (CEPAL, 2017c). Segundo 

Ezquerro-Cañete e Fogel (2017, p. 285), as seis principais empresas exportadoras de soja 

atuantes no país são transnacionais – Cargil, ADM, Bunge, Louis Dreyfus, Noble e 

Unilever. 

Por outro lado, a atividade agrícola também cumpre um papel social fundamental para as 

populações rurais. Conforme o MAG, e a partir do marco da VII REAF em 2014, a 

agricultura familiar é definida como uma atividade produtiva em propriedade rural 

executada principalmente por mão de obra familiar e que atenda simultaneamente aos 

seguintes critérios:  

• a família é responsável direta pela produção em sua propriedade;  

• a renda familiar deve proceder principalmente da produção de sua propriedade;  

• a mão de obra deve ser composta majoritariamente por membros da família;  

• a mão de obra assalariada não pode passar de vinte trabalhadores durante o ciclo 

agrícola; e 

• devido às diferenças geográficas das regiões do país, o tamanho das propriedades 

não pode ser superior a 50 hectares na Região Oriental – a mais populosa – e 500 

hectares na Região Ocidental.  

Conforme o último Censo Agropecuário Nacional, realizado em 2008, o país continha 

264 mil propriedades rurais caracterizadas como de agricultores(as) familiares. Com suas 

características fortemente rurais e agrícolas, a concentração de terra no país constitui um 

dos principais fatores de pobreza e desigualdade social (GALEANO, 2013). As pequenas 

propriedades com até 20 hectares, correspondentes a 83,3% do total de unidades 

                                                           
38 A eletricidade é o produto paraguaio que tem maior participação na produção exportada – 24,9%, em 

2015 (CEPAL, 2017) –, cuja maior parte é correspondente à energia gerada pela Itaipu Binacional, empresa 

estatal dividida igualmente entre Paraguai e Brasil, e comercializada em um regime que beneficia o 

segundo. A Usina Hidroelétrica de Itaipu possui vinte turbinas, divididas igualmente entre os países, caso 

um deles não consiga consumir toda a energia produzida, o outro país possui o monopólio de compra da 

quantidade excedente, conforme o contrato estabelecido até 2018. Devido à ausência de um sistema 

eficiente de distribuição de energia para todo o país, o Paraguai distribui e consome somente a produção de 

duas turbinas, fornecendo o que é gerado nas outras oito ao governo brasileiro a preços que, nos dias atuais, 

estão abaixo do mercado, conforme conversa com monitor de visita guiada a Usina Hidroelétrica de Itaipu.   
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agropecuárias, ocupavam apenas 4% da área agricultável do país. Enquanto as 

propriedades acima de 1.000 hectares, que correspondem a 1,6% do total, controlam 79% 

da área agricultável, segundo o mesmo Censo (MAG, 2009).  

Para Ezquerro-Cañete e Fogel (2017, p. 281), o Paraguai é o país com maior concentração 

fundiária da América Latina e seus intensos conflitos se dão entre indígenas e campesinos, 

bem como entre esses e os latifundiários – entre eles, os brasiguayos, localizados em 

núcleos rurais dinâmicos como Ciudad del Este na fronteira com o Brasil.  

Esses autores explicam que a concentração de terra se inicia com débitos advindo da 

Guerra do Paraguai39, que foram pagos com a venda de terras estatais para investidores 

estrangeiros. A distribuição desigual de terra se reproduz no decorrer do longo período 

de domínio do Partido Colorado (1947-2008), especialmente no controle desse partido 

por Alfredo Stroessner, durante trinta e cinco anos de ditadura (1954-1989), período 

caracterizado pelos autores a partir das contribuições de Peter Evans (1993) de “estado 

predatório”.  

Na década de 1960, o regime de Stroessner, ao se deparar com a estagnação do setor 

agrícola e com as crescentes preocupações sobre a expansão dos conflitos entre 

latifundiários e pequenos produtores, promoveu um ambicioso programa de colonização 

de terras estatais, grande parte em regiões pouco povoadas e nas áreas de fronteiras. Nessa 

época, foi criado o Instituto de Bem-estar Rural (IBER) para promover essa colonização 

e garantir esse bem-estar. Entretanto, foram concedidas terras a preços muito abaixo aos 

oficiais, a pessoas politicamente conectadas ao regime (p.e. forças armadas, elites rurais 

e oficiais de governo), que revenderam parte dessas áreas a preços de mercado favoráveis 

para companhias e investidores brasileiros, os atualmente chamados de brasiguayos 

(EZQUERRO-CAÑETE; FOGEL, 2017, p. 281).  

Esse processo de colonização interna, assim como outros similares promovidos por 

governos ditatoriais na região, violou direitos humanos de populações que já viviam nas 

                                                           
39 Considerada a mais sangrenta e destrutiva entre nações latino-americanas, a Guerra do Paraguai (1864-

1870) foi motivada pelas relações conflituosas entre Brasil e Paraguai iniciadas na deposição do líder 

uruguaio Aguirre – aliado do ditador paraguaio Francisco Solano Lopes – e acentuada pelo conflito de 

interesses sobre a delimitação fronteiriça e a livre navegação nos Rios Paraná e Paraguai, que refletiu na 

invasão do ditador paraguaio Francisco Solano Lopes a territórios brasileiros e argentinos na busca por uma 

saída para o Oceano Atlântico. Em 1865, o Brasil, Argentina e Uruguai unem-se formando a Tríplice 

Aliança apoiada financeira e militarmente pela Inglaterra, para impedir o avanço paraguaio. O Paraguai 

chega ao fim da Guerra derrotado, com grande parte de sua população dizimada pelo conflito e 

enfermidades dele decorrentes, e com a perda do status de uma das maiores potências latino-americanas, 

posição que não recuperou até os dias de hoje. 
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regiões colonizadas. O caso considerado mais grave, nesse sentido, foi o genocídio da 

etnia indígena Aché-Guaiakí (ver Hitchcock, 2008). Durante o processo de colonização, 

o Estado promoveu a colonização de territórios de vivência dos Achés que eram nômades 

e tinham o seu modo de vida baseado na caça e coleta de frutos nativos. Ao invadirem as 

propriedades dos colonos, os Achés foram assassinados e esses crimes foram tutelados 

pelas autoridades estatais, conta o pajé de uma comunidade indígena Aché.   

O Estado não só foi omisso aos casos de assassinato, como também contribuiu para a 

morte social e cultural desse povo indígena. Os militares mantinham casas, algumas com 

o apoio da Igreja, onde os Achés eram mantidos confinados. Nelas sofriam de 

enfermidades que comumente os levavam à morte, com a deliberada negação de acesso a 

alimentos e remédios. Em alguns casos, exerciam algum tipo de trabalho remunerado, as 

crianças frequentavam a escola e participavam de cerimônias religiosas. Em outros, eram 

capturados e mantidos como escravos, torturados e as crianças separadas de seus pais 

(Hitchcock, 2008, p. 47). Devido ao genocídio, esse povo indígena é um dos que mais 

acessam as políticas públicas atualmente, segundo o líder de uma comunidade Aché 

visitada40, a qual havia conquistado a propriedade da área que ocupava e cujos membros 

acessavam políticas do Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), especificamente o 

Proders desenvolvido em parceria com o FIDA.   

A queda do regime ditatorial de Stroessner, em 1989, abriu as portas para uma transição 

democrática que continua em processo, e ainda é um desafio para o país, seja pelos 

eventos políticos que se seguiram, seja pela hegemonia política dominante. Em 2008, a 

vitória eleitoral de Fernando Lugo, líder da Aliança Patriótica para el Câmbio (APC), 

pôs uma trégua à hegemonia neoliberal no Poder Executivo do país. Lugo é bispo da 

Igreja Católica e adepto da Teologia da Libertação, e foi eleito com o apoio dos 

movimentos campesino e indígena paraguaios e através de uma coalizão com o partido 

de centro direita, Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA), tradicionalmente opositor 

ao Partido Colorado.   

Todavia, segundo Galeano (2013), não houve avanços no sentido de uma democracia 

social capaz de enfrentar os grandes problemas e desafios que afetam a sociedade 

paraguaia, especialmente a desigualdade social e a pobreza. Já que o padrão de política 

clientelista sedimentada pelos partidos que tradicionalmente se revezaram no poder – 

                                                           
40 Em conversa em junho de 2016, no âmbito da disciplina Conexão Sul-Sul do curso de Graduação em 

Administração Pública da FGV-Eaesp.   
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Colorado e Liberal – se manteve. Nesse sentido, uma “orientação destinada a resolver os 

problemas sociais, de uma perspectiva que privilegiasse a condição cidadã dos grupos 

afetados, tiveram reduzidas possibilidades de concretização” (p. 278).  

Lugo sofreu, em junho de 2012, um controvertido processo de impeachment, iniciado a 

partir de um violento conflito agrário em que onze campesinos e seis policiais morreram, 

ocorrido uma semana antes da deliberação do Congresso Nacional decidir pelo 

afastamento definitivo do Presidente da República (EZQUERRO-CAÑETE; FOGEL, 

2017, p. 280). Tal fato demonstra a violência do conflito agrário no campo paraguaio, 

embora esse processo de impeachment tenha vários matizes, tendo sido considerado golpe 

por muitos governos latinos. No mesmo dia da decisão do impeachment, assumiu a 

Presidência o vice-presidente Frederico Franco do PLRA, partido que rompera com o 

governo no dia da abertura do processo de impeachment e que votou pela saída de Lugo.    

Em 2013, Horácio Cartes do Partido Colorado, um dos empresários mais influentes do 

país, venceu as eleições presidenciais com 48% dos votos, levando o país novamente à 

ortodoxia neoliberal das políticas latino-americanas ao lado do México, Peru, Chile, 

Colômbia e da maioria dos países da América Central, segundo Ezquerro-Cañete e Fogel 

(2017, p. 292).  

Segundo analisa Galeano (2013, p. 280), nos anos mais recentes, em contexto de opinião 

pública, tem se instalado a percepção dos impactos negativos da pobreza no Paraguai. Os 

atores políticos, entre eles representantes dos partidos Colorado e Liberal, começaram a 

perceber que a adoção de políticas para reduzir a pobreza é algo cada vez menos 

postergável.  

Durante esse período, os principais programas acessados pela população rural eram 

(FAO, 2013):  

• Tekoporã: executado pela Secretaría de Acción Social (SAS), é um programa 

de transferência de renda com condicionalidades na área da educação e da 

saúde, destinado a famílias vulneráveis e em situação de extrema pobreza nas 

áreas urbanas e rurais da região oriental do país. 

• Programa de Producción de Alimentos (PPA): coordenado pelo MAG e pelo 

Gabinete Social, era um programa de segurança alimentar, que, de um lado, 

buscava promover melhorias da produção agrícola de famílias rurais 

vulneráveis, como as assentadas, povos originário e beneficiadas pelo 
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Tekoporã, e de outro, a organização de pequenos produtores para inserção em 

mercados.  

• Proyecto de Empoderamiento de los Pobres Rurales y Armonización de las 

Inversiones (Paraguay Rural – FIDA III): financiado pelo FIDA e executado 

pelo MAG, tem como objetivo o fortalecimento de organizações de pobres 

rurais e seu acesso a recursos produtivos e aos serviços técnicos y financeiros 

disponíveis na área do projeto, nos departamentos da região oriental: Caazapá, 

Caaguazú, San Pedro, Concepción e Guairá. 

• Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible (Proders): financiado pelo Banco 

Mundial, executado pelo MAG, com o apoio do Instituto Nacional Indígena 

(Indi) e o Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Trata-

se de um programa de fomento produtivo direcionado a pequenos produtores 

e comunidades indígenas, no intuito de fortalecer a organização comunitária 

e autogestão, a gestão dos recursos naturais e elevar as condições 

socioeconômicas dos produtores envolvidos.  

Os programas produtivos destinados aos pequenos produtores rurais eram em grande 

parte projetos de cooperação internacional, e mesmo que estivessem abaixo da estrutura 

institucional do MAG, funcionavam em escritórios centrais separados desse Ministério e 

são coordenados por gestores e técnicos contratados. Durante as visitas da pesquisadora 

ao país41, foi observado que a população rural mais vulnerável não acessava a esses 

programas, a exemplo das mulheres do Assentamento Guahory e a Comunidade Aroyo 

Iguazú, em Caazapá.    

A narrativa de redução da pobreza é um dos focos do Plano Nacional de Desenvolvimento 

Paraguai 2030, lançado pelo governo em dezembro de 2014 por Horácio Cartes, cujos 

eixos estruturantes são: 

 

1. Redução da pobreza e desenvolvimento social;  

2. Crescimento econômico inclusivo; e  

3. Inserção do Paraguai no mundo de forma adequada 

(PND, 2014, p. 9).  

 

                                                           
41 Em janeiro de 2017, no âmbito da disciplina Conexão Sul-Sul para conhecer as políticas para agricultura 

familiar, e, em 2018, para a realização da análise do Sembrando Oportunidades para esta tese.   
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Segundo descrito nesse documento, ele é o grande plano de desenvolvimento do país, que 

fornece as diretrizes para as ações estatais, orientando inclusive os planos estratégicos de 

ministérios e secretárias técnicas, entre eles o Ministério de Agricultura e a Secretaria 

Técnica de Planificação. A título de observação, é evidente neste documento a 

participação e colaboração de organizações internacionais, como o uso do Índice de 

Progresso Social difundido pela ONG norte-americana Social Progress Imperative como 

um dos indicadores-chave do Plano.     

No governo de Cartes, a condução das políticas de redução da pobreza é fortemente 

alterada. Durante o governo Lugo, elas eram exercidas pelo Gabinete Social e Ministério 

de Desenvolvimento Social, os quais, segundo uma gestora da Secretaria de Acción 

Social (SAS)42, tinham força política frente ao Gabinete Econômico. Ao vencer as 

eleições, o novo presidente enfraqueceu o Gabinete Social, e nomeia como Ministro da 

Secretaria Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) José 

Molinas43, recém afastado do Banco Mundial, e incumbe a essa Secretaria a missão de 

elaborar e coordenar a estratégia de redução da pobreza, desagradando as instituições que 

conduziam a pauta anteriormente – Gabinete Social e SAS. É sob esse cenário que a 

estratégia de redução da pobreza é desenhada e executada.  

Horácio Cartes permaneceu no governo até 2018, quando Mario Abdo Benítez (Partido 

Colorado) venceu a eleição presidencial paraguaia. Mesmo sendo do mesmo partido que 

o presidente anterior, Benítez rompera publicamente com Cartes, em 2015, quando 

ocupava o posto de Presidente do Congresso. Filho do secretário particular do ditador 

Stroessner, durante sua cerimônia de posse, o novo presidente afirmou ter uma identidade 

própria e pretendia um clima de união, apesar do passado democraticamente obscuro de 

sua família.  

Antes do relato da estratégia nacional paraguaia, é importante descrever algumas 

considerações sobre os governos subnacionais, conforme as suas principais atribuições 

descritas pela Constituição de 1992 (Quadro 23).  

  

                                                           
42 Instituição do governo central responsável pela execução de políticas de assistência social.  
43 Substituído por Carlos Pereira Olmedo, em 19 de setembro de 2018, por meio da designação expressa no 

Decreto nº 272/2018.  
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Quadro 23 – Principais atribuições e competências dos Departamentos e Municípios   

Fonte: Constitución de la República de Paraguay de 1992.  

Aos governos municipais são concedidas as responsabilidades de oferecimento de 

serviços sociais básicos, como saúde, educação, abastecimento, assistência sanitária e 

social, entre outros. Para isso, segundo texto constitucional, recolhem os impostos 

imobiliários, sendo 70% de seu valor para os municípios e 30% para os departamentos. 

Aos últimos, são atribuídas atividades mais amplas e a coordenação junto ao Governo 

Central. Sobre as atividades de fomento produtivo não é clara a divisão de 

responsabilidade. De um lado, aos municípios cabem as atividades de abastecimento e, 

aos departamentos, o desenvolvimento socioeconômico de seu território, em um país 

fortemente agrícola é de se suspeitar que a agricultura seja uma das atividades potenciais. 

Todavia, é outra história a quem as políticas e programas acabam beneficiando.  

 

6.1 Sembrando Oportunidades: um paraguas de intenções turvas  

 

“o Sembrando Oportunidades é a estratégia para ampliar e fortalecer os programas 

existentes e insistir em uma maior inclusão econômica da população mais vulnerável 

com o setor privado, dá sinais inequívocos de estar no caminho correto para a 

erradicação da pobreza extrema no país”. 

(Informe do Presidente Horácio Cartes. Paraguai, 2016a, p. 8, tradução e grifo nossa).   

Ente e n. Departamento (17) Município (254) 

Personalidad

e jurídica 

 Governo Departamental Municipalidades – órgãos de governo 

local, possuem autonomia política, 

administrativa e normativa.  

Autoridade 

política 

Governador – eleito por voto direto (5 

anos de mandato)   

Junta Departamental - eleitos por voto 

direto (5 anos de mandato)  

Intendente – eleito por voto direto (5 anos 

de mandato)   

Junta municipal – eleito por voto direto (5 

anos de mandato)  

Principais 

atribuições e 

competência

s  

1. Organizar os serviços departamentais 

comuns (ex.: obras públicas, provisão de 

energia, água potável). Promover as 

associações de cooperação entre os 

municípios.  

2. Preparar o plano de desenvolvimento 

departamental, coordenado com o 

Nacional, e elaborar a formulação 

orçamentária conforme o orçamento 

Geral da Nação. 

3. Coordenar a ação departamental com as 

atividades do governo central, com os 

escritórios do órgão central nos 

departamentos, especialmente saúde e 

educação. 

1. Livre gestão urbanística, ambiente, 

abastecimento, educação, cultura, esporte, 

turismo, assistência sanitária e social, 

instituições de crédito, corpos de inspeção 

e polícia. 

2. Administração de seus bens.  

3. Elaboração de seu orçamento.  

4. Participação nas rendas nacionais. 

5. Regulamentação e fiscalização do 

trânsito e transporte público. 
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Figura 13 – Logotipo do programa paraguaio de redução da extrema pobreza 

Fonte: STP, 2016. 

 

Ao assumir a Presidência do Paraguai, Horacio Cartes declara a priorização da temática 

da redução da pobreza, por meio do Decreto do Ministério do Interior nº 291, de 13 de 

setembro de 2013, que descreve em seu preâmbulo:    

Por lo cual se como prioridad nacional del Gobierno la meta “Reducción de la 

Pobreza” y se encarga a la Secretaria Técnica de Planificación del Desarrollo 

Económico y Social (STP) la elaboración e implementación del Programa 

Nacional de Reducción de Pobreza. 

(...) 

Considerando: 

(…) 

Que Paraguay requiere un Programa Nacional de Reducción de Pobreza cuyo 

objetivo fundamental sea un desarrollo económico y social sostenido y 

sustentable. 

 

Que el eje fundamental de este Programa Nacional apuntará a la reducción de 

la pobreza, así como a la promoción de la inclusión y equidad social. El mismo 

constituirá el instrumento rector para orientar un adecuado proceso de toma de 

decisiones, una racional asignación de recursos y una ordenada gestión de 

Gobierno, para el fin propuesto. 

 

Que los Países Miembros de la Organización de las Naciones Unidas, entre 

ellos la República del Paraguay, han suscripto la Declaración del Milenio, cuyo 

primer objetivo es erradicar la pobreza extrema (DECRETO PRESIDENCIAL 

nº 291, de 13 de setembro de 2013, grifo nosso).  

 

É atribuído ao Programa o atendimento ao ‘1º Objetivo de Desenvolvimento do Milênio:  

Erradicar a pobreza’ assumido junto à ONU, cuja meta era reduzir pela metade, entre 

1990 e 2015, a proporção de pessoas cuja renda per capita fosse inferior a US$ 1,25/dia. 

O Plano Nacional de Desenvolvimento Paraguai 2030 (Paraguai, 2014, p. 39) relata como 

um dos objetivos do desenvolvimento social equitativo “erradicar a pobreza extrema de 
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homens e mulheres (incidência com a linha de pobreza extrema nacional igual ou menor 

a 3% em homens e mulheres)44”. Entretanto, esse Plano é posterior à criação do 

Sembrando Oportunidades.  

Entre os documentos de domínio público (SPINK, 2014), o único que aparece como uma 

meta específica para o Programa é a página virtual da STP que declara: “o Governo 

Nacional definiu como prioridade a meta de redução da pobreza extrema de 18,8% para 

9% para 2015”45. Essa meta não foi citada nos demais documentos46, tampouco nas 

entrevistas realizadas nessa pesquisa, pelo contrário, gestoras de diferentes ministérios 

assumiram que não havia uma meta clara definida. Segundo uma gestora do Programa na 

Secretaría Técnica de Planificación (STP), tinha-se a diminuição da pobreza como 

horizonte, mas não havia uma meta quantificada de redução da pobreza ou da pobreza 

extrema, a partir da qual poderiam ser planejadas e articuladas as ações das instituições 

envolvidas (Gestora da STP, 2019, em entrevista)47.  

Ainda que a meta do Programa não fosse clara, pretendeu-se não só reduzir a pobreza 

como promover a inclusão e a equidade social, segundo decreto mencionado. Algo bem 

ambicioso, ao colocar lado a lado esses termos que significam diferentes conceitos, 

tornando alta as expectativas em relação ao Programa Nacional de Redução da Pobreza’, 

que mais tarde foi chamado de Sembrando Oportunidades.   

Todavia, conforme a sua descrição na página oficial da STP, as expectativas são 

reduzidas.   

Sembrando Oportunidades, es el Programa Nacional de Reducción de la 

Pobreza Extrema que tiene como objetivo “Aumentar los ingresos y el acceso 

a los servicios sociales de las familias que viven en situación de 

vulnerabilidad” (Descrição do Programa no site da STP)48.   

 

O objetivo é redirecionado para o aumento de renda e acesso a serviços sociais, das 

famílias em situação de vulnerabilidade. Constituído como um instrumento orientador 

                                                           
44 Traduzido do original: “Erradicar la pobreza extrema de hombres y mujeres (incidencia con la línea de 

pobreza extrema nacional igual o menor al 3% en hombres y mujeres)”.  
45 Traduzido do original: “El Gobierno Nacional definió como prioridad la meta de reducción de la pobreza 

extrema del 18.8% al 9% para el 2015”. Disponível em: http://www.stp.gov.py/v1/programa-sembrando-

oportunidades/. Acesso em: 18. fev. 2019.    
46 Manual de Operações do FxF, o Decreto de designação da STP como coordenadora da estratégia 

nacional de redução da pobreza, a descrição na Plataforma Celac e as apresentações em Power Point 

utilizadas nas conversas.  
47 Em entrevista, no dia 15 de março de 2018, na Secretaria Técnica de Planificación.  
48 Disponível em: http://www.stp.gov.py/v1/programa-sembrando-oportunidades/. 

http://www.stp.gov.py/v1/programa-sembrando-oportunidades/
http://www.stp.gov.py/v1/programa-sembrando-oportunidades/
http://www.stp.gov.py/v1/programa-sembrando-oportunidades/
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das ações do Governo, essa estratégia se conformou num programa guarda-chuva 

formado por programas e ações de diferentes ministérios setoriais, todos coordenados 

pela STP, e em parceria com organizações da sociedade civil e a iniciativa privada.   

 

 
Figura 14 – Componentes do Programa Sembrando Oportunidades (PY) 

Fonte: STP, 2016. 

 

 

Segue a descrição dos componentes, conforme o site oficial do programa:49  

1. Enfoque de precisão: identifica as famílias que vivem na condição de pobreza e 

pobreza extrema, mediante a aplicação da Ficha Social que determina a situação 

socioeconômica das famílias; onde vivem e como vivem; qual nível educativo 

apresentam; quais são seus meios de vida e quais oportunidades têm. Os dados 

georreferenciados permitem concretizar ações mais eficientes frente à 

multidimensionalidade da pobreza. A meta era chegar a 300.000 famílias 

vulneráveis identificadas e apoiadas.   

  

2. Centralidade na Inclusão Produtiva: articula iniciativas que têm como propósito 

o crescimento econômico e produtivo das famílias vulneráveis. As famílias com 

                                                           
49 Site oficial do Programa Sembrando Oportunidades. Disponível em: 

http://www.sembrandooportunidades.gov.py/?page_id=64827. Acesso em: 19. fev. 2019.  

http://www.sembrandooportunidades.gov.py/?page_id=64827
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vocação agropecuária recebem assistência técnica para diversificar e modernizar 

sua propriedade. Ressalta-se a vinculação em cadeias de valor do setor privado, 

instrumentalizada por contratos formais, e as compras públicas, por meio do 

Decreto nº 3.000.  

 

3. Conexão com serviços sociais eficientes: enfoque integral que permite fortalecer 

as ações de proteção dos direitos de meninos e meninas, seu acesso à educação e 

saúde. Ênfase nos serviços sociais para pessoas com deficiência e idosos. Os 

programas atuam coordenadamente para que as famílias acessem direitos 

fundamentais como educação, saúde, água e saneamento, moradia digna e 

documentação.  

 

4. Abordagem territorial integral social, econômico e ambiental: a estratégia 

parte de uma análise da demanda e da oferta pública presente nos territórios, além 

de suas dinâmicas e atores sociais e econômicos. Essa visão permite investir 

estrategicamente em obras viárias, melhorar a distribuição de serviços de saúde, 

identificar e melhorar a eficiência do gasto público ao dar integridade à oferta 

pública e potencializar economicamente os territórios.  

 

5. Monitoramento efetivo, com tecnologia avançada: conta com um sistema de 

monitoramento encarregado de alimentar uma plataforma digital que permite 

visualizar ações nos assentamentos priorizados. O sistema, denominado de 

“Tabuleiro de controle presidencial”, recompila as ações de 28 instituições 

participantes, onde elas carregam e mantêm a informação atualizada.  

 

6. Mudança de atitude a uma proatividade para o desenvolvimento: 

acompanhamento às famílias, animando-as a melhorar sua participação social, 

econômica e cultural para o desenvolvimento de capacidades pessoais, familiares 

e comunitárias que as permitem emergir da pobreza, a partir de dois meios. O 

programa de voluntariado, Arovia Paraguay, e a estratégia Sembrando 

Oportunidades Família por Família (SO FxF), cuja metodologia de trabalho 

permite que as famílias empreendam um caminho de desenvolvimento, ajudando-

os a identificar e a fortalecer ativos produtivos, ou seja, para que as famílias 

adquiram capacidades financeiras e de negócios que gerem renda que permita 

acessar uma poupança formal e outros produtos financeiros.   
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7. Gestão das redes interinstitucionais do setor público e privado: a articulação 

intersetorial e interinstitucional é uma fortaleza do programa. Instituições do setor 

público se reúnem, semanalmente, sob a coordenação da STP para o 

acompanhamento aos avanços das ações e as decisões tomadas sobre a política 

social da Equipe Executiva do Gabinete Social, que se reúne quinzenalmente, além 

de membros desse gabinete participarem e integrarem a equipe econômica nacional 

para assegurar as políticas implementadas. A STP encaminha outros espaços de 

articulação com a sociedade civil em reuniões mensais de coordenação com a 

cooperação internacional. Impulsiona e acompanha a Equipe Nacional Estratégia 

País (ENEP), o Conselho Público Privado para a Redução da Pobreza e participa 

do grupo impulsionador do Índice de Progresso Social e do grupo impulsionador 

privado do desenvolvimento de assentamentos priorizados.     

 

Entretanto, o desenho descrito não reflete a realidade da execução. A maior parte dos 

programas e ações que compõe o Sembrando Oportunidades já existiam antes da criação 

do programa. Logo, esse buscou coordenar as ações para que chegassem ao seu público-

alvo, por intermédio da STP, que também executou alguns projetos-piloto que deveriam 

ser ampliados. Antes de descrever os modos de execução, suas fragilidades e êxitos, será 

apresentado, a seguir, o público-alvo do programa.  

 

6.1.1 Quem são os pobres e extremamente pobres? 

 

A caracterização do público-alvo do Programa Sembrando Oportunidades não é explícita 

e objetiva na maior parte de seus documentos públicos. O site oficial do Programa cita 

apenas “famílias vulneráveis” ao descrever seu objetivo. Já a página que resume a 

estratégia na Plataforma Celac cita como população objetivo:  

 
Mulheres e homens, jovens, meninas e meninos, povos originários, idosos e 

pessoas com deficiência, tanto nas zonas rurais como urbanas, que se 

encontram em situação de vulnerabilidade. Para 2014, foram definidos 120 

assentamentos prioritários da área rural de 14 governaciones e 70 distritos. Em 

total, são 120.000 famílias em condição de vulnerabilidade que estão dentro 

do Programa Sembrando Oportunidades50”. 

                                                           
50 Traduzido do original: “Mujeres y hombres, jóvenes, niñas y niños, pueblos originarios, adultos mayores 

y personas con discapacidad, tanto de zonas rurales como urbanas que se encuentren en situación de 



199 

 

 

 

 

A pobreza e a pobreza extrema são medidas por meio de suas respectivas linhas, que são 

estimadas anualmente, a partir de custos da cesta básica de alimentos – para a pobreza 

extrema – e cesta básica de consumo – para a pobreza – dados obtidos nas Encuestas de 

Ingresos y Gastos, aplicados aos dados das Encuestas Permanentes de Hogares. Em 

2014, ano de início das articulações e ações do programa, tinham-se como linhas da 

pobreza e pobreza extrema os seguintes valores per capita mensais em guarani e em dólar.  

 

Quadro 24 – Linhas da pobreza e pobreza extrema - Paraguai 

Custo da cesta básica de alimentos 

Estado de pobreza medida nacional              

(LP e LPE)  

medida internacional           

(USD 1,25 e 2,5) 

Gs USD Gs USD 

Pobreza extrema 308.548 62 177.188 38 

Pobreza moderada 488.332 98 308.548 65 

Fonte: Dados Encuesta Permanente de Hogares, 2014. STP. 

 

As linhas da pobreza e pobreza extrema utilizadas pelo Banco Mundial estavam com 

valores abaixo das linhas utilizadas pelo governo paraguaio. A partir delas, se tem a 

evolução da pobreza e da pobreza extrema paraguaia ilustrada no Gráfico 3. 

 

 

Gráfico 3 – Incidência de pobreza*  

                                                           
vulnerabilidad. Para el 2014, se han definido 120 asentamientos prioritarios para el área rural de 14 

gobernaciones y 70 distritos. En total, son 120.000 familias en condición de vulnerabilidad que están dentro 

del Programa Sembrando Oportunidades”. (CELAC, página de descrição do S.O.). 
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*Referência paraguaia: linha da pobreza USD 98 per capita/mês e linha da extrema pobreza USD 62 per 

capita/mês  Fonte: STP/DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares 2015.  

   

 

 

Segundo os dados amostrais da Encuesta Permanente de Hogares, o ano de 2002 aparece 

atípico o crescimento dos níveis de crescimento da pobreza e da pobreza extrema que 

chegaram, respectivamente a 49,6 e 24,3% da população do país. Essas taxas tenderam a 

queda, salvo durante o ano de 2006 que novamente tiveram consideral aumento. Em 1997, 

a pobreza e a pobreza rural eram de 36% e 18,7%, e em 2015 chegaram a 22,2% e 9,9%. 

 

 

6.1.2 Coordenação e instrumento de monitoramento  

 

A coordenação do Sembrando Oportunidades ficou a cargo da Secretaria Técnica de 

Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) que, conforme Decreto nº 

191/2013, tinha como atribuições:  

• Elaborar o desenho e a aplicação de políticas, planos e programas de 

desenvolvimento nacional;  

• Colaborar com o planejamento dos governos locais;  

• Propor metas para o investimento público e avaliar programas financiados pelo 

Estado;  

• Harmonizar e coordenar as diferentes iniciativas do setor público e privado.  

Essa normativa presumia a participação dos Ministérios e Secretarias da Administração 

Central, e das Governaciones e Intendencias dos governos subnacionais na execução de 

ações do Programa. Dessa forma, o Decreto parece reforçar, através desse programa, um 

papel de destaque à STP no planejamento do Poder Executivo Central, já que   

 
Dispone que los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo se aboquen de 

manera prioritaria, sin perjuicio de las funciones que les atribuyen las 

Leyes y Decretos orgánicos respectivos, a ejecutar e implementar las 

acciones del "Programa Nacional de Reducción de Pobreza", y sin que lo 

dispuesto afecte sus estructuras orgánicas. (art. 3º do Decreto nº 291/2013, 

grifo nosso). 

 

 

Todavia, isso não foi concretizado com êxito. O poder não esteve na STP, o que pode ser 

observado pela manutenção da centralidade política e da prerrogativa orçamentária no 

Ministério da Fazenda, conforme o mesmo decreto.  
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Facultase al Ministerio de Hacienda a realizar los procedimientos necesarios 

para disponer las transferencias de créditos presupuestarios que aplican a los 

programas cuyos objetivos sean considerados de prioridad nacional […].  

 

O decreto citado é o único apoio normativo do Programa Sembrando Oportunidades (SO), 

pelos rumos que a execução do Programa tomou, não foi visto como prioridade pelo 

governo central.  

A partir da ideia de um programa guarda-chuva de combate à pobreza, as “alianças 

intersetoriais: gestão de redes públicas e privadas” seriam articuladas na Mesa de 

Coordenação do Sembrando Oportunidades, que era composta por 22 instituições51, entre 

Ministérios e Secretarias do Governo Central. Segundo o Vice-ministro de Redução da 

Pobreza - STP, no início, as reuniões eram quinzenais e reuniam-se representantes do 

nível político dessas instituições, como Ministros e Diretores, sendo presidida pelo 

Ministro Secretário Executivo do Gabinete do Presidente, que era, em última instância, o 

responsável por resolver conflitos no âmbito dessa mesa. 

Nela, cada instituição relatava os seus programas já existentes para comporem o 

Programa Sembrando Oportunidades, tendo como critérios uma intervenção no território 

e a utilização do modelo da ficha-social como base de informações a serem coletadas 

dos seus beneficiários. As próprias instituições também propunham as metas a serem 

atingidas no marco do Programa, que passariam assim a ser monitoradas no “Tablero de 

Control Presidencial y Ciudadano”.   

As instituições reportam à Direção Geral de Gestão por Resultado da STP a quantidade 

de beneficiários atendidos, que pode ser número de famílias ou pessoas, ou em número 

de equipamentos públicos, ou quilômetros no caso de construção e manutenção, e a 

quantidade de recursos utilizados de cada um dos programas que fazem parte do SO. 

                                                           
51 Entre as instituições envolvidas no Sembrando Oportunidades estavam: Secretaría Técnica de 

Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP); Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS); Atención Primaria a la Salud PS – mediante las 

Unidades de Salud Familiar; Secretaría de Acción Social (SAS); Ministerio de Educación y Cultura (MEC); 

Ministerio de Hacienda (MH); Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA); Secretaría 

Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS); Dirección de 

Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN); Administración Nacional de Electricidad (ANDE); Servicio 

Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA); Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral 

(SINAFOCAL); Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP); Secretaría Nacional de la Vivienda 

y el Hábitat (SENAVITAT); Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); e Instituto 

Paraguayo Del Indígena (INDI);  
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Essa Direção utiliza esses dados para compor o “Tablero de Control Presidencial y 

Ciudadano”. Informes mensais do Tablero foram disponibilizados no site da STP, entre 

julho de 2015 e novembro de 2017. Neles, é possível observar as linhas de ação de cada 

instituição, as metas anuais propostas, o nível de atingimento das mesmas e o orçamento 

gasto. O primeiro cita 47 programas/ações de 16 instituições e no último 58 

programas/ações de 27 instituições, distribuídos conforme os sete eixos do programa.    

Com o passar do tempo, segundo relatos de gestores de diferentes Ministérios (MAG, 

Indi, SAS, STP), a própria Mesa de Coordenação se enfraqueceu, não havendo mais a 

participação do nível estratégico das instituições, tornando-se em reuniões entre técnicos 

que não tinham poder de cobrar demandas e o atingimento de metas entre seus pares. 

Embora a tentativa fosse a articulação para que as instituições focalizassem as ações nos 

pobres e extremamente pobres, públicos prioritários do SO, não houve vinculação direta 

das metas reportadas no Tablero com os públicos considerados pobres ou extremamente 

pobres, explica gestores de diferentes Ministério envolvidos. Ou seja, tratam-se de metas 

de atendimento aos públicos dos programas que já vinham sendo atendidos, e não de um 

atendimento focalizado, na maior parte das instituições.  

Tampouco foi efetivada a adoção da ficha-social como um mecanismo de identificação 

desse público. As metas reportadas, pela maior parte das instituições, continuaram sendo 

relativas aos seus públicos-alvo atendidos historicamente, e não uma forma de incluir 

outras pessoas, ou, ainda que se comprometessem com o público do SO, não cumpriram 

as metas, explicam gestores e técnicos da STP.     

Segundo servidoras da Direção Geral de Gestão por Resultado da STP (em entrevista), 

isso se deu, por um lado, porque as instituições não tiveram seus orçamentos aumentados 

para que pudessem incluir um rol de novos beneficiários, atingindo, assim, o público-alvo 

do Sembrando Oportunidades em seus programas. Por outro lado, tampouco o Ministério 

da Fazenda exerceu forte pressão para que os demais Ministérios e entidades executoras 

de programas e ações utilizassem seus recursos para atingir esse público. Logo, do ponto 

de vista de incentivos institucionais, não houve “cenouras nem chicotes” para que a 

redução da pobreza fosse, de fato, considerada uma prioridade.     

Durante as entrevistas com representantes de diferentes ministérios, foi clara a fragilidade 

política da STP para coordenar o Sembrando Oportunidades junto às demais instituições, 

apesar de reconhecerem o esforço de coordenação que foi inicialmente realizado.    
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6.1.3 Instrumento de identificação e de focalização das famílias 

 

No intuito de uniformizar o modo de identificação das famílias pobres e extremamente 

pobres, a STP criou a “Ficha Social”, que constituiu o instrumento do eixo “enfoque de 

precisão e identificação das famílias”, mas que não foi, conforme já falamos, adotada por 

todas as instituições que tinham programas dentro do SO.  

A STP realizou um Mapa da Pobreza a partir dos dados do “Censo de Población y 

Vivienda” de 2012, e das “Encuestas Permanentes de Hogares” de 2011 e 2013, a fim de 

verificar em âmbito de localidade, que são os bairros no meio urbano e as companhias no 

meio rural, qual é a porcentagem de famílias pobres. Pela porcentagem de pobres ser 

maior no meio rural do que no urbano, a maior parte das fichas foram aplicadas nas 

localidades rurais, 81,7%  e nos departamentos de San Pedro e Caaguazú (STP, 2018).  

Segundo gestora da Dirección General de Información Social (DGIS) da STP (em 

entrevista), a ficha categoriza as famílias em quatro grupos:  

• “pobres extremos”: com renda abaixo da linha da extrema pobreza. 

• “pobres não extremos”: com renda entre a linha da pobreza extrema e a linha da 

pobreza. 

• “não pobres vulneráveis”: com até 50% da renda acima da linha da pobreza.  

• “não pobres não vulneráveis”: com mais de 50% da renda acima da linha da 

pobreza.    

Resultados recentes apontam que 363.222 famílias puderam ser classificadas segundo o 

seu estado de pobreza, 40% delas foram consideradas pobres, sendo 16% extremamente 

pobres e 24,7% pobres não extrema. Por outro lado, 28,3% foram consideradas não pobres 

vulneráveis e 30,8% não pobres e não vulneráveis (STP, 2018). 
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Gráficos 4 – Famílias e estado de pobreza  

Fonte: STP, 2018. 

 

As famílias em estado de pobreza, seja ela extrema ou não, tendem a ser mais numerosas 

do que as demais, assim, 24,4% das pessoas estavam na extrema pobreza (330.835  

pessoas) enquanto 22,3% foram consideradas não pobres e não vulneráveis (301.976 

pessoas). Os pobres não extremos foram 26% da população fichada (354.421 pessoas), e 

a maior porcentagem foram de não pobres vulneráveis – 27,2% (369.065 pessoas).  

Todavia, as fichas sociais não foram aplicadas nas localidades indígenas. Segundo a 

gestora da Dirección General de Información Social (DGIS) da STP, responsável por sua 

aplicação, isso se deu devido às bases de dados utilizadas para o Mapa da Pobreza não 

contemplarem informações sobre essa população, que tem um censo específico, o Censo 

Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígena, realizado pela última vez em 

2012, cuja metodologia de coleta de dados envolve questões legais e todo um processo 

de consentimento informado. Reconhecendo que o melhor seria aplicar para toda a 

população, a gestora da DGIS/STP relata que por não haver recursos suficientes, 

acabaram não incluindo os indígenas. Tal escolha os excluiu das ações do programa de 

Inclusão Produtiva Família por Família.  

As fichas foram aplicadas por diferentes instituições, por técnicos de programas, projetos 

e ações específicas que estavam no marco do SO, entre eles a própria STP, o MAG, a 

SAS, a Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN), a Dirección Nacional de 

Lucha contra la Pobreza (DIPLANP), a Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat 

(SENAVITAT), o Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), o Ministerio 

de Hacienda, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) (STP, 2018). 
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 Contudo, a Ficha Social foi aplicada em diferentes momentos e em projetos específicos. 

O papel da DGIS nas etapas de aplicação, tabulação e análise dos dados mudou conforme 

o projeto específico. Devido a isso, vários problemas ocorreram nessas fases, como 

duplicação de famílias entrevistadas, erro no entendimento das perguntas e forma de 

preenchimento das fichas, dados incompletos etc.52 Os dados não estão disponíveis em 

uma interface que permita cruzamento com dados de outras instituições públicas. 

Tampouco foram atualizados, e cada família identificada respondeu à Ficha Social uma 

única vez, quando não duas, em um curto espaço de tempo, causando duplicidade, o que 

enfraquece o uso da Ficha Social por outras instituições. A própria SAS, por exemplo, 

tinha seu formulário de coleta de dados dos beneficiários do Tekoporã – a ficha de hogar 

– que ainda hoje continua sendo utilizada nas ações dessa secretaria. Esses apontamentos 

demonstram a fragilidade desse instrumento como forma de identificação e focalização 

das famílias rurais extremamente pobres, a fim de que essas pudessem ser público 

prioritário nas ações de outras instituições, já que isso não ocorreu de maneira ampla, 

conforme já observamos no item anterior.   

 

 6.1.4 Inclusão produtiva e Mudança de atitude (SO FxF) 

 

O eixo “mudança de atitude” é baseado no acompanhamento familiar “Graduation”, uma 

metodologia de intervenção para redução da extrema pobreza desenvolvida pela ONG 

BRAC em Bangladesh, em 2002, e difundida pelo Banco Mundial para mais de 30 

países, com o apoio de diferentes ONGs, entre elas a Fundação Ford. No âmbito do SO, 

o projeto de acompanhamento foi denominado “Família por Família” e executado em 

duas etapas.   

A primeira delas, começou a ser planejada em 2015, e se configurou como um projeto-

piloto coordenado diretamente pela STP, com financiamento da Agência Espanhola de 

Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) e executada com o apoio 

da ONG colombiana Fundación Capital para replicação da estratégia “Graduation”. 

 Conforme o manual operativo do Família por Família – que no marco do projeto de 

cooperação com a Espanha e com a Fundación Capital recebeu o nome de “Reducción de 

Pobreza Extrema - Inclusión Productiva y Social en coordinación con el Sector Privado 

                                                           
52 Conversa informal com o motorista da STP que participou do processo.  
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fortaleciendo de las cadenas de valor” –, essa componente da estratégia teve como 

objetivo 

… promover un proceso de inclusión social y económica de familias en 

extrema pobreza en coordinación con el sector privado, fortaleciendo 

cadenas de valor inclusivas, la promoción de la participación social de 

los pobres extremos y el fortalecimiento de sus organizaciones 

(MANUAL OPERATIVO FxF, s/d., p. 2). 

 

Assim, visa potencializar as ideias que as famílias têm em relação à produção e negócio, 

considerando tanto suas condições quanto o empoderamento necessário para o 

desenvolvimento de sua atividade produtiva, além de promover o vínculo ao mercado e 

possibilitar o acesso a bens e serviços (MANUAL OPERATIVO, s/d.). Ainda que 

descreva o fortalecimento das organizações, não foram observadas ações efetivas nesse 

sentido, centrando a intervenção nas famílias. De modo a alcançar esse objetivo:    

 

Se considera como elemento fundamental en su diseño, buscar que las 

familias consigan superar el sentimiento de marginalización y 

victimización respecto a su condición que los inhibe de planificar su 

propio desarrollo y trazarse metas. (MANUAL OPERATIVO FxF, s/d., 

p. 2). 

 

 

Logo, supõe-se que as famílias extremamente pobres adquirem um sentimento de 

marginalização e vitimização, que as impede de sozinhas planejarem o seu próprio 

desenvolvimento. Nesse trecho, a própria estratégia programática estigmatiza a condição 

de extrema pobreza, associando-a à incapacidade de fazer projeções futuras. Sendo 

necessário que haja uma “mudança de atitude” das famílias, através de 

 

[…] elementos innovadores, combinando el uso de la tecnología y de 

activos financieros en especie, así como de servicios, que apoyan un 

enfoque centrado en la demanda para la salida permanente de la pobreza 

extrema. A través de las TICs se pretende reemplazar los talleres o 

capacitaciones tradicionales por métodos más efectivos y menos 

costosos, propios del “entrenamiento educativo”, y llegar a las familias 

con capacitaciones más lúdicas y atractivas. (MANUAL OPERATIVO, 

s/d, p. 2). 

 

Essa intervenção foi localizada em três distritos, dos dois departamentos mais pobres: 

Capiibary e Choré no Departamento de San Pedro, e Carayaó no Departamento de 
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Caaguazú. Segundo dados disponibilizados pela STP53, das 1000 famílias que iniciaram 

o projeto-piloto, 776 chegaram a receber os recursos não reembolsáveis destinados para 

o investimento produtivo, e 736 chegaram ao fim do processo de “Graduation”, que durou 

18 meses, embora a metodologia original orientasse um acompanhamento de 2 anos, 

conforme demonstrado no gráfico a seguir.   

 
 

Gráfico 5 – Duração projeto-piloto Família por Família (Manual Operativo FxF, STP)  

Fonte:STP, 201854. 

 

Para execução do projeto, foram contratados(as) dez jovens alunos(as), de cursos de 

graduação de diferentes áreas, para serem promotores e promotoras, responsáveis por 

acompanhar oitenta famílias, cada um(a) através de visitas quinzenais às comunidades e 

propriedades. Não faremos aqui uma avaliação da adequabilidade do número de jovens 

contratados(as) frente à demanda de acompanhamento exigida pelo projeto.  

Segundo o Vice-ministro de Redução da Pobreza da STP55, esse acompanhamento é para 

que “se trabaje com el tema de la autoestima.... para la pobreza estructural tenemos que 

trabajar ‘uno a uno’”. Além disso, ele destaca que o público-alvo do Família por Família 

“son personas que perderan la esperanza, tienen que trabajar con eso [resgate da 

esperança].... les enseñan planes de negocios para que puedan ganar dinero”. No Manual 

Operativo, é declarado que o elemento fundamental do desenho do FxF é “buscar que las 

                                                           
53 Em Slides apresentados pelo Vice-ministro de Redução da Pobreza da STP, em entrevista em 06 de 

março de 2018.   
54 Em Slides apresentados pelo Vice-ministro de Redução da Pobreza da STP, em entrevista em 06 de 

março de 2018. 
55 Vice-ministro de Redução da Pobreza da STP, em entrevista em 06 de março de 2018. 
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familias consigan superar el sentimiento de marginalización y victimización respecto a 

su condición que los inhibe de planificar su propio desarrollo y trazarse metas”. Nesses 

argumentos reside a ideia de “mudança de atitude”.   

Uma das primeiras ações junto às famílias participantes é a assinatura da Ata de 

Compromisso de Participação no Programa, onde estão dispostas as responsabilidades 

das partes. Logo em seguida, as famílias com os(as) promotores(as) elaboram um Plano 

de Vida, documento presente numa cartilha “ilustrada” que cada participante recebe ao 

aderir ao projeto. Nele, deve-se ter anotado os recursos e as capacidades familiares, as 

habilidades dos membros da família e seus objetivos e metas dentro de um horizonte de 

3 anos (Manual Operativo FxF). Esse Plano é realizado por meio de reuniões com grupos 

de participantes, e nesse momento cada uma delas (embora não descrito nos documentos 

oficiais, a intervenção foi orientada para as mulheres) também projetava o seu ‘desenho 

dos sonhos’ (Vice-ministro, em entrevista), uma ilustração do que cada família gostaria 

de alcançar.   

O próximo passo é a construção de um Plano de Negócio para alguma atividade produtiva 

que possa contribuir para esse ‘sonho’. Cada família recebe um recurso não reembolsável 

de USD 700,0056, chamado de “Capital Semilla” que é transferido em duas parcelas para 

investir nessa atividade produtiva que poderia ser agropecuária ou outros serviços (ver 

gráfico 6). 

 

Gráfico 6 – Tipos de microempreendimentos fomentados pelo ‘Capital Semilla’  

Fonte: STP57. 

                                                           
56 Em slides apresentados pelo Vice-ministro de Redução da Pobreza da STP, em entrevista em 06 de 

março de 2018.   
57 Idem. 
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 Em visitas a campo, conheci famílias participantes do projeto-piloto que tinham 

empreendido em galinheiros, chiqueiros e uma borracharia. A ex-promotora que me 

acompanhou nessas conversas, explicou que um dos pressupostos é que as participantes 

pudessem investir em alguma produção que contribuísse com o autoconsumo de 

alimentos, mas não eram impedidas de investirem em outras atividades.   

Segundo o Manual Operativo do FxF, para a realização do primeiro desembolso, são 

necessários documentos de identidade, Plano de Vida, Plano de Negócios, além de ter 

iniciado as capacitações. Conforme explicado por promotores, cada um deles(as) tinha 

um tablet no qual foram passados vídeos correspondentes a 14 módulos, conforme 

Quadro 25 a seguir. Os vídeos são propriedade da Fundación Capital. 

Quadro 25 – Lista de módulos capacitações do Família por Família  

Detalle de actividad Tipo de habilidades 

Módulo 1: Soy un ser único, especial y capaz Desarollo humano 

Taller: Plan de Vida   

Módulo 2: ¿Para qué tengo mi negocio? Emprendimiento 

Módulo 3: ¿A quién vendo mi producto o servicio? Emprendimiento 

Módulo 4: ¿ Cómo calculo mis costos y ganancias? Emprendimiento 

Taller: perfil de negocio   

Módulo 5: ¡La responsabilidad de salir adelante está em 

nuestras manos! 

Desarollo humano 

Módulo 6: Ahorro y buen vivir Educación financiera 

Módulo 7: Las duedas sanas Educación financiera 

Módulo 8: Las cuentas claras nos ayudan a salir adelante Emprendimiento y 

educación financiera 

Módulo 9: Como manejar los riegos em mi negocio Emprendimiento 

Módulo 10: Comunico lo que pienso Desarollo humano 

Módulo 11: Si llegamos a acuerdos vivimos mejor  Desarollo humano 

Taller: Fortalecimento comunitario   

Módulo 12: Conociendo el mercado para mis productos Emprendimiento 

Módulo 13: Unidos nos va mejor Desarollo humano y 

Emprendimiento 

Taller: Asociatividad   

Módulo 14: Las dificultades son oportunidades  Desarollo humano 

Módulo 15: Con calidad y buen servicio mi negocio será mejor  Emprendimiento 

Módulo 16: Con ganas alcanzo mis metas Desarollo humano 
Fonte: STP58. 

                                                           
58 Em slides apresentados pelo Vice-ministro de Redução da Pobreza da STP, em entrevista em 06 de 

março de 2018.   
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Acredita-se que, através desses temas, as famílias adquirem informação e conhecimento 

necessários para geração de confiança, assim como para “fomentar a motivação, 

preparando as famílias para enfrentar momentos de crise” (STP, 2018). 

Promotores relatam algumas reclamações no uso dessa tecnologia, como o 

superaquecimento do aparelho, principalmente se considerarmos o clima paraguaio e a 

ausência de locais climatizados no meio rural; a impossibilidade de carregar a bateria; o 

controle dos módulos disponibilizados sequencialmente, o que nem sempre era possível 

de ser cumprido por uma dada família, o que impedia de outra acessar o módulo seguinte. 

Além de uma tecnologia para transmitir os vídeos, os tablets também foram utilizados 

como mecanismos de controle, por terem um dispositivo georreferenciador, os(as) 

promotores(as) podiam ser monitorados, pela STP, em relação aos percursos e às visitas 

realizadas.  

A partir desse acompanhamento, famílias com perfil de beneficiário do Tekoporã foram 

inseridas nesse programa. Essa articulação era feita diretamente pelo(a) promotor(a) junto 

ao escritório local da SAS, o que possibilitou aumentar a abrangência desse programa.          

O total de recursos gastos no projeto-piloto foi de USD 784.000, distribuídos conforme o 

Quadro 26 a seguir.  

 
Quadro 26 – Porcentagem de custos com o projeto-piloto Família por Família 

Rubro Porcentagem 

Capital semilla, autoconsumo y otras 

transferencias 

77% 

Personal de campo 8% 

Capacitación y Aplicación 13 

Gestión Administrativa 2% 

TOTAL 100% 

Fonte: STP59.  

 

Na fase do projeto-piloto, o total de recursos gastos por família durante os 18 meses foi 

de USD 1.010 ou Gs 2.600.000 (em guaranis), o que inclui o valor do Capital Semillas e 

                                                           
59 Em slides apresentados pelo Vice-ministro de Redução da Pobreza da STP, em entrevista em 06 de 

março de 2018.   
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custos técnicos e administrativos. Das 1000 famílias que iniciaram o processo de 

“Graduation”, 776 receberam os recursos, e apenas 736 delas passaram por todas as fases 

do processo, conforme relata o Vice-ministro da STP (em entrevista)60.  

Segundo ele, o “Programa Família por Família” pode ser considerado mais eficiente do 

que os programas de transferência de renda condicionada. Além do Tekoporã, programas 

de transferência de renda, a SAS possui um programa próprio de inclusão produtiva 

denominado Tenonderã que também conta com participantes na zona rural, o que indica 

certo conflito entre a STP e a Secretaría de Acción Social (SAS) na condução de ações 

de cunho produtivo para a população rural mais pobre.  

Essa falta de colaboração entre os setores de assistência social e aqueles responsáveis pelo 

aspecto produtivos, é um dos maiores desafios dos programas de inclusão produtiva e que 

prejudicam as possibilidades efetivas de contribuir para a redução da pobreza de grupos 

mais vulneráveis (RIGOLINI, 2016). E mais do que isso, foi observado uma disputa pelo 

público extremamente pobre rural entre esses dois órgãos.   

 A segunda fase do “Família por Família”, realizada por meio do Ministério de 

Agricultura e Agropecuária (MAG), foi denominada “Família por Família Proders” por 

ter sido executada por meio da ampliação do Programa de Desarrollo Rural Sostenible 

(Proders). Este programa é um projeto de cooperação internacional que já era financiado 

pelo Banco Mundial, e cujos recursos, prazos e critérios de elegibilidade dos participantes 

permaneceram iguais, o que gerava certa incompatibilidade entre o SO e o Proders 

(Gestora do MAG, em entrevista).  

Interessante notar que esse último já tinha sido aportado pelo MAG no âmbito da Mesa 

Coordenadora do SO como uma das ações pelas quais o Ministério contribuiria com o 

Programa Sembrando Oportunidades. 

Segundo uma gestora do MAG, apenas 40% dos beneficiários listados pela STP como 

público a ser atingido pelo “Família por Família Proders” se qualificava originalmente 

como público-alvo do Proders. Algumas famílias, consideradas sem esse perfil, foram 

inseridas, mas para essa gestora é uma parcela que não teria êxito no projeto. O MAG não 

mudou sua metodologia para atender os beneficiários do Sembrando Oportunidades. Mais 

                                                           
60 Idem.  



212 

 

 

 

do que isso: a própria Carta Orgânica desse Ministério não dá prerrogativas para 

trabalharem com o perfil extremamente pobre.  

Além dessa característica, o novo arranjo “Família por Família Proders” teve outras 

peculiaridades. Segundo promotores, só poderia ocupar essa função quem fosse 

engenheiro ou estivesse cursando Engenharia Agronômica. Em Choré, havia apenas três 

promotores, que juntos atendiam 270 famílias, dentro de um universo de 470 famílias que 

deveriam ser atendidas. As famílias participantes deveriam dispor de alguma capacidade 

produtiva e uma propriedade de, no mínimo, meio hectare disponível para cultivo 

agrícola, que poderia ser uma área emprestada ou arrendada, quando não própria. Área 

que justifica a participação no Proders FxF, já que o Proders tem como benefício a 

mecanização. Os critérios são renda per capita de até Gs 1.000/dia e disposição de uma 

propriedade de, no máximo, dez hectares, sendo estabelecidos como limite para a 

participação no Projeto.   

No entanto, independentemente da atividade produtiva desejada pela família durante a 

construção do Plano de Vida e o Desenho dos Sonhos, todas as famílias acabaram 

recebendo mecanização e insumos agrícolas apenas para a produção de milho. Não 

foram previstos nesses projetos o repasse de recursos monetários, apenas a prestação de 

serviços técnicos e a doação de insumos para a produção já delimitadas no âmbito do 

Proders – milho e feijão – dependendo da região. Isso causava certa frustração nas 

famílias diante daquilo que era previsto no formato original da estratégia. 

 

6.1.4.1 Famílias      

 

Por meio das visitas de campo realizadas, foi possível observar casos de famílias que 

conseguiram manter a atividade produtiva e outras que não tiveram o mesmo êxito nas 

duas fases do projeto.  

Uma das participantes, que é mãe solteira e mora com sua mãe idosa e um filho em idade 

escolar, em uma pequena propriedade de não mais que 300m2, mantém a criação de 

galinhas em seu galinheiro instalado com recursos do Projeto e comercializa os ovos na 

feira em um local de comercialização agrícola na zona urbana de Choré. Outra 

participante matriarca de uma família de 34 pessoas – entre filhos/as, netos/as, noras e 

genros que moram numa mesma propriedade, em diferentes casas –, não conseguiu 
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manter a produção de galinhas de postura, devido a uma enfermidade que matou cerca de 

100 galinhas em três dias. Uma terceira beneficiada – casada e mãe de quatro filhos em 

idade escolar – foi obrigada a desistir da criação de porcos, devido à propriedade em que 

mora ser do sogro e à proximidade de outras residências à pequena pocilga, instalada com 

recursos do Projeto, incomodar em função do odor.  

Esses pequenos relatos de histórias de três participantes do piloto “Família por Família” 

revelam a fragilidade de não terem acompanhamento técnico após a finalização dos 18 

meses do Projeto e o problema da falta de acesso à terra.      

Nas visitas de campo, das três beneficiadas do “Família por Família Proders”, constatou-

se que duas delas também participaram do piloto “Família por Família”, recebendo um 

duplo investimento. Não foi possível identificar em quantas famílias participantes do 

programa em Choré ocorreu essa situação, que podem ter sido escolhidas dentro do 

universo do público-alvo do SO, já que foi comentado que deveriam ter maior número de 

promotores/técnicos para assistir a real demanda do Projeto no município.   

A visita a uma jovem senhora – casada e mãe de seis filhos que possui uma propriedade 

de 5 hectares –, instalou um galinheiro na fase do piloto e ganhou recursos técnicos para 

a implantação da produção de milho, e ao ser questionada sobre o que mudaria no Projeto, 

declara que gostaria de poder instalar uma pequena pocilga ao invés de ter sido 

contemplada com materiais para cultivo de milho. A segunda, que no piloto instalou uma 

borracharia tocada pelo esposo, diz que gostaria de ter um galinheiro, pois não sabe o que 

fará com o milho que será coletado. Entre as três, a família que pareceu estar em uma 

situação de maior vulnerabilidade econômica e social – conforme pude observar nas 

precárias condições de moradia e bens visíveis, composta pelo casal e seis filhos abaixo 

de 10 anos de idade – não foi beneficiada pelo piloto. O investimento produtivo “Família 

por Família Proders” está sendo realizado em uma área emprestada pela organização 

comunitária. Segundo o esposo, o milho servirá para alimentar dois porquinhos 

comprados com recurso do Tekoporã, e comenta que é a primeira vez que recebe algum 

tipo de assistência produtiva.  

Para o Vice-ministro, mesmo que alguns empreendimentos não tenham dado certo, “el 

importante es enseño de una maneja de trabajar capacidades”. Embora seja difícil apontar 

a validade das capacitações, realizadas há dois anos ou alguns meses atrás, a partir de 

visitas e conversas pontuais, foi solicitado às entrevistadas e ao entrevistado comentar um 
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pouco sobre os aprendizados das capacitações. Em nenhum dos casos puderam descrever 

algum dos temas abordados com propriedade. O que, por outro lado, não significa que 

não tenham internalizado parte do conteúdo. 

Conforme relatado, o “Família por Família” piloto e versão Proders contribuíram para a 

Inclusão Produtiva de famílias em pobreza e pobreza extrema. Além do Proders, o MAG 

aporta outras duas ações ao Sembrando Oportunidades: a assistência técnica exercida pela 

Deag e o Pronafop, um programa de fomento agropecuário, e, também, um projeto de 

mecanização desenvolvidos pela Itaipu, e o AROVIA, um programa de voluntariado 

coordenado pela STP. Todavia, esses três últimos não foram objeto de investigação 

durante a visita de campo ao país, devido às restrições de tempo e por não terem 

centralidade nas conversas. 

    

6.1.5 Articulação territorial e gestão das redes interinstitucionais do setor público e 

privado     

 

Dos componentes do desenho do SO, esse é o que parece ter sido menos desenvolvido. A 

ideia de política territorializada ou desenvolvimento territorial não esteve presente em 

nenhuma das conversas e entrevistas realizadas. A STP por meio da “Dirección General 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” tem contribuído para a construção de planos 

de desenvolvimento dos governos subnacionais – distritos e departamentos.  

Da mesma forma, como foi apresentado no caso anterior, segue no Quadro 27 os 

principais pontos de atenção do caso paraguaio. 
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Quadro 27 – Pontos de atenção no caso paraguaio 

– O rural paraguaio é orientado pelo agronegócio, com forte concentração de terra, 

fruto de uma ditadura de quase 30 anos. 

– Os programas para agricultura familiar são escassos, recentes e frágeis. Parte deles 

financiado por cooperações internacionais.  

– O Sembrando Oportunidadess (SO) foi concebido em um clima de descontinuidade 

política, pelo impeachment do Lugo (Frente Guasú) e entrada de Horácio Cartes 

(Partido Colorado). De maneira geral, a questão democrática parece ser um grande 

desafio para o país.  

– Entre as rupturas, a Secretaria Técnica de Planificación (STP) foi incumbida pelo 

desenho e coordenação do SO, gerando um distanciamento e disputa com a Secretaría 

de Acción Social (SAS).   

– O SO é um programa guarda-chuva com ações de diferentes ministérios, que 

chegaram em parte do território nacional.  

– Ao SO não foram atribuídos poder político, tampouco vinculação orçamentária ou 

outro instrumento que pudesse contribuir para a coordenação interinstitucional. 

– A principal ação analisada foi o Projeto Família por Família (FxF), devido às 

restrições ao acesso a dados e informação. Ele beneficiou 736 famílias (STP, 2017).       

– Temas presentes no SO (especialmente ao FxF): Mudança de atitude e Inclusão 

Produtiva.  

– O SO teve que lidar com os determinantes individuais da pobreza rural: Ater e 

mulher, e em menor grau com renda e habitação. Não se dedicou aos grupos étnicos, 

terra, comercialização, seguridade social, participação social e mercado de trabalho 

rural. Embora a dimensão territorial estivesse presente no desenho oficial do programa, 

não houve indícios de ter sido executada. 

– Concepção de construção de extrema pobreza rural: um problema de habilidades 

individuais. 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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7 EQUADOR 
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A República do Equador apesar de ter uma população de 16,6 milhões de habitantes, é o 

menor país em extensão geográfica dos casos analisados nesta pesquisa, com 256.370 

km² (CEPAL, 2017c). Localizado na região dos Andes, é limítrofe à Colômbia ao norte, 

com o Peru a leste e ao sul, e com o Oceano Pacífico a oeste (Figura 15), o que lhe confere 

traços marcantes da cultura andina – seus cantos, fisionomias, espiritualidade, texturas, 

cores e sabores. Está privilegiadamente localizado na linha imaginária que divide os dois 

hemisférios – linha do Equador, que deu origem ao seu nome –, e por isso possui uma 

série de características ambientais naturais favoráveis ao desenvolvimento de cultivos 

agrícolas, o clima e o solo.   

 

 

Figura 15 – Mapa do Equador  

                                                  Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Do ponto de vista econômico, as atividades produtivas que mais contribuíram para o PIB 

nacional de USD 97,6 bilhões, em 2016, foram a indústria manufatureira (15,7%), o 

comércio (13,3%), a construção (10,5%) e agropecuária (10,1%), segundo dados 

disponibilizados pela Cepal (2017c). Se considerarmos os principais produtos exportados, 
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observamos que suas produções estão geograficamente localizadas conforme à 

disponibilidade dos bens naturais do país em suas três grandes regiões – Amazônia, Serra 

e Costa – cada uma delas com suas especificidades produtivas, além do Arquipélago de 

Galápagos.  

Em 2015, o produto mais exportado pelo Equador foi o petróleo, que respondeu por 36% 

das exportações. Os principais poços petroleiros estão na região amazônica equatoriana, 

onde também há produção agroflorestal e áreas de conservação ambiental. O segundo 

produto mais exportado foi a banana (16%), cujas plantações monocultoras se encontram 

em grande medida na zona costeira, onde o relevo é plano e é maior o tamanho das 

propriedades agropecuárias. Nessa zona também se desenvolve a atividade pesqueira. Os 

moluscos e crustáceos respondem juntos por 13% das exportações, e os preparados e 

conservas de pescado por 5,2% (CEPAL, 2017c).   

Na Serra, com sua elevada altitude de 1.800 m a 6.310 m acima do nível do mar, relevo 

acidentado e cultura andina, as propriedades rurais são menores e mais diversificadas. 

Nessa região, as principais produções são de frutas e hortaliças orientadas ao mercado 

nacional, e de flores, que sozinha responde por 4,6% do total de produtos exportados. 

Devido à própria característica geográfica e cultural, a Serra é menos favorável à 

reconcentração de terra. Já no arquipélago de Galápagos, famoso por ter sido palco dos 

achados evolucionistas de Darwin e titulado como Patrimônio Natural da Humanidade, a 

principal atividade é o turismo. 

O petróleo é o produto mais importante para a economia equatoriana desde a década de 

1970, quando iniciou a exploração de reservas localizadas na região amazônica, tornando 

o país produtor e exportador desse produto. Entre os anos de 1971 e 1981, houve um 

boom do petróleo, o que dobrou o PIB do país nesse período e possibilitou o 

desenvolvimento da indústria manufatureira conforme a receita cepalina de ISI. Todavia, 

na década de 1980, com a queda de preço do barril – de USD 100 para USD 15, a preços 

correntes – e a indisponibilidade de crédito internacional, o país entrou em um longo 

processo de recessão (CORREA, 2015, p. 20).       

Segundo Rafael Correa (2015, p. 33), a recessão foi agravada pelo inverno de 1983 que 

destruiu a produção agrícola da região costeira, e o terremoto de 1987, que afetou 

gravemente os oleodutos do país e consequentemente a exportação petroleira. Com a 

ascensão neoliberal, afirma o autor e ex-presidente, uma série de mudanças foram postas 
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em prática, entre elas, leis que desregulamentaram e enfraqueceram os controles do já 

fragilizado mercado financeiro equatoriano, causando, entre outros fatores, a crise 

bancária de 1999, que culminaria na dolarização da economia em 2000.       

Embora o setor petroleiro seja o de maior importância para a economia nacional, a 

agricultura cumpre um importante papel, principalmente do ponto de vista social e da 

ocupação nacional e rural. Em 2014, a agricultura foi o setor responsável pela maior fatia 

de ocupações, 24,4% (CEPAL, 2017c), se considerar só a população rural, esse índice é 

de 62%, em 2013 (MAGAP, 2016), com todos bônus e ônus envolvidos.   

Mesmo que haja divergência de dados, o Equador é considerado um país com fortes traços 

rurais. Segundo o Censo de 2010 de Población y Vivienda, 63% da população equatoriana 

naquele ano residia no meio rural (INEC, 2010). Já os dados disponibilizados pela Cepal 

(2017c) apontam 37,6% para o mesmo período. 

A definição de pequena agricultura campesina ou agricultura familiar campesina utilizada 

pelo Ministério de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), responsável 

pela formulação e execução de políticas públicas para o setor agropecuário de maneira 

ampla, determina que a pessoa produtora resida na própria propriedade, a mão de obra 

remunerada não seja majoritária e o valor total de produção não ultrapasse USD 10.000. 

Devido às diferenças regionais, os limites de extensão dessas propriedades variam: até 20 

hectares na serra, até 50 hectares na costa e até 100 hectares na região amazônica.      

Esse tipo de agricultura responde por 75% das propriedades rurais equatorianas, ou seja, 

425.596 unidades que juntas ocuparam 17% da superfície agrícola do país, no ano de 

2013. A maior parte da área agricultável, cerca de 43%, está nas mãos da mediana 

agricultura (MAGAP, 2016, p. 138). A estrutura desigual de posse da terra é um dos 

problemas estruturais do setor agropecuário equatoriano reconhecidos pelo Ministério de 

Agricultura, que pondera 

No entanto, é importante repensar que o atual problema de terra no Equador já 

não é de concentração da propriedade, senão de fragmentação, acumulação de 

terra fértil através de diversas modalidades de arrendamento e agricultura por 

contrato (MAGAP, 2016, p. 157).  

 

Conforme Vergara-Camus e Kay (2017) argumentam, por um lado, há a subdivisão das 

pequenas propriedades e, por outro, a acumulação de capital à medida que pequenos 

produtores e campesinos se colocam a serviço do agronegócio.  
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Patrick Clark (2017, p. 352) descreve que o moderno agronegócio no Equador, do ponto 

de vista de produção, está ligado ao declínio do sistema de fazendas e à emergência de 

um grande grupo de camponeses pobres na região serrana que se tornam força de trabalho 

em operações agroindustriais, como da produção de flores e hortaliças nas províncias 

Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, especialmente de mão de obra feminina. Há também 

uma reconcentração de terra associada à produção de commodities, especialmente os 

grãos do complexo comida-combustível-ração e de bananas na região da costeira.  

Outro elemento importante para entender o meio rural equatoriano é a diversidade étnica. 

O Censo de 2010 de Población y Vivienda aponta que 76% dos equatorianos(as) se auto 

identificavam como mestiços, apenas 8,5% como brancos, 7,6% como indígenas, 6,0% 

como afroequatorianos e 1,6% como montubios. Os povos indígenas estão divididos em 

13 nacionalidades presentes nas três regiões continentais do país, cada uma delas mantém 

seus costumes e línguas próprias, cujo idioma mais falado é o kichwa (SIISE)61. Não há 

órgão estatal que lide exclusivamente com os povos indígenas, já que eles são 

considerados como um público transversal conforme Constituição de 2008. Já os 

montubios são povos tradicionais que vivem na costa equatoriana, se dedicam à 

agricultura, e são popularmente conhecidos pelo jeito alegre e festeiro.   

Clark (2017, p. 352) aponta que o surgimento de movimentos sociais e a formação de 

organizações sociais no meio rural equatoriano se deu a partir do reconhecimento legal 

de comunidades indígenas ainda início do século XX, num processo chamado de 

comunhão, que iniciou com lutas pela terra e alcançou a Ley de Comunas, em 1937, e a 

criação de associações e cooperativas camponesas devido aos processos de reforma 

agrária da década de 1960 e 1970, em pleno governos militares.   

A partir de Lucero (2003), Clark (2017) afirma que assim foram criados a Confederación 

de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) e a Federación Nacional de 

Organizaciones Campesinas, Indígenas e Negras (FENOCIN) atualmente filiada à Via 

Campesina. Outras organizações formadas assumiram diferentes formas jurídicas – 

comunidades, comunas, associações de irrigação, cooperativas ou associações agrícolas 

– que desempenharam papéis não assumido pelo Estado (p. 352), o que muito 

                                                           
61 Disponível em: www.siise.gob.ec 
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provavelmente caracterizamos como ações públicas, tanto as de pressão ao Estado quanto 

aquelas do ‘público’ para o ‘público’, desempenhadas até hoje. 

Clark descreve que essas organizações se tornaram, na década de 1980, público-alvo de 

cooperações internacionais, agências de desenvolvimento e ONGs. Esse período 

coincidiu com o aumento da participação e influência dessas organizações na política, 

incentivado por cooperações como parte dos aspectos de participação da sociedade civil. 

O surgimento do discurso da soberania alimentar no Equador foi devido, pelo 

menos em parte, às agências de cooperação para o desenvolvimento e ONGs 

que financiaram as atividades de lobby político de movimentos sociais rurais 

(CLARK, 2017, p. 353). 

     

Pouco provável que os próprios movimentos concordem com essa afirmação. Na relação 

com os diferentes governos presidenciais de direita, os movimentos rurais equatorianos 

passam por altos e baixos, até contribuírem fortemente para a eleição de Rafael Correa.   

Do ponto de vista social, em 2014, o Equador possuía um IDH de 0,732 considerado 

mediano pelo PNUD, e um índice de Gini de 0,45, que revela a menor desigualdade social 

entre os casos aqui propostos. A pobreza atingiu, nesse mesmo ano, 29,8% da população 

e indigência (extrema pobreza) de 10,3%, segundo métodos de mensuração da Cepal. Se 

observarmos a evolução dessas taxas no gráfico a seguir, é evidente que elas têm caído 

desde o ano de 1990, salvo em dois momentos: em 1999, quando o país passou por uma 

forte crise econômica, e em 2009, com a crise econômica internacional. 
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Gráfico 7 – Taxa da pobreza e indigência equstoriana medidas pela Cepal 

Fonte: Cepal, 2017c. 

 

Em 2014, a taxa de pobreza na zona rural foi de 27,3%, menor do que essa mesma taxa 

verificada no meio urbano, de 31,1%. Mas essa observação se inverte, quando 

consideradas a taxa de indigência ou extrema pobreza, enquanto 9,9% da população 

urbana está nessa condição, na zona rural encontramos 11,3% (CEPAL, 2017c).  

 

“Da noite neoliberal à Revolução Cidadã”?  

Manuel Chiriboga (2013, p. 145) distingue dois momentos recentes na condução política 

do desenvolvimento econômico do país. O primeiro que foi até o ano de 2006, em que 

foram seguidas as recomendações do Consenso de Washington de estabilização e ajuste 

macroeconômico, e nesse momento o setor externo foi visto como propulsor da economia, 

devido à dolarização e à abertura comercial. Período esse denominado pelo economista e 

ex-presidente Rafael Correa (partido Alianza País), de ‘noite neoliberal’, no qual o país 

foi governado por Gustavo Noboa (2000-2003), Lucio Borbuá (2003-2005) e Alfredo 

Palácio (2005-2007), todos do partido Unión Demócrata Cristiana (UDC) de direita e 

considerados de fortes orientações neoliberais. Correa se tornou uma figura pública ao se 

tornar o Ministro da Economia e Finanças de seu antecessor, Alfredo Palácio, entre 2005 

e 2006. Momento em que ficou conhecido por sua posição progressista em matéria de 

assuntos econômicos (CLARK, 2017).  

Em seu livro “Equador da noite neoliberal à revolução cidadã”, Correa cita exemplos de 

privatizações e concessões prejudiciais ao interesse público. Um deles foi o do aeroporto 

de Quito, em que o Estado arcou com três quartos do valor investido e não terá retorno 

durante os 35 anos de vigência da concessão. Outro exemplo foi a mudança na Lei de 

Minas, apoiada pelo Banco Mundial, que possibilitou cerca de 4 mil concessões mineiras 

das quais o Estado recebe de um a dezesseis dólares anuais por hectare concessionado, 

independentemente de ser explorações de cal ou ouro (CORREA, 2017, p. 35).      

O segundo momento caracterizado por Chiriboga (2013, p. 146) se inicia com a vitória 

de Rafael Correa nas eleições de 2006, fruto, segundo esse autor, do cansaço do eleitorado 

com a instabilidade política e de um divórcio entre a classe política até então no poder e 

as demandas da sociedade civil. Com a promessa de estabelecer um modelo de 

desenvolvimento pós-neoliberal, fundamentado no crescimento econômico e maior 
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equidade social, Correa vence as eleições presidenciais pelo partido de esquerda Alianza 

País e com o apoio da Mesa Agrária. Ele foi apoiado por uma articulação de organizações 

indígenas e campesinas, entre elas a Fenocin, a Federación de Campesinos e Indígenas 

Libres del Ecuador (FENACLE), a Confederación Nacional del Seguro Social Campesino 

(CONFEUNASSC), a Coordinadora Nacional Campesina – Eloy Alfaro (CNC‐EA), e a 

Confederación Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI). Todas elas tinham a soberania 

alimentar como narrativa (CLARK, 2017), que foi incluída na nova Constituição de 2008 

como um compromisso do Estado.  

 

Preámbulo  

NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador    

Decidimos construir Una nueva forma de convivencia ciudadana, en 

diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak 

kawsay; Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de 

las personas y las colectividades; 

(…)  

Art. 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico.  

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La 

soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, 

y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de 

participación directa previstas en la Constitución.  

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

(…) 

Art. 13. [...] El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, grifo nosso) 

 

A Constituição equatoriana prima por um Estado plurinacional e intercultural, capaz de 

reconhecer a diversidade de seu povo e garantir direitos aos equatorianas e equatorianos, 

independentemente de suas condições sociais, culturais e religiosas. Nela são 

estabelecidos os direitos do regime do Buen Vivi como forma de desenvolvimento 

inclusivo e equitativo – direito à água, alimentação, educação, saúde, comunicação, 

informação, moradia, ambiente saudável, trabalho e seguridade social. Além dos direitos 

civis, sociais e políticos dos seres humanos, também está previsto o direito da natureza 

ou Pacha Mama de ser respeitada e mantida a sua existência e a regeneração de seus 

ciclos de vida (Artigo 71 da Constituição de 2008). 
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 O Buen Vivir ou Sumak Kawsay (termo na língua andina kichwa) foi definido como  

la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y 

muerte digna, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y 

todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las 

culturas humanas. El Buen Vivir presupone tener tiempo libre para la 

contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, 

capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan 

de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los 

territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno –visto como un ser 

humano universal y particular a la vez– valora como objetivo de vida deseable 

(tanto material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación 

uno a otro). (PLANO NACIONAL DEL BUEN VIVIR, 2009, p. 8-9). 

 

Do ponto de vista de narrativa, o Buen Vivir foi adotado como parte do discurso oficial 

do governo de Rafael Correa, com o apoio de movimentos sociais e em meio a 

construções intelectuais, esse conceito foi visto como o (eco)comunismo do século XXI, 

e foi utilizado na descrição e nos argumentos de diferentes ações de governo durante os 

dez anos como presidente do país, e esteve no poder entre os anos de 2007 e 2017. Do 

ponto de vista econômico, tiveram quatro processos de fortalecimento do papel do Estado 

na economia: tomando como base Chiriboga (2013, p. 146), houve a renegociação de 

contratos petroleiros, a eliminação de fundos fiscais de base petroleira que garantiam o 

pagamento da dívida e atuavam como seguro anticíclico, um aumento da pressão 

tributária e a renegociação dos serviços da dívida. Conforme dados do Banco Central do 

Equador, a renda fiscal passou de 17% nos 2002-2006 para 22% no período de 2007-

2009, assim como o gasto público aumentou de 16% para 24% nos mesmos períodos. 

Assim, investimentos foram realizados em matéria de infraestrutura, educação, saúde, 

transferências monetárias para populações vulneráveis e uma aproximação aos pequenos 

produtores e demais públicos envolvidos na Economia Popular e Solidária, como 

alternativa para um modelo de desenvolvimento econômico mais equitativo 

(CHIRIBOGA, 2013, p. 146), e uma nova ordem de desenvolvimento e fortalecimento 

das instituições estatais, com a realização de concursos na administração pública e a 

elaboração do Plano Buen Vivir 2009-2013. Também foi feito um plano de 

desenvolvimento nacional onde foram descritas as orientações para toda a administração 

pública central, no sentido de traduzir cargos comissionados, reestruturação da 

administração pública central e planejamento nacional que os preceitos da Constituição 

de 2008 em ações, alcançando assim a “Revolução Cidadã”, marcaram meta de seu 

governo.  
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Além disso, esse governo buscou organizar as intervenções de órgãos multilaterais e 

organizações internacionais no país, que eram bem mais frequentes antes de seu governo, 

a fim de dialogar para uma condução alinhada ao projeto de país que estava sendo 

construído, cujos principais marcos institucionais constam no Quadro 28.  

Quadro 28 – Principais marcos institucionais do governo de Rafael Correa 

Constituição Cidadã 2008: é a 19º Constituição do país em período republicano, iniciado em 1830, e 

estabelece diversos direitos: direito do Buen Vivir; das pessoas e grupos de atenção prioritária; das 

comunidades, povos e nacionalidades; de participação; de liberdade; da natureza; e de proteção.   

Plano Nacional do Buen Vivir (duas versões): planos de desenvolvimento nacional baseados no 

Sumak Kawsay. 

Lei Orgânica do Regime de Soberania Alimentar (LORSA - 2009): estabelece os mecanismos 

mediante os quais o Estado cumpra com sua obrigação e objetivo estratégico de garantir às pessoas, 

comunidades e povos, a autossuficiência de alimentos saudáveis, nutritivos e culturalmente apropriados 

de forma permanente. 

Lei Orgânica de Participação Cidadã (2010): tem por objeto propiciar, fomentar e garantir o exercício 

dos direitos de participação das cidadãs e dos cidadãos, de maneira protagonista, na tomada de decisões 

de gestão pública; instituir instâncias, mecanismos, instrumentos e procedimentos de deliberação pública 

entre o Estado, em seus diferentes níveis de governo, e à sociedade.  

Lei Orgânica de Economia Popular e Solidária (2011) e do Setor Financeiro Popular e Solidário: 

tem por objetos: a) Reconhecer, fomentar e fortalecer a Economia Popular e Solidaria e o Setor 

Financeiro Popular e Solidário em seu exercício e em relação com os demais setores da economia e com 

o Estado; b) Potencializar as práticas da economia popular e solidária que se desenvolvem nas comunas, 

comunidades, povos e nacionalidades, e em suas unidades econômicas produtivas para alcançar o Sumak 

Kawsay; c) Estabelecer um marco jurídico comum para as pessoas naturais e jurídicas que integram a 

Economia Popular e Solidária e do Setor Financeiro Popular e Solidário; d) Instituir o regime de direitos, 

obrigações e benefícios das pessoas e organizações sujeitas a esta lei; e e) Estabelecer a 

institucionalidade pública que exercerá a reitoria, regulação, controle, fomento e acompanhamento.  

Conferência Plurinacional e Intercultural de Soberania Alimentaria (COPISA - Lei nº 583/2009): 

órgão do poder cidadão instituído LORSA, e que tem como missão construir, implementar e acompanhar 

o cumprimento das políticas públicas e do Sistema de Soberania Alimentar e Nutricional do Equador, 

em um amplo processo de diálogo, coordenação e articulação, entre a sociedade civil e o Estado, para a 

implementação da Soberania Alimentar.  

Código Orgânico de Organização Territorial, Autonomia e Descentralização (COOTAD - 2010): 

estabelece a organização político-administrativa do Estado equatoriano no território: o regime dos 

diferentes níveis de governo autônomo descentralizados e os regimes especiais, com o fim de garantir 

sua autonomia política, administrativa e financeira. Também desenvolve um modelo de descentralização 

obrigatória e progressiva por meio do sistema nacional de competência, a institucionalidade responsável 

de sua administração, as fontes de financiamento e a definição de políticas e mecanismo para compensar 

os desequilíbrios no desenvolvimento territorial.  

Fonte: Elaborado pela autora, a partir das referidas leis, planos e códigos.  

As atribuições, responsabilidades e fontes de financiamento dos governos subnacionais 

foram estabelecidos no Código Orgânico de Organização Territorial, Autonomia e 

Descentralização (COOTAD). Para avanços das propostas sobre soberania alimentar, foi 

criada a Conferência Plurinacional e Intercultural de Soberania Alimentar (Copisa), 
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descrita como um organismo de poder cidadão instituído pela Lei Orgânica do Regime 

de Soberania Alimentar (LORSA) (Lei nº 583/2009). Formada por representantes dos 

movimentos indígenas e campesinos, a Copisa foi criada no intuído de construir um 

marco normativo regulador sobre os assuntos vinculados ao tema soberania alimentar:  

água, agrobiodiversidade, comercialização, agroindústria, consumo, terra e sanidade 

alimentar. Projetos de lei foram elaborados em todos eles, porém, até o ano de 2018, não 

foram aprovados no Congresso Nacional, momento de realização da pesquisa de campo 

para esta tese, o que acaba gerando um certo descrédito e inação da proposta para qual a 

Conferência foi criada: participação cidadã para soberania alimentar.   

As atribuições, responsabilidades e fontes de financiamento dos governos subnacionais 

foram estabelecidas no Código Orgânico de Organização Territorial, Autonomia e 

Descentralização (COOTAD). Com base nesse Código, no Quadro 29 estão as principais 

atribuições dos governos subnacionais equatorianos.  

Quadro 29 – Atribuições dos Governos Autônomos Descentralizados (GADs) 

Esfera/n. Regiões (0) Províncias (22) Cantones (219) Paroquias rurais (834) 

Natureza 

jurídica 
GAD Regional  GAD Provincial  GAD Cantonal  

GAD Paroquial  

Autoridades 

políticas  

Governador(a) - voto 

direto 

Conselho regional 

Prefeito(a) - voto 

direto 

 

Conselho provincial 

Alcade(a) - voto direto 

 

Conselho distrital 

Presidente(a) da junta 

paroquial rural 

Atribuições 

- Planejamento e 

ordenamento 

territorial e do 

desenvolvimento 

regional com demais 

atores. 

- Gestão das bacias 

hidrográficas. 

Manter o sistema 

viário regional.  

- Outorgar 

personalidade jurídica, 

registrar e controlar as 

organizações sociais 

regionais.  

- Políticas de 

desenvolvimento e 

transferência de 

tecnologias. 

- Fomento às 

atividades produtivas 

regionais. 

- Planejamento e 

ordenamento 

territorial e do 

desenvolvimento 

regional com demais 

atores. 

- Construir e manter 

o sistema viário 

provincial, exceto 

nas zonas urbanas.  

- Gerir a política 

ambiental provincial. 

- Planificar, 

construir, operar e 

manter sistemas de 

irrigação. 

- Fomentar as 

atividades 

produtivas, 

especialmente as 

agropecuárias.   

- Planejamento e ordenamento 

territorial e do 

desenvolvimento regional com 

demais atores. 

- Controle do uso e ocupação 

do solo. 

- Manutenção e construção de 

vias urbanas. 

- Serviços de saneamento 

básico e saneamento ambiental.  

- Criar ou modificar tarifas e 

contribuições.  

- Controle do trânsito e 

transporte público.  

- Construção e manutenção 

predial de equipamentos de 

saúde, educação, 

desenvolvimento social, 

cultural e esportivo.  

- Preservação do patrimônio 

cultural e natural.  

- Regular uso dos recursos 

hídricos.  

- Planejamento e 

ordenamento territorial e do 

desenvolvimento regional 

com demais atores. 

- Manutenção dos 

equipamentos públicos da 

paroquia.  

- Manutenção das vias 

paroquiais junto com os 

GADs provinciais.  

- Incentivar o 

desenvolvimento de 

atividades produtivas 

comunitárias.  

- Incentivar a preservação 

ambiental.  

- Gerir serviços públicos 

descentralizados das 

paroquias.  

- Promover a organização 

dos cidadãos das comunas.   

Fonte: Elaborado pela autora. Baseado no COOTAD, 2010.   
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Os governos subnacionais têm como atribuição em comum planejar o desenvolvimento 

regional e o ordenamento territorial com a participação dos demais atores envolvidos, 

assim como gerir possíveis projetos de cooperação internacional em seus territórios. O 

desenvolvimento de atividades produtivas recaí sobre os Governos Autônomos 

Descentralizados (GAD) Paroquiais que devem incentivar essas atividades em contexto 

comunitário e os provinciais que devem forma-las, especialmente a agropecuária. Aos 

GAD Cantonais são atribuídos os serviços de saneamento ambiental, e a construção e 

manutenção dos equipamentos públicos de saúde, educação e desenvolvimento social, 

serviços fornecidos pelo governo central. Não foi observada a instituição efetiva da figura 

GAD Regional.   

Com os avanços sociais alcançados pelo seu primeiro mandato, Correa foi reeleito em 

2013. Em continuidade das ações desenvolvidas lançou o Plan Buen Vivir 2013-2017. 

Plano esse orientado, por um lado, pela Estratégia Nacional de Igualdade e Erradicação 

da Pobreza a fim de avançar na melhoria da qualidade de vida das populações pobres de 

forma integral, incluindo as necessidades educacionais, produtivas, saúde, lazer, 

participação cidadã, por meio de uma visão territorializada. Por outro, pela Estratégia 

Nacional de Mudança da Matriz Produtiva, como forma de reorientar a produção 

econômica do país baseada na alta dependência do petróleo e da mineração para o 

desenvolvimento de outros setores econômicos, em potencial, a agropecuária.      

A elaboração da Estratégia de Igualdade e Redução da Pobreza ficou a cargo da Secretaria 

Nacional de Planificação e Desenvolvimento (Senplades) que cumpria um papel 

estratégico no governo. Foi responsável por todo o trabalho junto às bases de dados 

socioeconômicos e pela criação de um índice de priorização territorial62, que dividiu o 

país em nove zonas estratégias para a execução de políticas públicas no âmbito do Plano 

Buen Vivir, conforme Figura 16. 

                                                           
  

O Índice de Priorização Territorial nos estabelecido com base nos seguintes direitos do buen vivir e 

respectivos indicadores.  
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Figura 16 – Zoneamento do Plano Buen Vivir 

Fonte: Plan Buen Vivir 2013-2017. 

 

A ideia de estabelecer as zonas de prioridade foi para que os demais órgãos do governo 

pudessem focalizar suas ações naquelas de maior vulnerabilidade social e econômica. 

Todavia, isso não é garantido. Houve, em 2013, a criação da Secretária Técnica de 

Erradicação da Pobreza para a execução da Estratégia Nacional para a Igualdade e 

Erradicação da Pobreza, mas esta foi extinta.      

Como era de se esperar, a combinação das duas estratégias não se deu de maneira 

harmônica. O Ministério de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Pesca (MAGAP) é 

responsável pela formulação e execução das principais políticas públicas agropecuárias, 

tanto para pequenos como para grandes produtores. A busca pelo desenvolvimento da 

agricultura industrial e exportadora, conforme Estratégia de Mudança da Matriz 

Produtiva, entrava em conflito com o desenvolvimento de ações orientadas para a 

agricultura familiar e campesina.  

Em junho de 2016, a partir de conversas com gestores e técnicos do MAGAP, foi 

observado que a estrutura matricial do Plano Buen Vivir não é executada, pois o plano 

não tem sido o grande eixo orientador do desenvolvimento nacional equatoriano, já que 

naquele momento não existia uma articulação para executar o plano e a atuação 

Legenda: 

Zona 1: provincias de Carchi, 
Esmeraldas, Imbabura y 
Sucumbíos 
Zona 2: provincias de Napo, 
Orellana y Pichincha  
Zona 3: provincias de Cotopaxi, 
Chimborazo, Pastaza y 
Tungurahua 
Zona 4: provincias de Manabí y 
Santo Domingo de los Tsáchilas 
Zona 5: provincias de Bolívar, 
Los Ríos, Santa Elena, Galápagos 
y Guayas 
Zona 6: provincias de Azuay, 
Cañar y Morona Santiago 
Zona 7: provincias de El Oro, Loja 
y Zamora Chinchipe 
Zona 8: Guayaquil, Durán y 
Samborondón 
Zona 9: Distrito Metropolitano 
de Quito 
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setorializada dos ministérios dificulta essa integração. A ideia do Buen Vivir também 

deixa de ecoar positivamente na opinião pública. 

Não havia uma política ou programa institucionalizado especificamente para pequenos 

produtores rurais, o que havia eram ações e projetos que visavam priorizar o atendimento 

desse público. Demandas dos movimentos sociais por programas de fomento à 

agroecologia chocavam-se com a distribuição de um pacote de agrotóxicos e sementes 

transgênicas pelo programa Plan Semillas, cujo orçamento era um dos maiores dentro 

desse ministério.   

Os principais programas relacionados ao fomento produtivo acessados pela agricultura 

familiar e campesina são: 

• Cialco’s – Circuitos curtos de comercialização em feiras e mercados locais através 

da marca Yo Prefiero.  

• Crédito – Financiamento abaixo do custo de mercado por intermédio do 

BanEcuador. 

• Projeto Agroseguro – Apoio a pequenos campesinos afetados por eventos 

climáticos.    

• Programa Hombro a Hombro – assistência técnica e extensão rural, mas que 

durante a última visita ao país tinha sido finalizado e se convertido num projeto 

de inovação, os extensionistas continuavam atuando junto a famílias assistidas, 

contudo, naquele momento, sem uma definição clara.    

 

Outras ações importantes de comercialização foram realizadas pelo Instituto de Economia 

Popular e Solidária (IEPS), que atende aos agricultores familiares campesinos por serem 

parte do público da economia popular e solidária que abrange empreendedores 

individuais e grupos organizados da área urbana e rural. A principal delas, era a 

possibilidade de fornecimento nas compras públicas por intermédio de uma plataforma 

de oferecimento de serviços e produtos da economia popular e solidária chamada 

Catálogo Inclusivo. Todavia, em 2016, essa plataforma caiu em desuso. Sobre as compras 

públicas, o gestor do Buen Vivir Rural explica:  

o Cadastro nos foi muito caro [adquirido com esforço] mas caiu faz dois 

anos (...) o Estado demora de três a quatro meses para pagar e compra 

pouco. Não é um bom cliente (...) havia quase 20% de compra para 

alimentação escolar ... tivemos dois projetos que venderam para o 
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Estado, mas não pagava, nos custou muito (...) e nós preferimos vender 

a quem nos paga. Ainda existem algumas compras, mas muito 

deficitárias. (Gestor do Programa Buen Vivir Rural, em entrevista no 

dia 08 /05/18). 

 

Assim, as compras públicas não são um meio de comercialização viável para a agricultura 

familiar campesina, devido à fragilidade de seus mecanismos de compra e pagamento. 

Dessa forma, as iniciativas são orientadas à inserção nas cadeias privadas de fornecimento 

e em mercados e feiras locais.   

Uma característica comum dos programas e ações do setor Agricultura e Economia 

Popular e Solidária é a necessidade de estarem organizados em associação, grupos 

informais, cooperativas, ou outras figuras jurídicas, por seus perfis empreendedores, 

organizacional ou de rendimento produtivo. O que coloca dúvida sobre a possibilidade de 

participação efetiva da população rural mais vulnerável, devido às fragilidades 

socioeconômica e produtiva que lhe são características.  

De volta ao cenário político, Rafael Correa (Alianza País) cumpre seu mandato em 2017, 

quando faz de seu sucessor Lenín Moreno (Alianza País), que fora seu vice durante seu 

primeiro mandato presidencial. Todavia, nos primeiros meses de governo, Lenín rompe 

com o anterior e imprime marcas particulares ao seu governo, a qual a narrativa do Buen 

Vivir não fará mais parte. Sob esse contexto, foi realizada a visita de campo a esse país, 

no âmbito desta tese, para levantamento de informações sobre o Programa Buen Vivir 

Rural, apresentado a seguir.  

  

7.1 Programa Buen Vivir Rural 

  

“Vencer la pobreza debe ser el imperativo moral del planeta, más aún cuando 

ésta ya no es fruto de escasez, de sequías, de ausencia de recursos, sino que es 

fruto de sistemas perversos. El principal indicador de desarrollo, de Buen 

Vivir, no debe ser el crecimiento económico, sino la reducción de la pobreza 

y sobre todo de la pobreza extrema”. 

(Rafael Correa Delgado, 24 de maio de 2013, em seu discurso de posse na 

Assembleia Nacional, grifo nosso). 
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Figura 17 – Logotipo do plano de desenvolvimento equatoriano 

Fonte: Senplades, 2013 

 

Embora o Programa Buen Vivir Rural (PBVR) seja considerado dentro do marco do Plano 

Buen Vivir e da Estratégia Nacional para Igualdade e Erradicação da Pobreza, a maior 

parte de seus recursos é proveniente de dois financiamentos junto ao Fundo Internacional 

de Desenvolvimento da Agricultura (FIDA) do Sistema ONU: esses projetos – Projeto de 

Desenvolvimento do Corredor entre Ibarra e San Lorenzo63 e o Programa do Buen Vivir 

em Territórios Rurais – foram formulados, respectivamente, em 2010 e 2011, e assinados 

em 2011 e 2012, ou seja, durante o primeiro mandato de Correa, no marco da primeira 

versão do Plano Buen Vivir 2009-2013, e anterior à citada Estratégia. Além de recursos 

do FIDA, o Programa também contou com crédito do governo espanhol, especificamente 

do Fundo Fiduciário da Espanha (Manual de operações do PBVR, MAGAP, 2015).  

Diferentemente dos casos brasileiro e paraguaio, a linguagem de projetos é muito presente 

no Programa Buen Vivir Rural devido a suas características e forma de execução, 

conforme retrataremos nesta seção. O MAGAP é o órgão responsável pelo Programa, por 

ter o fomento produtivo como uma de suas atribuições (Técnicos da UGP PBVR64). 

Embora sejam dois projetos diferentes FIDA, foram executados como se fosse apenas um 

programa, conforme a Figura 18, e a partir de um único manual de operações, tendo como 

objetivos estratégicos:  E S T R A T É G I C O S  

• promover e potencializar as dinâmicas de desenvolvimento rural territorial;  

                                                           
63 O projeto foca na região que abrange as Províncias de Esmeraldas, Imbabura e Cartí, por onde passava 

uma ferrovia e dinamizava o corredor. Com o fim das atividades dessa ferrovia, a região entra em crise. 

Logo, a conotação desse projeto é reativar economicamente essa região, por ser uma região fronteiriça com 

a Colômbia e por haver florestas primárias e povos originários, como os povos Awás e Chachi que são 

indígenas, e povos afro.    
64 Em entrevista no dia 09/05/18. 
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• articular e complementar as políticas públicas nacionais e locais, afirmadas na 

participação ativa dos atores territoriais; 

• reduzir a pobreza e melhorar as condições de vida e a inclusão social dos 

habitantes rurais (Manual de operações do PBVR, MAGAP, 2015, p. 4).   

Assim, a partir do Programa Buen Vivir Rural os dois projetos de financiamento 

obedecem a uma mesma lógica de execução, estruturada em três componentes de projetos 

produtivos aplicados a organizações: ‘Fortalecimento de capacidades de gestão territorial 

e das organizações’, ‘Investimentos territoriais sustentáveis’ e ‘Seguimento e avaliação 

participativa’ (vide figura 18).   

 

 
Figura 18 – Desenho do Programa Buen Vivir 

Fonte: MAGAP, 2017.65 

 

A seguir são descritos alguns dos tipos de projetos por componente.  

a. Fortalecimento de capacidades de gestão territorial e das organizações: 

- Desenvolvimento e fortalecimento das organizações sociais, com ênfase nos 

grupos da economia popular e solidária e outras formas associativas.  

                                                           
65 Apresentação de slides “Ppt Presentacion FIDA PBVR”.  
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- Desenvolvimento de capacidades organizacionais de gestão e administração para 

a negociação e resolução de conflitos.  

- Fortalecimento de grupos de jovens, homens e mulheres.  

- Acesso ao conhecimento e valorização dos ativos culturais e naturais.  

- Acesso à propriedade da terra e a serviços financeiros.  

- Desenvolvimento de redes de conhecimento, tecnologias, comércio intra e inter-

regionais.  

- Apoio ao fortalecimento das capacidades de autoridade ambiental.  

 

b. Investimentos territoriais sustentáveis:   

- Melhorar os conhecimentos e habilidades das famílias e organizações no manejo, 

conservação e proteção dos recursos naturais renováveis.  

- Ações para reduzir o deterioramento ambiental nas regiões de serra e costeiras.  

- Melhorar as condições ambientais dos assentamentos humanos rurais, em 

particular nas comunidades indígenas e afro equatorianas.  

- Incentivos para a conservação ambiental.  

- Pequena infraestrutura de apoio à produção: pequena irrigação, construção civil 

e equipamento, vias comunitárias e portos fluviais.  

- Desenvolvimento agropecuário e soberania alimentar: apoio à agricultura 

familiar, sustentável focada nos produtos da cesta básica: cereais, frutas, 

hortaliças, grãos etc., promovendo a associatividade de produtores e vinculação 

a cadeias curtas e a cadeias de valor regionais.  

- Acesso a mercados: pequena infraestrutura de armazenamento, transformação e 

comercialização.  

 

c. Seguimento e avaliação participativa  

 

- Implementação de ouvidorias e controle cidadão.   

- Seguimento e avaliação dos processos dos projetos.   

- Consolidação na planificação das atividades próprias das organizações.  

- Fortalecimento na rendição de contas em âmbito de autoridades locais e 

diretorias das organizações.  

- Desenvolvimento de habilidades para coleta de informações qualitativas e 

quantitativas dos processos.   
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Com a execução dos componentes e projetos, acredita-se que contribuirá para a redução 

da pobreza extrema, e consequente melhoria dos índices de renda familiar, empregos 

gerados, produtividade e ativos produtivos familiares, que são indicadores do Programa. 

O tempo de execução dos projetos de financiamento FIDA, e consequentemente do Buen 

Vivir Rural, foram de seis anos com término em 2018.   

 

7.1.1 Focalização: territórios específicos e público-alvo 

 

O programa não teve abrangência nacional, e está focalizado em alguns territórios 

conforme os dois projetos de empréstimo FIDA – Projeto Ibarra San Lorenzo e Programa 

Buen Vivir em Territórios Rurais –, que envolvem 13 províncias localizadas na região 

serrana e costeira do país, ilustradas no mapa (Figura 19). Dentro dessas províncias, são 

focalizados os cantones priorizados pelo Plano Buen Vivir, por estarem abaixo dos níveis 

de pobreza. A região amazônica não foi incluída no Programa porque representantes do 

Estado equatoriano disseram ao FIDA que essa região seria atendida em um plano 

estratégico com outra instituição (Gestor do PBVR, em entrevista).  

 

Figura 19 – Mapa de atuação do Programa Buen Vivir Rural 

Fonte: MAGAP, 2015. 
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As treze províncias e cantones priorizados abarcam aproximadamente 760 mil habitantes, 

o que equivale a 16% da população rural do Equador (SIISE 2010). Os dados oficiais 

disponíveis no momento de formulação do projeto ‘Programa Buen Vivir em Territórios 

Rurais’ caracterizavam esses territórios com alto índice de pobreza e pobreza extrema, 

conforme Tabela 2 a seguir. 

Tabela 2 – Programa para el Buen Vivir en Territorios Rurales 

(Población pobre por NBI) 

Território Población  Pobreza  Extrema Pobreza 

n. hab. n. 

Familias 

% n. 

Familias 

% n. 

Familias 

Noroccidental de la vertiente 

del Mira, Santiago, Cayapas  

60.495 12.099 91,6 11.088 58,9 7.123 

Estribaciones Occidentales de 

la Sierra  

50.469 10.093 87,2 8.797 55,8 5.634 

Mancomunidad Abras de 

Mantequilla 

209.224 41.844 89,4 37.389 54,2 22.688 

Integración Sur de Manabí y 

Guayas  

87.770 17.554 96,9 17.017 76,6 13.452 

Cuenca Alta del Chancán en 

Chimborazo 

159.374 31.869 90,5 28.858 69,7 22.204 

Cuenca Alta del Rio Chambo 68.777 13.755 86,3 11.870 48,5 6.678 

Semiárido em el Desarrollo 

Peninsular  

67.872 13.574 92,7 12.583 55,8 7.573 

Centro Sur de Loja 54.981 10.996 95,5 10.499 74,4 8.181 

Total 758.935 151.787 91,0 138.102 61,6 93.533 

Fonte: SIISE 2010. Censo de Población 2001 (apud Equador, 2011). 

Mesmo dentro destes territórios, o Programa não tem como prerrogativa atender a toda a 

sua população pobre e extremamente pobre. Segundo um técnico administrativo da UGP, 

inicialmente, a meta de atendimento era chegar a 41 mil famílias, mas se o montante de 

recursos financiados pelo FIDA (USD 44 milhões), utilizado apenas no investimento 

produtivo das famílias, fosse distribuído a esse número de famílias, o valor para cada uma 

seria de USD 1.073. Valor considerado muito baixo pelo Fundo para alcançar o impacto 

pretendido, assim, essa meta foi ajustada, prevendo o atendimento de 26.500 famílias em 

todo o Programa. 

O público do Buen Vivir Rural são populações rurais e periurbanas da área de incidência 

do Programa, que vivem em condições de pobreza e que estejam nos dois últimos quintis 
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de renda, atendendo, adicionalmente, aos seguintes critérios (Gestor da PBVR, MAGAP, 

2017)66: 

 

• Rendas anuais que não permitam consumir uma cesta básica de alimentos. 

• Acesso limitado a recursos e serviços de apoio para a produção. 

• Formação de uma organização comunitária validada por um documento de 

constituição ou de funcionamento.  

 

Por se tratar de rendas que não permitam consumir uma cesta básica de alimentos, 

estamos falando de populações em estado de extrema pobreza. Durante as explicações 

sobre o Programa com profissionais da equipe da UGP e diretores da UET, utilizou-se o 

termo ‘atores com direitos’ em vez de beneficiários/as ou participantes, pois acredita-se 

que, devido à forma de participação no Programa Buen Vivir Rural, os/as participantes 

são protagonistas efetivos do processo de desenvolvimento pretendido e não meros 

beneficiários/as de um projeto exógeno. Por outro lado, o Manual de Operações cita 

apenas uma vez o termo ‘atores com direitos’, nomeando-os como ‘participantes’. 

Entretanto, no dia a dia dos técnicos, ainda que esse argumento possa estar em mente, as 

pessoas são chamadas de participantes.  

A forma de participação se dá por meio de organizações formais, ainda que pessoas não 

organizadas possam ser ‘apadrinhadas’ por alguma delas. A ideia de participar através de 

organização tem como intuito fortalecer os laços coletivos entre os indivíduos e fortalecer 

a própria organização, e é considerada uma condição indispensável para sair da pobreza, 

segundo o gestor do Programa, como ilustra a citação a seguir. 

 
Porque as condições da gente são tão extremas que nenhum dos investimentos 

de capital ou de crédito poderá dar lhes condições de sair de sua condição de 

pobreza, essas condições necessariamente requerem juntar-se com outros (…). 

Mas também a intervenção do projeto, tem um tempo determinado de seis 

anos, pode trabalhar mais rapidamente. A vantagem destas intervenções é que 

as equipes são pequenas, o custo operativo de nossa equipe é de 13%. Então, a 

questão associativa é, por um lado, porque sua situação requer uma 

associatividade, mas também porque existe uma associatividade (…) 

legalmente constituída, mas em outras não. Mas nós humanos socialmente 

vivemos, não há um só que viva sozinho. O que acontece nos territórios é que 

as pessoas estão unidas pela família, por laços de produção, pela escola, pela 

religião, para fazer um canal de irrigação (…) então esses nexos devem ser 

                                                           
66 Apresentação de slides realizada para o FIDA, em novembro de 2017.  
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reconfigurados para ser um processo produtivo, que pode não estar presente. 

O trabalho associativo marca o feito de um conjunto de ideias que permite 

àquela gente começar a fazer perguntas: o que querem que seja essa 

comunidade daqui a uns anos, uma ideia prospectiva de quem somos, nossa 

identidade, aonde vamos chegar, o que nos espera o futuro (...). (Gestor do 

PBVR, em entrevista 08/05/19, tradução nossa67). 

 

Com base nesses argumentos, o Programa aproveita o potencial coletivo presente na 

sociedade equatoriana. Em meio a esse argumento, o gestor cita o tempo de duração dos 

projetos de financiamento e o custo de sua equipe de trabalho, indicando que, além de ser 

uma característica necessária ao tratamento da pobreza, trabalhar com associativismo é a 

estratégia mais a viável diante do tempo e recursos disponíveis. Outros entrevistados 

explicam que a participação via organização é uma forma utilizada há tempos pelas 

organizações internacionais que desenvolveram projetos de intervenção no país, e a 

principal forma de participação em ações e programas adotados pelo Estado, ao menos 

naqueles dos setores Agricultura e Economia Popular e Solidária.   

Para participarem, é necessário que haja contrapartida monetária por parte das famílias. 

Um dos argumentos é o protagonismo e sentimento de pertencimento, considerando que 

se os participantes aportarem financeiramente, se sentirão mais responsáveis pela 

elaboração e execução do projeto, como comenta um técnico territorial: “sem colocar 

contrapartida de recursos por parte dos beneficiários, é assistencialismo”.  

 
o aporte local que provém dos atores (famílias atendidas) e governos 

autônomos descentralizados corresponde a 32% [do valor total 

investido em 2016], tendo o objetivo de garantir que as ações que sejam 

geradas a médio e longo prazo sejam apropriadas a nível local nas 

organizações e possam ser mantidas no tempo depois de concluído o 

projeto (Relatório de Prestação de Contas do Programa Buen Vivir 

Rural. MAGAP, 2017).   

 

                                                           
67 Traduzido do original: “Porque las condiciones de la gente son tan extremas que ninguna de las 

inversiones de capital o de crédito podría darles condiciones de salir de su condición de pobreza, esas 

condiciones necesariamente requieren juntarse con otros (…) Pero también la intervención del proyecto 

tiene un tempo determinado de seis años puede trabajar más rápidamente. La ventaja de estas intervenciones 

es que los equipos son pequeños, el costo operativo de nuestro equipo es de 13%. Entonces, la cuestión 

asociativa es por un lado porque su situación requiere una asociatividad, pero también porque existe una 

asociatividad… algunas (…) legalmente constituida pero otras non. Pero humanos socialmente vivimos, no 

hay un solo que vive solito. Pero lo que pasa es que en los territorios la gente está unida por la familia, por 

lazos de producción, por la escuela, por la religión, para hacer un canal de riego (…) entonces eses nexos 

tienen que ser reconfigurados para ser un proceso para la producción, que puede no estar presente.   

El trabajo asociativo marca de hecho un conjunto de ideas que permite aquella gente empezar a hacer 

preguntas: lo quieren ser esa comunidad a unos años, una idea prospectiva de quien somos, nuestra 

identidad, a donde vamos a salir, lo que me espera el futuro (...)”. 
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Assim, a ideia de que as pessoas são capazes de investir mesmo que com um pequeno 

valor, e ao investirem estarão mais envolvidas e garantirão a sustentabilidade dos projetos 

produtivos no médio e longo prazo, está presente na fala dos técnicos e em documento 

oficial do programa.   

Outro argumento, nada ideológico, é que legalmente o Estado não pode arcar com o valor 

do imposto agregado – o Imposto de Valor Adicionado (IVA), que é de 12%. Segundo o 

gestor do PBVR, inicialmente a divisão dos custos do projeto era de 40% para a 

organização, ou seja, para as famílias que dela participam, e 60% do Estado, proveniente 

dos recursos do FIDA. Entretanto, devido à crise econômica, a divisão passou a ser de 

12% e 88%, respectivamente.    

Conforme conversa com uma técnica territorial, a contribuição ao projeto pode variar de 

USD 100 a USD 900, e se caso alguma família da comunidade esteja impossibilitada de 

cooperar, os membros da própria comunidade se reúnem para dar um valor a mais para 

repor o que seria esperado de contribuição dessa família, de modo que ela também possa 

usufruir do projeto produtivo. Se houver família com membro que tenha alguma 

deficiência, esta deve aportar apenas os impostos de valor agregado (IVA).  

Nos casos de famílias em extrema pobreza, há um esforço para que contribuam com 

algum valor, inclusive realizando o pedido de antecipação de parcelas do Bono de 

Desarrollo Humano (programa de transferência de renda condicionada) junto às regionais 

do Ministério de Inclusión Económica y Social (MIES) ou por algum programa do 

Instituto de Economía Popular y Solidária (IEPS) (Gestor do PBVR, técnicos das UET, 

em entrevistas). Essa articulação se dá em esfera local entre a comunidade, técnicos da 

UTE e regionais desses diferentes órgãos.     

 

7.1.2 Estrutura institucional  

 

Embora o Buen Vivir Rural seja financiado principalmente por dois projetos do FIDA, o 

desenho e a forma de execução seguem um mesmo padrão. Sendo gerido por uma 

Unidade de Gestão do Programa (UGP), dedicada exclusivamente a ele e com autonomia 

administrativa e financeira, tendo assim “capacidade jurídica para celebrar contratos, 

intervir em procedimentos administrativos e judiciais” (REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

2011). Integrada à estrutura do MAGAP (Ministério de Agricultura), conforme o 
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organograma abaixo, a UGP está submetida também à fiscalização pública, além das 

instituições financiadoras. 

 

 

Figura 20 – Organograma do Programa Buen Vivir Rural 

                                Fonte: República del Ecuador, 2011. 

  

Antes, o MAGAP contava com três vice-ministérios – Desenvolvimento Rural; 

Agricultura e Pecuária; e o de Pesca. No primeiro, estavam os programas relacionados à 

agricultura familiar e campesina. Em maio de 2016, esse vice-ministério foi extinto e 

passou a ser uma secretaria ligada ao gabinete. Com a mudança institucional, houve 

mudanças na forma de operacionalizar questões administrativas, como as assinaturas 

necessárias para dar prosseguimento aos projetos, mas não no modo de fazer o trabalho 

de campo, explicam os técnicos da UGP. Inclusive o próprio nome do Ministério foi 

modificado, passando a se chamar Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 
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A Unidade de Gestão de Projetos (UGP), formada por uma equipe de quatorze pessoas 

no momento da visita ao país – último ano do Programa –, gere o PBVR em contexto 

nacional e coordena as nove Unidades de Enlace Territorial (UETs). Essa unidade está 

localizada dentro do MAG, mas possui autonomia financeira e jurídica 

independentemente dos processos burocráticos do Ministério nessas áreas, conforme 

impõe o convênio com o FIDA, o que confere maior agilidade aos processos – explica 

uma técnica da UGP. 

Já as UETs são responsáveis pela execução e avaliação dos projetos nas províncias 

(Quadro 30), pelo desenvolvimento de vínculos com os governos autônomos 

descentralizados (GADs), mancomunidades, organizações, demais departamentos do 

MAG, entre outras instituições presentes no território e necessárias para operacionalizar 

o Programa e seus projetos (ECUADOR, 2011). Para isso, as UTEs são formadas por 

uma pequena equipe de cinco profissionais: diretor, analista de projetos, analista 

financeiro, analista de monitoramento e avaliação, e uma secretária. 

 

Quadro 30 – Territórios e Unidades de Enlace Territorial do PBVR 

Territórios UETs Províncias nº cantónes 

Noroccidental de las vertientes del Mira, Santiago, 

Cayapas 

UETIC 
Imbabura 4 

Carchi 3 

UETE Esmeraldas 2 

Estribaciones Sierra Central de Bolívar y Tungurahua 
UETBOT  Tungurahua 4 

Bolívar 1 

Cuenca Alta del Río Chanchan e Cuenca Alta del Río 

Chambo 

UETCH 
Chimborazo 

9 

Comunidades Chimborazo Cañar 1 

Mancomunidad Abras de Mantequilla 
UETMAM Bolívar 3 

Los Ríos 10 

Integración Sur de Manabí y Guayas 
UETSMAG Manabí 5 

Guayas 1 

Semiarido em el Desarrollo Peninsula de Santa Elena UETSE Santa Elena 1 

Centro Sur Loja UETSUL Loja 8 

Cuenca Alta del Río Jubones UETCARJ Azuay 6 

Totais: 10 9 13 58 

Fonte: MAGAP, 2018. 

 

Em âmbito local, em cada uma das UET é constituído o Comitê Local de Aprovação de 

Projetos, formado pelo diretor sazonal da URT, um representante da UGD e um delegado 

da Assembleia Cidadã promovida pelo Conselho de Participação Cidadã e Controle 

Social nos territórios, com voz e voto na avaliação dos projetos produtivos (MANUAL 

DE OPERAÇÕES, p. 14). Além desse, há o Comitê de Veeduría (Supervisão) constituído 
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para o PBVR, em todas as organizações durante a celebração do Convênio I, e formado 

por membros destas que são sejam do corpo diretivo, a fim de fiscalizar as ações do 

comitê de gestão formado para executar os processos administrativos dos projetos.   

 

7.1.3 Execução do PBVR 

 

A Figura 21, a seguir, ilustra a execução do PBVR, e foi elaborada conforme descrição 

do gestor e sua equipe técnica da UGP, próximo à execução de projetos com pressupostos 

de participação e autonomia das organizações.  

 

Figura 21 – Fluxograma de processo PBVR 

        Fonte: Elaborado pela autora, conforme relatos de entrevistados(as). 

Em um primeiro momento, a equipe da UET vai até às comunidades dentro dos cantones 

priorizados e convida as organizações presentes para serem participantes ativas do 

Programa – a partir da ideia de atores com direitos –, explicando que se tratam de 

investimentos em projetos produtivos e que será necessária uma contribuição monetária 
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para poder participar. Assim, realizam toda uma parte de mobilização, necessária para 

gerar confiança, já que elas podem estar em...  

una condición de agotamiento de sus expectativas de vida, de esperanza... ese 

grupo normalmente ha sido un cávalo de guerra de todo mundo, prometerán y 

no lo cumplieron, los usan como votos, etc. Entonces cuando uno va con la 

propuesta de salir da pobreza, les dicen ‘no, eso yo ya escuché miles veces, se 

van y no más’ ... entonces tienen que volver y preguntar lo que los paso, y 

contar los elementos que reconfigura la confianza. (...) E confianza en ellos 

mismos, una vez que se recupera la confianza o al menos se abre a la duda de 

su situación que no lo es uno designo divino, que es posible hacerlo. En muchas 

visitas de campo hay procesos similares. Porque los adultos no aprenden del 

discurso (...). Llevar a los lideres la motivación. Cuando pasa ese proceso para 

obtener confianza, la comunidad está preparada para construir su idea (Gestor 

do PBVR, em entrevista 08/05/18). 

  

Nessa etapa realizam um diagnóstico organizacional no qual são definidas a problemática 

e as temáticas que se tornarão linhas estratégicas de ação. Depois, os representantes do 

PBVR celebram um convênio com a organização e com as pessoas das comunidades do 

entorno, no sentido de agregar ao programa todos que estiverem abaixo do nível de 

pobreza e que exerçam atividades agropecuárias, mesmo que, a princípio, não estejam 

organizadas. “É como se a organização ‘apadrinhasse’ essas pessoas”, explica uma 

técnica territorial do Programa:   

 
hacen visitas, se tratan con igualdad. Lo convenio es discutido con las 

personas, y se poe a los líderes y las personas del proyecto, y firma juntos: ‘yo 

cumplo con la tarea que me dá el Estado y Usted con la tarea que le dá su 

organización’. Además de eso es mucha reflexión y trabajo de grupo (...) en 

algunas organizaciones es inmediato (...) en otras puede durar seis meses, 

tampoco puede ser más porque nuestros tiempos son mínimos (Gestor do 

PBVR, em entrevista 08/05/18). 

 

Com a celebração do Convênio I, um valor é repassado para a organização para que ela 

contrate um consultor a fim de ajudá-la a desenhar o projeto produtivo. Nesse ponto, 

reside uma das principais aprendizagens do programa, como gerir recursos: “aqui 

encontramos pessoas que pela primeira vez terão um cheque, há todo um processo 

capacitador em que o dinheiro entra numa conta única do projeto, sendo de 

responsabilidade do tesoureiro” (Gestor do PBVR, em entrevista). Os termos de referência 

para essa contratação são elaborados pela UGP, e neles estão previstas a formação, a 

experiência desse profissional, e entender de processos participativos e construção 

coletiva. Nessa etapa de chamamento e seleção de candidatos, os técnicos financeiro e de 

projetos acompanham as organizações.    
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Dentro do projeto é previsto um diagnóstico realizado a partir de pesquisas com todas as 

famílias envolvidas, que constituirá a ‘linha zero’ do Programa, e cujos itens são: i) 

Organização do trabalho; ii) Análise financeira da organização; iii) Análise social das 

famílias: gênero, jovem e participação social; iv) Análise econômica das famílias: renda, 

ocupação, patrimônio; v) Análise Ambiental das propriedades; vi) Cronograma de 

execução e desembolso.  

Um dos itens do diagnóstico é o orçamento familiar, nele é possível observar quem são 

as famílias que podem contribuir mais ou menos com o projeto, assim é definido o quanto 

cada família deverá aportar ao projeto. Alguns indicadores para observar mudanças na 

vida das famílias são o aumento de renda e o aumento do número de empregos (pessoas 

envolvidas nas atividades produtivas das organizações). As questões de gênero e 

juventude não são colocadas como um indicador fixo pelo PBVR, ou seja, estabelecido 

uma porcentagem de atingimento desses públicos. Todavia, o documento descritivo do 

Programa, considera que   

 
Además, todos los formatos que se utilizarán para evaluar y monitorear las 

propuestas a financiar incorporarán consideraciones e indicadores de género, 

y el equipo del Programa será capacitado con anterioridad para poderlo llevar 

a cabo. Las propuestas con mayor puntuación en enfoque de género tendrán 

preferencia. (p. 20, anexo do projeto de financiamento, MAGAP). 

  

Segundo técnicos da UGP e da UET, o que houve foi o incentivo de jovens e mulheres 

para que participassem conforme as condições locais, ou seja, sem impor uma 

composição que não fosse estruturada a partir da realidade dos territórios e de seus modos 

de vida.  

Na execução do Convenio I também é esperado que as organizações se aproximem e se 

articulem com os governos subnacionais, GADs provinciais, cantonais e juntas 

paroquiais, de modo que o projeto produtivo esteja de acordo com os planos de 

desenvolvimento territorial dessas esferas de governo e para estabelecer parcerias para 

execução do projeto produtivo, entre elas o repasse de recursos monetários e/ou materiais. 

As organizações também recorrem a outros atores presentes nos territórios, como 

universidades e ONGs, podendo os técnicos da UTE participarem ou não de reuniões 

entre as organizações e possíveis parceiros, a depender da solicitação da organização, 

como forma de lhe atribuir protagonismo e autonomia, e de promover o fortalecimento 

da sua própria rede de parceria.   
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Esse projeto e seu estudo passam pelo Comitê Local de Aprovação de Projetos (CLAP), 

que os avalia conforme critérios de sustentabilidade social, cultural, econômica e 

ambiental, e técnica. Se não for aprovado, a associação poderá estabelecer novamente o 

Convênio I para a elaboração de novo projeto, ou ainda pode ser aprovado com ressalvas, 

sendo recomendados ajustes.  

Com a aprovação do projeto, é celebrado o Convênio II e recebem a primeira parcela para 

execução do projeto produtivo. Nessa fase, a organização deve contratar dois 

profissionais: um técnico produtivo, conforme a atividade a ser desenvolvida, e um 

técnico contábil, que são prestadores de serviços locais para ajudá-la no processo de 

gestão dos recursos, realizar compras de bens e contratação de serviços que devem ser 

feitas conforme as normas de compras públicas, para fazer os termos de referência desses 

processos e para acompanhar a execução das atividades produtivas. Esses técnicos 

acompanham a organização durante todo o tempo de execução dos projetos produtivos, 

que pode durar de 12 a 24 meses, conforme o cronograma estabelecido. É pressuposto 

que eles tenham habilidade técnica e sensibilidade social para ensinar, na prática, a gestão 

e execução de projetos para a organização. Obviamente que esse potencial é muito 

variável, conforme o perfil de cada técnico, comenta um dos técnicos da UGP. 

Durante essa fase, alguns problemas são recorrentes: atrasos ou não repasse de recursos 

pelos GADs em meio a crises econômicas, dificuldades de encontrar técnicos para 

prestação de serviços especializados conforme o orçamento e necessidades do projeto, 

sendo necessário reabrir o processo de contração, ou seja, há “um jogo de tempo que 

requer ajustes de tempo e valor, porque pode ser que algo orçado como 100 saia a 120, 

são ajustes” (gestor PBVR, em entrevista). Além de existirem conflitos organizacionais, 

problemas técnicos na implementação dos projetos e dificuldades das famílias em realizar 

a contrapartida monetária (relatos de técnicos das UGP e das UET, em entrevista).  

A ideia é que as oficinas regionais do MAG façam o acompanhamento técnico dos 

projetos produtivos após encerramento das atividades de execução e acompanhamento 

previstos no cronograma dos projetos produtivos. Em alguns territórios, há essa 

prerrogativa formalizada, em outros são acordos informais, e há aqueles em que essa 

prerrogativa não avançou, explica técnicos da UGP. 
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7.1.4 Territórios  

 

7.1.4.1 Chimborazo 

 

Chimborazo é o maior vulcão do Equador com 6.268 metros de altitude, localizado bem 

no meio do país, seu cume é o ponto mais distante do centro da Terra – 6.384 km – 

segundo essa métrica é a montanha mais alta do mundo. A relação do povo equatoriano 

com as características naturais do país é admirável, especialmente com grandes símbolos 

como são os vulcões, que dão nome a maior parte das províncias onde eles estão.  

Localizada na região serrana do país, a Província de Chimborazo tem o Páramo como 

bioma, cuja vegetação é arbustiva característica de altas altitudes – a partir de 3.100 m 

acima do nível do mar, e que adquire importância pela sua regulação climática e por 

localizar as nascentes dos rios que correm serra abaixo. Não é permitido exercer atividade 

produtiva acima de 3.600 m de altitude nesse bioma, havendo pagamento por serviços 

ambientais68 aos produtores que se localizam acima desse limite, na época em que visitei 

a região.  

A Província de Chimborazo é uma das que possuem maior concentração indígena – cerca 

de 60% da população. Em Chimborazo, 66,5% da população é considerada pobre 

conforme o índice de necessidades básicas insatisfeitas (INEC, 2010). As taxas de 

analfabetismo atingem mais de 13% da população.  

Segundo um técnico da UET de Chimborazo (UETCH), dos 37 projetos desenvolvidos, 

32 são realizados com a população indígena e apenas 5 com mestiços, contando com um 

total USD 3,7 milhões investidos. Ele comenta que embora as comunidades indígenas 

tenham dificuldade de acesso aos serviços básicos como saúde, educação e energia 

elétrica, já houve progressos no oferecimento desses serviços. As grandes paróquias já 

contam com um posto de saúde e houve melhorias no ensino com a centralização de 

escolas no governo Correia.  

Entretanto, não foi levado em conta a distância entre as comunidades e as escolas, e por 

isso algumas crianças podem ficar sem frequentá-las. Uma mãe indígena comenta que o 

transporte para ir da comunidade onde mora à escola de ensino médio mais próxima custa 

                                                           
68 Programa Sócio Páramo, no qual as famílias recebem de USD 600 a USD 700 para preservarem a 

vegetação e nascentes nessa região, explica um dos técnicos da UETCH. 
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USD 0,50, apenas na ida. Ela não sabe como fará para que os filhos estudem o ensino 

médio quando chegarem a essa idade, já que considera o valor caro: USD 1 por dia por 

cada filho. Para termos referência do quanto isso pode pesar no orçamento de uma família 

extremamente pobre, o valor mensal familiar do Bono é de USD 50.    

A província de Chimborazo tem um alto índice de desnutrição infantil. Há casos em que 

os indígenas produzem ovos, mas não comem. Destinam todos para a venda, às vezes, a 

preços muito baixos. Há um incentivo dentro do Programa para que eles possam garantir, 

em primeiro lugar, a segurança alimentar. 

O estabelecimento de parcerias intersecretariais e intergovernamentais necessárias para 

atingir o desenvolvimento territorial pretendido no desenho do programa dependem das 

redes de contatos dos líderes das comunidades e principalmente dos técnicos das UTEs 

juntos aos governos subnacionais e regionais de órgãos centrais. Em Chimborazo, elas se 

referem principalmente ao repasse de recurso. Além dessas, esses técnicos comentam 

sobre dois projetos que receberam ajudas de ongs e de uma ação conjunta com 

profissionais do MIES que realizaram atividades lúdicas com as crianças, enquanto seus 

pais participavam de formações em assuntos produtivos, com a Oficina Regional de 

Irrigação do MAG para implantação de sistema de irrigação (técnicos da UTECH, em 

entrevista).     

Um dos efeitos, segundo um técnico desta UET, é o fortalecimento das organizações a 

partir do BVR, assim elas mudam o estado de ânimo e passam a procurar serviços, como 

os do MIES, embora o Programa não tenha como prerrogativa fazer essa sensibilização, 

nem a equipe da UET a realiza diretamente. 

 

7.1.4.1.1 Associação de Produtores Sembrando Esperança, em Quimiag 

 

A Associação de Produtores Sembrando Esperança está localizada na paroquia rural de 

Quimiag, é formada por quarenta membros, sendo que trinta e dois deles são mulheres. 

Uma das associadas fundadoras explica a história da organização criada para ter acesso 

aos programas públicos. Em 2012, um grupo de dezesseis pessoas começaram a se 

organizar porque ouviram falar que para ter acesso a recursos e programas do governo 

tinham que ser associados. Naquele momento, escutam dizer que sempre foi por 

intermédio de organização que as pessoas tinham acesso aos programas, mas até então 
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ela não tinha essa informação: “El gobierno nunca va venir ayudar personas solas, solo 

organizaciones. Se fue 2 años para eso [formalización de la organización]”. 

O início do Programa Buen Vivir Rural deveria ocorrer com cem famílias associadas, 

mas apenas conseguiram setenta e duas, vinte e uma delas apadrinhadas. E começaram a 

discutir em qual atividade iriam investir: chegaram a pensar na criação de cuis – 

porquinhos-da-índia utilizados para alimentação, principalmente na região da Serra –, 

mas decidiram pelas frutas. E chegaram a celebrar o Convênio I para a construção do 

projeto produtivo, que foi recusado. Esta beneficiada (ou melhor, atriz com direitos) 

explica que, em uma das visitas do Ministro a Ríobamba, a presidente da organização 

conseguiu falar com ele e, com isso, conseguiram com que o projeto fosse aceito para a 

celebração do Convênio II para a implementação da proposta. Dessa forma, vieram as 

mudas de abacate e amora que foram plantadas há dois anos. Em um segundo projeto, 

também pelo PBVR, há poucas semanas da minha visita, implantaram o sistema de 

irrigação nas propriedades participantes.  

A contrapartida da Associação foi de USD 18 mil, cada família contribuiu com USD 255. 

Para as famílias que não tinham esse valor, foi feito um empréstimo entre as associadas e 

associados, com uma taxa de juros 3% e pagamentos mensais. Todas as famílias 

receberam a mesma quantidade de mudas de amora e de abacate, mesmo que as 

propriedades não fossem do mesmo tamanho. Nas menores, o espaçamento entre as 

mudas foi diminuído. Comentam que em algumas propriedades, o alinhamento das 

plantas foi inadequado, pois as fileiras acompanharam a inclinação do terreno, o que torna 

o cultivo e colheita cansativo.   

O técnico contratado é um dos associados, o que facilitou o trabalho junto às famílias para 

a execução dos projetos. Ele acredita que o maior envolvimento de mulheres se dá devido 

a sua permanência em casa, enquanto os homens saem para trabalhar em outros lugares. 

A maior parte dos moradores de Quimiag é idosa, os jovens têm migrado para outras 

cidades para estudar e trabalhar. Um dos técnicos da UET comenta que a comunidade não 

é pobre diante das demais do cantón Ríobamba. Visitei duas associadas, que são 

apresentadas a seguir. 
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Dona I. e sua frutífera finca  

Dona I, é casada e tem dois filhos já adultos, um mora em Quito e outro na região costeira. 

Ela é formada em técnico em enfermagem, mas trabalha na produção agrícola com seu 

esposo, na propriedade que herdou de seu pai. Possuem uma produção bem variada: 

cultivo de hortaliças, abacate, chirimoia, amora, physalis e criam bovinos, para o qual 

contam com a assistência técnica de extensionistas do MAG. As verduras e frutas eram 

produzidas para a alimentação da própria família, com exceção da amora que é 

comercializada num mercado local, mas explicam que isso é feito com bastante 

dificuldade por não haver um volume considerável. Ela espera comercializar o abacate 

daqui a uns dois anos quando a árvore já estiver produzindo. O casal possui acesso à saúde 

através do seguro social campesino, com um custo de USD 35,00 ao ano, também é a 

forma de contribuição para o seguro social rural – USD 55,00 mensais. Devem pagá-lo 

até o esposo completar 65 anos e, caso faleça, Dona I. terá que pagar ao menos cinco anos 

para que ela possa ter acesso ao seguro social. Ela espera ter, no futuro, produtos de 

melhor qualidade e assim poder comercializá-los para gerar mais renda. 

 

C. e o bom mesmo é comercializar sozinha 

C. é mãe solteira, sua única filha tem 7 anos. Mora e produz na propriedade junto com os 

pais, em uma parcela separada para ela. Produz amoras, abacate e physalis e cria vacas. 

Conta com a ajuda financeira dos pais para investir na produção, já que devido ao terreno 

é necessário utilizar fertilizantes, além do PBVR acessa um projeto da Cáritas Ecuador 

para formação e construção de um Centro para estoque de produtos agroecológicos. Diz 

que o governo Correa proporcionou que setores mais frágeis também conseguissem se 

associar formalmente. No entanto, seu sonho é fazer a colheita e ter um canal de 

comercialização para que ela possa ter segurança em comercializar sozinha e não com a 

organização, porque muitas vezes a visão dela diverge da de alguns associados que têm 

uma visão mais individualista.  

 

7.1.4.1.2 Comuna Indígena Atapo Santa Helena, em Guamote  

 

O cenário da verde e íngreme serra – de onde mulheres, em estreitas trilhas, descem com 

suas crianças amarradas às costas por um tecido, desafiando o equilíbrio num passo 
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ligeiro, as mais idosas por cautela trazem consigo um cajado para ajudar a firmar a 

caminhada – associado à movimentação coletiva em torno do preparo do alimento, o 

colorido dos trajes festivos e a música em kichwa, imergem-me num clima andino de 

celebração – e é assim que me sinto durante a visita a Atapo Santa Helena. A comunidade 

agradecia pelos projetos de melhoramento de pastos do PBVR e o de irrigação, uma ação 

da Oficina Regional de Irrigação do MAG.  

A comuna possui um salão e uma cozinha comunitária, uma quadra improvisada de 

ecuavolei69, uma creche, uma escola pública que vai até a 10ª série (o que equivale à 

última do ensino fundamental no Brasil), um posto de Seguro Campesino, onde quem 

contribuiu pode acessar serviços básicos de saúde. Ao todo, são 130 famílias, mas apenas 

62 delas participaram do projeto do PBVR para melhoramento de pastos de bovinos e 

ovinos, num total de USD 88 mil investidos, entre janeiro e dezembro de 2015. 

Conversando com diferentes membros da comunidade, os motivos pela não participação 

são diversos: algumas famílias não confiaram em dar a contrapartida, outras não tinham 

condição de fazê-lo, e algumas não tiveram acesso às informações suficientes sobre o 

projeto. 

Líderes comentam que a comunidade produz cui, gado, ovelhas, papas, cenoura e aveia. 

As casas das famílias e suas produções estão montanha acima, e devido a isso recorrem a 

burros para fazer o transporte, que é interrompido na época das chuvas pelos terrenos 

ficarem escorregadios. Sentem falta de crédito a juros baixos e de formação produtiva. 

Não há feiras próximas que viabilizem o escoamento da produção. Desejam que todos na 

comunidade possam ter acesso aos sistemas de irrigação, para não ficarem ressentidos, já 

que quem não participou está arrependido.  

 

M. uma associada não beneficiada    

M. é casada, mãe de seis filhos. Mora a meia hora de distância a pé serra acima do centro 

comunitário. Não foi beneficiada pelos projetos de melhoramento de pastos nem do 

projeto de irrigação. Explica que não teve conhecimento dos projetos, mas tampouco acha 

que se tivesse informação suficiente teria participado, já que deveria contribuir 

                                                           
69 Uma modalidade esportiva muito próxima ao vôlei, mas com a rede mais alta e praticada com um número 

maior de jogadores. Durante a celebração, apenas os homens jogavam, as mulheres conversavam e 

cuidavam das crianças sentadas em assentos ou nos declives do terreno. Segundo um dos líderes e a diretora 

da escola, as mulheres só jogam jogos indígenas, e são bem tímidas.  
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financeiramente. Ela recebe o Bono de Desarrollo Humano (PTC), mas teme cortes, já 

que algumas famílias da comunidade tiveram o benefício interrompido. Não consegue 

contribuir ao seguro campesino, por isso, quando necessita vai a Palmira, comunidade 

onde há um equipamento público de saúde. 

Não foi possível conversar por mais tempo ou com mais mulheres e homens da 

comunidade, além dos líderes, pois, por suas características culturais, se sentiam pouco 

confortáveis em falar sobre seus modos de vida. Eu, receando ser invasiva, preferi não 

insistir, detendo-me apenas às observações.     

  

7.1.4.2 Los Ríos 

 

Na Província de Los Ríos, localizada na região costeira do país, havia 3.000 famílias 

participantes do PBVR, por meio de trinta e quatro projetos, seis em fase de execução, 

dezessete já finalizados e os demais em fase de elaboração dos informes finais, dois deles 

com indígenas, explica a técnica da respectiva UET. Esses projetos estão divididos em 

três contextos territoriais ambientalmente distintos, conforme a característica 

predominante do Humedal Abra de Mantequilla, e a luz de seu plano estratégico. Na zona 

alta, cantonês de Quisalona, Las Naves e Echendia, cuja região é mais seca, o PBVR tem 

implementado projetos de melhoramento de pastos para pecuária. Na zona média, região 

em que está Puebloviejo e Palanque, há o incentivo a transição do monocultivo de milho 

para o cultivo de sistemas agroflorestais com a produção de feijão, cacau, goiaba, banana 

entre outras frutas. E na zona baixa, cantonês de Vinces e Baia, onde a área é inundável, 

há o incentivo para o cultivo de arroz. 

Sobre a zona média, região em que está localizada o escritório de UTEAM, a técnica 

explica que o monocultivo de milho tem prejudicado a qualidade do solo e a produção de 

água na região. A técnica, quando questionada sobre alguma associação insistir em 

investir na produção de milho, explica que há outros programas orientados ao 

monocultivo de milho dentro do MAG e devem recorrer a esses, como o de inovação com 

kits agrícolas e Plan Semillas, já que o PBVR é de desenvolvimento rural com outra 

função.  

Ela comenta da dificuldade em incentivar os produtores a fazer a transição de um modelo 

monocultor para uma diversificação produtiva, e ainda com a exigência de contrapartida 
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por parte dos participantes. A própria produção orientada – cacau de fino aroma, espécie 

utilizada na produção de chocolates – demora para dar retorno, cerca de 2 a 3 anos para a 

primeira colheita. Comenta que projetos que começaram em 2012/2013 já estão colhendo. 

Ao total são 27 projetos de cacau. Os produtores e produtoras que já estão produzindo, 

são comercializados com particulares.    

Os principais parceiros são os GADs cantonais que contribuem com materiais e insumos 

agrícolas, os mais presentes são Puebloviejo, Mocache e Palanque, e tanto técnicos da 

UET quanto as organizações vão até os GADs para estabelecer parcerias. Há casos que o 

GAD contribui com recursos para que, famílias que não possuem renda suficiente para 

dar contrapartida, possam participar dos projetos. Outra forma, é esses participantes 

oferecerem sua mão de obra como forma de contribuição ao projeto, e a organização 

cobrir seu valor monetário. Um dos técnicos comenta que, às vezes, os que mais precisam 

acabam ficando de fora por não terem condições de realizar a contrapartida. A 

contribuição monetária para o público extremamente pobre pode constituir uma forte 

barreira de acesso à participação na estratégia equatoriana. Devido a esse critério e ao de 

participação via organização, o programa pode estar selecionando dentro de territórios 

caracterizados com altos índices de pobreza, um segmento mais desenvolvido entre os 

pobres.   

Devido à escassez de técnicos para serem consultores nesse território, foi implantado o 

Projeto Fortalecimento e Capacidades a Prestadores de Serviços Locais, que formou, 

durante um ano, trinta e três técnicos entre ambientalistas, agrônomos e contadores em 

projetos. Esses técnicos, por sua vez, formaram a Asociación de Egresados y 

Profesionales de Apoyo al Desarrollo Rural Integral de Los Ríos (AEPADTILR), uma 

associação de prestadores de serviços para projetos, que executaram o Projeto de 

Fortalecimento de Campesinos (Rede de Formação de Campesinos), cujo número de 

beneficiados foram de 80 pessoas escolhidas pelas organizações, e desses os 30 que se 

saíram melhor foram selecionados para fazer a capacitação mais técnica.  

O GAD de Puebloviejo concedeu o espaço da escola e profissionais de limpeza e 

segurança para a realização da formação. Já os equipamentos utilizados em aula são do 

MAG. Os egressos dessas formações se tornaram promotores locais que contribuíam com 

os técnicos contratados na execução dos projetos produtivos. Portanto, a partir da 

dificuldade de mão de obra especializada, os atores locais e a UETAM conseguiram 

implementar projetos formativos, que permanecem nesse território.    
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As duas Unidades de Enlace Territorial foram sugeridas pelo gestor do Programa, logo, 

supõe-se que sejam unidades que possuem diferenciais na execução de seus projetos. Do 

ponto de vista organizacional, elas têm perfis bem diferentes. Os profissionais da UETCH 

têm uma visão mais voltada à gestão de projetos, inclusive com o uso de ferramentas 

próprias como planilhas e esquemas com etapas de execução definidas e monitoradas. A 

escolha pelas atividades a serem investidas pareceu mais flexível, com as organizações 

tomando decisões com maior liberdade. Uma fala simbólica dos técnicos, foi que para 

realizarem uma boa gestão das etapas e dos processos não é necessário ficar até tão tarde 

no escritório, sugerindo ser bem organizados e eficientes. 

Já os profissionais da UETAM comentaram que em alguns dias é necessário chegar cedo 

e ficar até as 19h para conseguir executar todo o trabalho. Com menos rigor processual, 

essa unidade, por outro lado, conseguiu estabelecer mais conexões com os atores locais, 

sejam os GADs, sejam as organizações, tendo uma visão regional das atividades a ser 

investidas, inclusive no seu direcionamento a fim de seguir visões de desenvolvimento 

estabelecidos oficialmente em planos, havendo maior sinergia territorial.  

A seguir, no Quadro 31, são descritos os principais pontos de atenção no caso equatoriano, 

que logo após serão explorados em contraste com os demais casos desta tese. 
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Quadro 31 – Pontos de atenção no caso equatoriano 

 

– O rural equatoriano é ocupado por pequenas e médias propriedades, principalmente 

na região serrada, onde a cultura andina é muito presente. Conforme Constituição 

Cidadã de 2008, os indígenas devem ser considerados transversalmente em todos os 

programas e políticas públicas.   

– Durante o Governo do Rafael Correa (Alianza País), houve uma série de marcos 

institucionais no país. Entre eles, os Planos do Buen Vivir e a Constituição Cidadã de 

2008. A agricultura familiar e campesina participava de programas executados pelo 

Ministério da Agricultura e pelo Instituto de Economia Popular e Solidária, comumente 

via organização coletiva.  

– O Programa Buen Vivir Rural (PBVR) é a junção de dois projetos de cooperação 

internacional (FIDA) executados por uma unidade gestora adscrita ao Ministério de 

Agricultura. Ambos estabelecidos pelo governo do Rafael Correa, e apenas no último 

ano foi executado pelo seu sucessor Lenín Moreno. 

– O PBVR é um programa setorial focado em alguns territórios. A meta de atingimento 

é de 26.500 famílias participantes via associações (MAGAP, 2017).  

– Temas presentes no PBVR: Soberania Alimentar, Buen Vivir e desenvolvimento 

territorial.  

– O PBVR teve que lidar com os determinantes individuais e coletivos da pobreza rural: 

capacidade organizacional, Ater e renda, e em menor grau com mulher, juventude e 

grupos étnicos. Não se dedicou à terra, comercialização, seguridade social e mercado 

de trabalho rural. A dimensão territorial esteve presente, mas o potencial de trabalho 

intersetorial no nível regional foi prejudicado pela ausência de diretrizes 

interministeriais. 

– Concepção de pobreza rural extrema: um problema de articulação e fortalecimento 

organizacional. 
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8 ANÁLISE  
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8.1 Contrastando as estratégias do Brasil, Paraguai e Equador  
 

Embora não seja assertivo delimitar com precisão o ponto de partida das ideias, visto a 

dificuldade de apontar com exatidão quando e onde elas começam, ao analisar as 

estratégias de redução da extrema pobreza rural, se fez necessário localizar onde elas 

pousam dentro dos contextos dos países, num determinado momento, a saber, nesta tese 

– a década de 2010. Haja vista que os conceitos não flutuam no vácuo, tampouco são 

rígidos o bastante para que não sejam moldados e flexibilizados em seus possíveis usos, 

que lhes atribuem um sentido específico dentro de diferentes políticas e debates. 

 Importante esclarecer que não argumentamos que os conceitos tenham sido utilizados 

inescrupulosamente. Mas que, conforme o contexto econômico, social, cultural e político 

em que a discussão sobre a extrema pobreza rural foi colocada, a unidade de intervenção 

– se indivíduos, famílias, grupos ou comunidades –, os determinantes (TICKAMYER, 

2006; 2009), a natureza da relação regulada entre os pobres e a coletividade (SIMMEL, 

1907), e a operacionalização das estratégias, são atribuídos sentidos específicos a eles, 

conforme apontamos no esquema analítico ilustrado abaixo (figura 22). O que não supõe 

um ambiente harmônico e livre de conflitos, mas sim de disputas, resistências e diferentes 

interesses, a maior parte das vezes contraditórios.  

 

 

Figura 22 – Esquema de análise dos casos  

Fonte: Elaborado pela autora. 



256 

 

 

 

 

Nesses processos, concepções sobre a extrema pobreza rural são construídas, e elas têm 

suas implicações, tanto para as populações que são alvo ou não dessas estratégias quanto 

para o debate maior sobre como se tem buscado melhores condições de vida para a 

população rural.  

A partir dessa síntese, apresentamos nessa seção as reflexões analíticas desta tese, 

contrastando os três casos nacionais no que se refere aos seus contextos sociais e políticos; 

legado de políticas prévias para a agricultura familiar; desenhos e abrangências das 

estratégias de intervenção; e os bens e serviços por elas fornecidos; e as diferentes 

concepções de pobreza rural extrema produzidas. 

Merecem destaque as potencialidades e limites das três estratégias, tanto em relação ao 

seu escopo, quanto aos temas presentes nos debates sobre redução da pobreza e 

desenvolvimento rural, por isso eles serão apresentados aqui em uma subseção específica. 

Assim como, as responsabilidades atribuídas aos diferentes atores e atrizes – Estado, 

organizações sociais, empresas e beneficiadas (os) – nos três casos nacionais.   

Pelo caso brasileiro ser o principal desta tese, apresentamos uma reflexão sobre a relação 

entre a estratégia de redução e os governos subnacionais, estadual e municipal. Assim 

como, as formas como as famílias entrevistadas falam sobre os programas e ações que 

participaram e, especialmente, sobre o que é ser pobre.    

 

8.1.1. Seus contextos  

 

Antes de iniciarmos as análises das estratégias, é importante considerar as dimensões dos 

países em questão. O Brasil é muito maior do que os demais quanto à extensão territorial 

e porte populacional (Quadro 32), sendo incomparável nesses termos. O Equador, menor 

entre os três casos, é praticamente do tamanho do estado do Piauí (BR) que se estende 

por 251.529 km². Se utilizarmos o mesmo exemplo, o Paraguai é quase duas vezes o 

tamanho do Piauí, em termos territoriais e populacionais, já que se estima que o estado 

brasileiro tenha 3.264 milhões de habitantes (IBGE, 2018). 

Nesse sentido, nos atentaremos a essas discrepâncias. Maiormente, pelos dois menores 

serem estados unitários e o maior federal, que atribui pesos diferentes às 
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responsabilidades das estruturas políticas e administrativas dos diferentes níveis de 

governo desses países e, consequentemente, as possibilidades dos governos subnacionais 

em termos de recursos humanos, financeiros e legais em formular e executar ações de 

redução da pobreza, dentro do conjunto das pastas as quais cada um deles tem alguma 

atribuição.    

Outro aspecto populacional importante à análise do rural, é a diversidade étnica presente 

nesse meio. No Paraguai e, principalmente, no Equador, há maior porcentagem de 

população indígena do que no Brasil. Durante as visitas de campo, foi possível constatar, 

seja por essa maior concentração populacional, seja pelas formas de colonização 

brasileira, que tratamos a população indígena como “exótica”, enquanto nos outros países 

a relação entre os indígenas e não indígenas é menos estranhável. Outros povos 

originários e populações tradicionais também estão presentes, respectivamente, no 

Equador e no Brasil. Afrodescendentes e montubios no primeiro, e mais de vinte sete 

povos no segundo, entre os mais notórios: os quilombolas, ciganos, seringueiros, 

ribeirinhos, quebradeiras de coco-babaçu e caiçaras (FUNDAÇÃO JOAQUIM 

NABUCO, 2019).      

 

 Quadro 32 – Características gerais dos países e momento político de desenho e execução 

das estratégias de redução da extrema pobreza rural 

Características Brasil Paraguai Equador 

Extensão territorial 

(km²) 
8.515.767 406.750 256.370 

Porte populacional 

(milhões - 2017) 
211 175 6 805 16 624 

Sistema de governo Federal Unitário Unitário 

Diversidade cultural 

Indígenas, 

quilombolas, entre 

outras populações 

tradicionais. 

Indígenas. 

Indígenas, 

montubios e 

afrodescendentes. 

 

Contexto político 

durante o desenho e 

formulação da 

estratégia 

Continuidade 

política de 

candidatos de um 

mesmo partido, e 

com a mesma 

proposta de redução 

da pobreza. 

Descontinuidade 

política, em meio a 

um processo de 

impeachment. 

Continuidade 

política de um 

governo e de sua 

proposta de redução 

da pobreza. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Do ponto de vista do cenário político, durante a elaboração das estratégias – primeira 

metade da década de 2010 –, o Brasil e Equador viviam um momento político parecido, 
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em que eram presididos por partidos de esquerda e representavam continuidade das 

propostas de avanço na área social iniciadas na década anterior. O Brasil era governado 

por Dilma Rousseff (PT), sucessora de Lula (PT), que desde 2003 implantou uma série 

de programas sociais – entre eles, a unificação dos PTCs e uma série de programas para 

a agricultura familiar. No Equador, Rafael Corrêa (Alianza País) permanecia no governo 

desde 2007, quando foi eleito, e vinha promovendo progressivamente uma série de 

mudanças institucionais e a criação de programas na área social, especialmente para o 

público da economia popular e solidária. 

Diferentemente desses, em 2012, o Paraguai vinha de um controverso processo de 

impeachment de Fernando Lugo (Aliança Patriótica para el Câmbio – APC) – eleito em 

2008, após décadas de hegemonia neoliberal no país – que durante os anos que esteve à 

frente do país, não logrou realizar fortes mudanças no padrão de políticas sociais 

(GALEANO, 2013). Em 2014, seu sucessor eleito, Horácio Cartes (Colorado), levou o 

país novamente à ortodoxia neoliberal. O conservadorismo implícito também conduziu a 

estratégia de redução da extrema pobreza rural a um olhar ideológico distinto dos outros 

dois casos, consoante à abordagem teórica da década de 1960, que segue presente no caso 

paraguaio. 

8.1.2 Legado de políticas prévias para a agricultura familiar 

 

Os programas, políticas e ações governamentais e seus aparatos não se iniciam totalmente 

como novidade, sem traços e resquícios do que já houve antes. Ferramentas e normas 

administrativas são relativamente estáveis, mesmo com mudanças na condução política. 

Além delas, havia no momento de elaboração das estratégias de redução da extrema 

pobreza rural discutidas nesta tese, ações e programas para a agricultura familiar que já 

estavam em execução, e que podem ou não ter relação com os contornos que essas 

estratégias tomaram. Ainda que essa categorização – agricultura familiar, agricultura 

familiar e campesina, pequena agricultura a depender do país em questão – possa incluir 

e excluir diferentes modos de vida, os programas públicos a ela destinados (Quadro 33) 

são aqui ressaltados por serem construções recentes – em média do início desse milênio 

na América Latina – nas formas específicas de agir para o desenvolvimento de populações 

historicamente desfavorecidas no meio rural.  
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Quadro 33 – Legado de políticas prévias para a agricultura familiar e as estratégias de 

redução da extrema pobreza   

Categorias 

analíticas 

Brasil Equador Paraguai 

Trajetória das 

políticas de 

agricultura familiar  

20 anos 8 anos 5 anos 

Institucionalidade 

dos órgãos que 

formulam/executam 

ações para a 

agricultura familiar  

Ministério 

específico, com uma 

série de políticas 

específicas para a 

agricultura familiar 

(MDA) 

Alguns programas 

são executados pelo 

MAGAP e o IEPS 

beneficia dentro do 

grupo da Economia 

Popular e Solidária. 

Os projetos são 

executados pelo 

Mag.  

Estratégias de 

redução da extrema 

pobreza rural  

Inclusão Produtiva 

Rural do Plano 

Brasil sem Miséria 

Programa Buen 

Vivir Rural 

Sembrando 

Oportunidades 

Conceito-chave na 

estratégia 

Renda e Inclusão 

Produtiva 

Buen Vivir, 

Soberania Alimentar 

e Desenvolvimento 

Territorial 

Mudança de atitude 

e Inclusão Produtiva 

Órgão coordenador  MDS MAGAP STP 

Participação de 

organizações 

internacionais nas 

estratégias  

--- 

Fida e Cooperação 

espanhola 

(financiadores da 

FxF) 

 

Fundación Capital 

(executora da FxF) 

 

Fida e Banco 

Mundial 

(financiadores) 

 

Executores da 

estratégia e/ou dos 

principais programas 

analisados 

Outros ministérios, 

estados, municípios, 

Ongs e empresas 

Associações, 

MAGAP e técnicos 

contratados 

STP, monitores, 

Fundación Capital e 

MAG 

Fonte: Elaborado pela autora.  

O legado de políticas prévias de fomento produtivo impacta principalmente a Inclusão 

Produtiva do Brasil sem Miséria e o Sembrando Oportunidades do Paraguai, por terem a 

função de articular ações e programas, a maioria deles preexistentes às formulações 

dessas estratégias.    

No Brasil, o Pronaf foi o programa que inaugurou um conjunto de ações orientado à 

agricultura familiar, criado em 1996 no governo de FHC, foi fortalecido no governo de 

Lula, que desde o seu primeiro mandato, em 2003, criou uma série de programas 

relacionados ao tema Segurança Alimentar. Entre eles, o Programa de Aquisição de 

Alimentos, Garantia Safra, Seguro-Safra, compra de produtos da agricultura familiar no 

âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Agroamigo na região nordeste e 

Territórios da Cidadania. A própria institucionalização de um ministério específico para 
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os pequenos produtores rurais – o MDA – representou um paradigma na região. Devido 

a esses esforços realizados nas últimas duas décadas, o Brasil foi considerado pela FAO, 

IICA e FIDA como referência em políticas para a agricultura familiar. Além de programas 

de infraestrutura como o Luz para Todos e o Um Milhão de Cisternas.  

Com esse legado, havia no momento da elaboração do Plano Brasil sem Miséria uma 

série de programas que poderiam contribuir para a inserção produtiva do público-alvo do 

Plano no meio rural. Aproveitando essa cesta de programas, o desafio era a realização de 

ajustes de execução para levar essas oportunidades aos rurais extremamente pobres. E 

foram realizados com a intensa busca das equipes por formas de chegar à identificação e 

atendimento das famílias, num “jogo de tentativa e erro”, conforme podemos observar no 

caso do Luz Para Todos.   

Sobre esses ajustes e alinhamentos nos programas, um ponto importante foi a presença 

no MDS e MDA – principais ministérios envolvidos na IPR do BSM – desde o governo 

Lula de uma burocracia federal qualificada e alinhada à proposta do governo Dilma. 

Embora houvesse mudança na proposta de governo da garantia de segurança alimentar 

para a erradicação da miséria e alguns interesses particulares dos ministérios e suas 

equipes, houve continuidade política e na execução na maior parte dos programas. A 

relação entre a Desenvolvimento Social e o Desenvolvimento Rural, representados por 

esses Ministérios, possibilitou ultrapassar dificuldades de colaboração intersetorial para 

execução de programas de Inclusão Produtiva, através do Plano Brasil sem Miséria,  ao 

menos no nível federal de governo.  

Muito diferente disso, o caso paraguaio é marcado por rupturas e fragilidades 

institucionais. Primeiramente, o tempo de vigência dos programas para a agricultura 

familiar é muito mais recente. Esses se trataram, principalmente, de projetos de 

cooperação internacional que são geridos e executados por unidades específicas com 

consultores e gestores contratados temporariamente, e, de certa forma, independentes da 

burocracia do Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). A equipe do Programa 

Proders, inserido no Sembrando Oportunidades, é um exemplo.   

Logo, não houve no Paraguai um conjunto de programas para a agricultura familiar 

preexistente, como no caso brasileiro. Matías Carámbula Pareja (2018), especialista 

paraguaio da Universidad Nacional de Asunción em políticas para agricultura familiar, 

sintetiza bem essa questão numa discussão sobre políticas para esse segmento no 
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Mercosul70: “enquanto vocês, no Brasil e Argentina, assistem à desconstrução das 

políticas para a agricultura familiar, nós no Paraguai ainda estamos tentando construir as 

nossas”.   

Não somente do ponto de vista de políticas para a agricultura familiar, mas a estrutura 

governamental paraguaia apresentou-se mais frágil do que as dos demais casos. É preciso 

atentar que no governo anterior ao Cartes – de Lugo –, as políticas da assistência social 

eram desenhadas e discutidas no âmbito do Gabinete Social e da Secretaría de Acción 

Social, havendo uma cisão dessa direção e do que estava sendo construído, quando a 

prerrogativa de criar e coordenar a estratégia de redução da pobreza rural para a Secretaria 

Técnica de Planificación – uma secretaria meio – causando rupturas.          

Já o Equador desenvolveu programas que beneficiam pequenos produtores rurais, 

principalmente na área de Redes Comerciais do Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAGAP), orientada a contribuir com a comercialização em circuitos curtos da 

agricultura familiar e nas regionais desse Ministério, onde esse público conta com 

assistência técnica e extensão rural, bem como das ações do Instituto Nacional de 

Economia Popular e Solidária, no qual um dos grupos inseridos é o da agricultura 

familiar. A estrutura governamental formada em torno do tema Buen Vivir – Plano, 

Estratégias de Redução da Pobreza e de Mudança da Matriz Produtiva, organização em 

Ministérios Coordenadores – durante o primeiro mandato presidencial de Rafael Correa, 

se desgasta em seu segundo mandato, do ponto de vista institucional e na opinião pública, 

havendo mudanças nos direcionamentos dos ministérios, inclusive do MAGAP – gestor 

do Programa Buen Vivir Rural e dos demais programas para a agricultura familiar. Assim, 

as possibilidades de integração desses diferentes programas residem na capacidade das 

organizações em se articularem de forma independente ou na habilidade pessoal dos 

técnicos da equipe de execução territorial do programa, junto a outros setores regionais 

do MAGAP e de suas redes de contatos pessoais com técnicos de outras instituições. 

 

8.1.3. Como chegar à extrema pobreza rural: Abrangência e desenhos de intervenção 

 

                                                           
70 Discussão realizada na Mesa ‘Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar (Reaf Mercosul) e as 

políticas públicas para Agricultura Familiar na região’, durante o X Congresso da Associação Latino-

Americana de Sociologia Rural, realizado em novembro de 2018. 
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Embora sejam três as estratégias formuladas no nível central e federal de governo, é 

importante atentar que se tratam de diferentes desenhos, cujas abrangências de 

intervenção também foram muito distintas, inclusive pelos portes dos países e recursos 

disponíveis.  

Embora tenham logrado resultados tão diferentes, os desenhos das estratégias brasileira e 

paraguaia são semelhantes (Figura 23). Em ambos, procurou-se a construção de um 

plano/programa guarda-chuva e a articulação intersetorial de ações e programas de 

diferentes instituições focalizadas em um público-alvo específico, cuja unidade de 

intervenção foi relacionado às famílias.  

No Brasil, desenhada e executada como uma estratégia que abrangesse todo o país, a IPR-

BSM beneficiou, entre os anos 2011 e 2015, 2,1 milhão de famílias rurais (MELLO, 

2018). No caso paraguaio, há fortes inconsistências nos dados apontados pelo Informe 

Ciudadano do Tablero de Resultados do Programa71, já que, conforme constatado nas 

entrevistas com técnicas e com o gestor da unidade de Gestão por Resultados da STP, as 

diferentes instituições têm reportado dados do atendimento de seus públicos amplos, e 

não o recorte da estratégia – extremamente pobre –, tampouco a divisão entre os 

atendimentos rurais e urbanos. O programa de acompanhamento familiar, Família por 

Família, que melhor pode ser analisado por esta tese, beneficiou 736 famílias72 com 

recursos financeiros para a produção de três distritos (STP, 2018).    

A inconsistência dos dados é apenas um dos indicadores da fragilidade da estratégia 

paraguaia. Desse modo, alguns fatores a diferenciam totalmente: instrumentos 

preexistentes, poder político, disponibilidade e prioridade orçamentária. Aspectos 

centrais para coordenar as ações de diferentes ministérios em um sistema federativo como 

o brasileiro.   

 

                                                           
71 Disponível em: http://www.stp.gov.py/v1/reporte-ciudadano-so-201710/  
72 Conforme slide “Família por Família” apresentado pelo Vice-ministro Emiliano Fernandez durante 

entrevista em: 06 de março de 2018.  

http://www.stp.gov.py/v1/reporte-ciudadano-so-201710/
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Figura 23 – Modelos de intervenção  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Presidenta Dilma Rousseff atribuiu ao MDS, na pessoa da Ministra Tereza Campello,  

a missão de erradicar a extrema pobreza concedendo-lhe poder político por meio dos 

discursos proferidos, em que lembrava a centralidade desse Ministério, e na configuração 

de mecanismos de coordenação – salas de redesenho e de situação – equiparando o MDS 

ao Ministério da Fazenda, ao de Planejamento e à Casa Civil. Compondo um núcleo 

decisório forte e ao qual reportavam diretamente à Presidenta a evolução do plano e seu 

atingimento de metas. A vinculação orçamentária ao Plano como forma de ter os recursos 

contingenciados e, além disso, com pagamento priorizado, foi outra medida que obrigava 

a contribuição de diferentes ministérios ao Brasil sem Miséria. A essa configuração 

atribui-se o sucesso na coordenação das ações de outros ministérios vinculados ao Plano, 

em uma lógica de que o importante era fazer com que elas chegassem às famílias. 

Algo muito longe do que ocorreu no Paraguai, caso em que não foi atribuído poder 

político a STP na coordenação das ações interdepartamentais. Nesse sentido, a mesa de 

coordenação do Programa foi enfraquecida ao longo do tempo, tampouco o Tabuleiro de 

Resultados teve suas metas estabelecidas e alcançadas de forma que as ações pudessem 

chegar aos extremamente pobres, público do Sembrando Oportunidades, não havendo, 

por exemplo, vinculação orçamentária efetiva nem aumento dos recursos para que as 
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diferentes instituições agissem de forma coordenada para a inserção significativa desse 

público em seus respectivos serviços.        

No caso brasileiro, mesmo com as fragilidades apontadas pelos gestores e técnicos dos 

programas Fomento Produtivo e Luz Para Todos, o banco de dados do CadÚnico foi um 

instrumento de focalização que contribuiu muito para a identificação das famílias 

extremamente pobres e para um primeiro esforço de levar serviços até elas, no caso 

brasileiro.  

Já no Paraguai, optou-se por não utilizar a “fícha de hogar” da Secretaria de Acción Social 

(SAS), implantando um novo instrumento – a Ficha Social – que se restringiu a um 

formulário que, até o momento da visita de campo, havia sido aplicado apenas a algumas 

famílias em situação de pobreza e uma única vez, na realização de diferentes projetos 

piloto da própria Secretaria Técnica de Planificación (STP), em programas da Senahavitat 

e do Ministerio de Agricultura e Ganadería (MAG), entre outras instituições, havendo 

uma série de inconsistências durante a coleta de dados por essas diferentes instituições. 

Durante a visita de campo ao país, não se tinha previsão para a atualização dos dados 

obtidos e a expansão da aplicação desse instrumento de coleta de dados. 

Além do CadÚnico, o sistema de pagamento do Programa Bolsa Família, via cartão 

diretamente às famílias, foi outro mecanismo preexistente utilizado no pagamento do 

Fomento Produtivo e da Bolsa Verde, bem como a forma de contratação das diferentes 

entidades de Ater pública e privada para o acompanhamento das famílias, que foram 

ferramentas institucionais para fazer chegar os programas às famílias pobres e 

extremamente pobres de um país de dimensões continentais, mesmo num sistema 

federativo em que os governos subnacionais têm competências específicas.      

Por buscar a articulação de ações e programas de diferentes instituições – por seu caráter 

de plano ou programa guarda-chuva – é até compreensível que as famílias participantes 

não vejam ou falem dessas estratégias pelos seus nomes, mas as relacionem 

principalmente ao técnico extensionista e entidade de assistência técnica e extensão rural, 

no caso brasileiro, e ao monitor, no caso paraguaio. Esses profissionais são os 

“representantes do Estado”, mesmo que sejam contratados por uma organização não 

governamental ou empresa, que chegam mais perto das pessoas.  

O Programa Buen Vivir Rural, estratégia equatoriana, tem menor abrangência sendo 

descrita como um programa setorial para a execução de projetos produtivos em territórios 
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específicos do país, beneficiando 26.500 famílias por meio da participação via 

organizações comunitárias e produtivas.  

No topo dessa estratégia, vinculada ao Ministério de Agricultura, está a Unidade de 

Gestão do Programa (UGP) que realizou a coordenação das Unidades de Enlace 

Territorial (UETs). Enquanto as estratégias brasileira e paraguaia foram desenhadas para 

articular a relação intersetorial de ministérios e secretarias no topo, ou seja, no nível 

nacional, a equatoriana tinha como premissa o desenvolvimento de ações intersetoriais e 

interdepartamentais a partir das ações das UETs localizadas regionalmente. 

Todavia, sem uma diretriz clara em esfera central, essa articulação depende mais das 

relações entre técnicos dessas unidades e técnicos das regionais dos diferentes ministérios 

no território e dos governos subnacionais para provisão de serviços ou bens conforme a 

necessidade das organizações e comunidades para realização e melhor aproveitamento 

dos projetos. Nas UETs visitadas – Chimborazo e Abras de Mantequilla – foram 

realizadas atividades pontuais entre os diferentes ministérios, a relação de proximidade 

tem sido maior entre diferentes setores do MAG e junto aos governos subnacionais, 

conforme relatado nas entrevistas, principalmente na concessão de contrapartidas 

financeiras para as organizações e utilização de espaços e equipamentos.  

O desenho e execução dos projetos produtivos é realizado junto às organizações 

comunitária e/ou produtivas. Às organizações, é atribuída a função de contratação de 

técnicos e consultores para desenho e execução desses projetos, com o acompanhamento 

dos técnicos da UETs. Dessa forma, espera-se que sejam aproveitadas e aperfeiçoadas as 

capacidades de gestão e organizacionais das instituições beneficiadas, que devem 

contribuir monetariamente ao menos com 12% do valor total dos projetos.   

Por atuar junto às organizações, e através delas atingir às famílias rurais pobres e 

extremamente pobres, a estratégia equatoriana age sobre a vulnerabilidade material – do 

ponto de vista de fornecer meios para geração de renda a partir do trabalho e maior 

segurança alimentar – e, coletivamente, sobre a vulnerabilidade institucional – por 

melhorar as capacidades organizacionais em territórios específicos. 
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8.1.4 O que levar: bens e serviços fornecidos 

 

Executados de maneiras distintas e por diferentes tipos de instituições, alguns serviços e 

bens são comuns aos três casos: identificação das famílias, recursos para investimento 

produtivo e assistência técnica e extensão rural, conforme Quadro 34.  

 

Quadro 34 – Bens e serviços fornecidos pelas estratégias   

 IPR do Plano Brasil 

sem Miséria (BR) 

Sembrando 

Oportunidades (PY) 

Programa Buen 

Vivir Rural (EC) 

Identificação das 

famílias e coleta de 

dados 

Busca Ativa e 

inserção no 

CadÚnico 

Aplicação da Ficha 

Social 

Visitas às 

comunidades e 

Diagnóstico de base 

zero dos projetos 

produtivos 

organizacionais 

Recurso não 

reembolsável para 

investimento 

produtivo 

Fomento Produtivo – 

sem contrapartida. 

Capital Semilla – sem 

contrapartida 

Recursos financeiros 

– com contrapartida 

de > 12% 

Assistência técnica 

e extensão rural 

Entidades de Ater 

contratadas pelo 

MDS. 

Família por Família: 

Acompanhamento  

familiar por monitores 

contratados pela 

STP/Fundación 

Capital e técnicos do 

MAG.  

Acompanhamento 

organizacional e 

assistência técnica 

produtiva com as 

famílias realizados 

por técnicos da 

UET/Magap e 

consultores privados.   

Acesso a canais de 

comercialização 

Compras públicas - 

PAA e PNAE 
Mercado Privado       

Compras públicas e 

mercado privado 

 

Acesso a outros 

bens produtivos 

Cisterna para 

Abastecimento de 

água, energia elétrica 

e Crédito 

Moradias e 

mecanização agrícola 

Mobilização e 

articulação 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Quanto à identificação das famílias no caso brasileiro, o principal instrumento é uma 

ampla base de dados sociais – CadÚnico – atualizados bianualmente, e havendo 

inconsistência nas listas geradas dessa base é realizada a triangulação com gestores 

municipais, factível nos casos de municípios de pequeno porte, e visitas in loco para 

identificação de potenciais beneficiados. A Busca Ativa constitui uma metodologia para 

identificação e levantamento de dados de famílias para ingressarem nesse cadastro e no 

Bolsa Família.  
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De forma mais frágil, a aplicação da Ficha Social no caso paraguaio tem sido precária, 

conforme já descrito anteriormente, e reduzida a algumas regiões do país com maior nível 

de pobreza. Tendo um trajeto pela frente para a construção de base de dados 

socioeconômico das famílias em situação de pobreza, em suas diferentes intensidades. 

Por sua lógica de execução de projeto, no caso equatoriano, as equipes de execução 

territorial visitaram as comunidades dentro dos cantonês priorizados para identificação 

das organizações e realização do diagnóstico de base zero para os projetos, com 

informações socioeconômicas específicas de cada família.           

Tanto no caso brasileiro quanto no paraguaio, os recursos destinados ao investimento 

produtivo eram valores fixos, respectivamente,  USD 1.122,9673 e USD 700,00 por 

família, foram não reembolsáveis e prescindiam de contrapartida. Esses valores eram 

gastos principalmente na compra de materiais e equipamentos para execução dos projetos 

produtivos. Os apoios técnicos foram realizados por extensionistas contratados pelo 

MDS, no caso brasileiro, e por monitores contratados pela STP, via Fundación Capital, e 

por extensionistas do MAG, ou seja, sem custos adicionais para as famílias.  

Já no caso equatoriano, o valor era flutuante conforme as características do projeto 

produtivo da organização e a quantidade de seus membros a ser beneficiada, em média 

USD 1.692,3074 por família, utilizados tanto na compra de materiais, equipamentos e 

maquinários quanto na contratação de serviços profissionais para execução dos projetos 

organizacionais. Nesse caso foi obrigatória a contrapartida de no mínimo 12% do valor 

do projeto. Técnicos da UET também apoiaram os projetos, quando o conhecimento 

necessário não fosse tão especializado. 

As alternativas de comercialização dos produtos permaneceram o ponto fraco das 

estratégias. No caso brasileiro, embora haja os canais de compras públicas conforme 

observado as famílias em extrema pobreza ainda possuem dificuldade de acessá-los, 

especialmente o PNAE que exige regularidade em termos de quantidade e qualidade dos 

produtos fornecidos. Mais frágil ainda foi considerar, como no caso paraguaio, a inserção 

em cadeias de valor privadas como uma saída para escoamento da produção de públicos 

                                                           
73 Relativo a R$ 2.400,00 convertidos em dólares conforme cotação de 01 de junho de 2013 (1 USD = 

2,1372 BRL), ano comum de execução dos serviços de Fomento Produtivo e de distribuição do Capital 

Semillas.      
74 Média simples conforme o montante de recursos do FIDA destinados aos projetos produtivos, USD 44 

milhões, divididos pelas 26 mil famílias beneficiadas segundo a meta do Programa Buen Vivir Rural.   
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considerados extremamente pobres. No caso equatoriano, o instrumento de compras 

públicas – Catálogo Inclusivo – tornou-se inativo, e a principal saída foi a 

comercialização com o mercado privado.            

Quanto a serviços e ações específicas de cada estratégia. A brasileira distribuiu cisternas 

e levou energia elétrica as famílias, dada a dificuldade de armazenamento de água no 

Semiárido e o déficit da distribuição dos serviços de energia elétrica, principalmente no 

Norte e Nordeste do país. No Paraguai algumas famílias foram beneficiadas com 

moradias pela Secretaria Nacional de Habitación y Vivienda, e na segunda fase do Projeto 

Família por Família com serviços de mercanização do MAG para a produção de milho. 

No caso do Equador, os projetos produtivos foram mais customizados as necessidades 

das organizações e consequentemente o apoio dado pelo MAGAP e de outros parceiros 

locais. Mas uma ação presente para a execução dos projetos de maneira geral foi a 

mobilização e articulação organizacional promovida por técnicos das Unidades 

Territoriais de Enlace e lideranças das organizações.      

     

8.1.5 Determinantes, conceitos-chave e seus sentidos, e concepções de extrema 

pobreza rural 

 

O oferecimento de bens e serviços para que as famílias possam ter oportunidades de gerar 

renda pelo exercício de uma atividade produtiva é uma busca clara em todas as três 

estratégias. No entanto, a discussão sobre “dar o peixe ou ensinar a pescar” difere um 

pouco conforme os conceitos-chave  e sentidos articuladores dessas estratégias e a 

concepções de pobreza rural extrema nelas produzidas. Para refletir sobre esses aspectos 

apresentamos a seguir o quadro 35 e as análises realizadas separadamente sobre os três 

casos.   
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Quadro 35 – Determinantes, conceitos-chaves e seus sentidos, e concepções de extrema 

pobreza rural presente nas estratégias de redução da extrema pobreza 

  

Estratégia e 

unidade de 

intervenção 

Determinantes Conceito-chave e 

sentido 

Concepção de 

extrema pobreza 

rural 

Inclusão Produtiva 

Rural do BSM (BR) 

 

 

 

 

 

Famílias 

Água, energia 

elétrica, recurso para 

investimento 

produtivo, Ater, 

canais de 

comercialização.  

 

Mulher e quilombola 

Inclusão Produtiva 

Acesso à renda como 

um direito para saída 

da pobreza. 

Problema de acesso a 

bens essenciais e a 

serviços de fomento 

produtivo. 

Sembrando 

Oportunidades (PY) 

 

 

 

 

Famílias 

Recurso para 

investimento, 

acompanhamento 

familiar, Ater, canais 

de comercialização.  

 

Mulher 

Mudança de atitude e 

Inclusão Produtiva 

como formas de 

motivação e saída da 

dependência estatal.   

FxF:  

 

Problema de 

habilidade 

individual. 

Buen Vivir Rural 

(EC) 

 

 

 

 

 

Organizações 

Recurso para 

investimento, 

capacidade 

organizacional, Ater, 

canais de 

comercialização 

 

Indígenas e mulheres   

Soberania alimentar 

e Desenvolvimento 

territorial como 

formas de 

emancipação coletiva 

para superar a 

situação de pobreza. 

Problema de 

articulação e 

fortalecimento 

organizacional. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

8.1.5.1 IPR do BSM e assistência social: famílias e seus direitos ao peixe e aos meios 

necessários à pesca 

 

Ainda que sejam ações interministeriais, a ideia de Inclusão Produtiva no caso brasileiro 

está envolvida no lócus de desenvolvimento da questão no MDS e na assistência social, 

o que constatamos ter sido diferente dos lugares aonde partem as demais estratégias. A 

própria noção que hoje é atribuída ao termo Inclusão Produtiva – formas de acesso à renda 

pelo trabalho –, principalmente no seu viés urbano de aplicação das ações, é parte da área 

de assistência social desde, ao menos, a Constituição Federal de 1988, que atribui a essa 

área a “promoção da integração ao mercado de trabalho” (art. 203 da CF 88).  

Na LOAS está descrito que os programas assistenciais devem ter como prioridade a 

inserção profissional e social (art. 24, da Lei Federal nº 8742/1993), e que os projetos de 

enfrentamento da pobreza ...  
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compreendem a instituição de investimento econômico-social nos 

grupos populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, 

iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de 

gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação 

do padrão da qualidade de vida, a preservação do meio-ambiente e 

sua organização social. (Art. 24 da LOAS, Lei Federal nº 8.742/1993, 

grifo nosso). 

     

Nos termos colocados dentro da definição de projetos de enfrentamento da pobreza, 

observamos consonância com as ações aplicadas pelo Eixo Inclusão Produtiva em seu 

viés rural. Dado o diagnóstico de situação das famílias rurais em extrema pobreza – ou 

seja, os determinantes: insegurança alimentar, falta de acesso à água e energia elétrica, 

baixa produtividade e falta de acesso a meios de comercialização –, a lógica de 

intervenção foi a familiar, seguindo a linha da assistência social. Já a lógica das políticas 

para a agricultura familiar é a de unidades produtivas, ou seja, podendo haver mais de 

uma família em uma mesma unidade.  

Programas para atuar sobre tais determinantes já existiam em diferentes ministérios, salvo 

no caso de acesso a recursos financeiros para investimento produtivo, que, conforme 

explica uma gestora do MDS (2018, em entrevista), não era possível com os programas 

de microcrédito existentes, já que o público considerado extremamente pobre estaria 

numa situação de vulnerabilidade econômica em que não seria possível acessar 

financiamentos. Logo, o Fomento Produtivo é concebido como uma forma de 

financiamento não reembolsável, compondo idealmente uma rota de programas de 

concessão de bens e serviços para que as famílias atingissem meios e capacidades 

produtivas para aumentar suas rendas monetárias e se alimentarem melhor com a 

produção gerada pela própria família. A produção de alimentos gera não só uma maior 

segurança alimentar, como também contribui para poupar a renda monetária.  

Nos textos e falas que descrevem o IPR-BSM, a segurança alimentar não aparece com 

frequência, embora estivesse presente, o termo esteve subjacente à Inclusão Produtiva. 

Gestores federais esclarecem que por ter sido o grande tema do Fome Zero, a ‘segurança 

alimentar’ era evitada, a fim de que fosse impresso o “rótulo” ‘erradicação da miséria’ e 

‘Inclusão Produtiva’ ao governo da presidenta Dilma, atribuindo assim uma bandeira 

própria. Da mesma forma, o desenvolvimento territorial que era tema dos Territórios da 

Cidadania, deixa de estar em cena.          
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Num contexto de intensos debates e críticas sobre as portas de saída dos PTCs, a 

burocracia do MDS, especialmente da Ministra Tereza Campello, manteve firme o 

argumento de que o Eixo Inclusão Produtiva Rural não se tratava de portas de saída ao 

Programa Bolsa Família ou aos benefícios não contributivos, mas sim um direito, pois, 

dada a vulnerabilidade social dessas famílias, deveria ser-lhes assegurado serviços e 

meios de obterem uma maior capacidade produtiva.  

Portanto, a extrema pobreza rural é concebida como um problema de acesso a bens 

essenciais – renda, alimentação, água e energia elétrica – e de serviços de fomento 

produtivo. Nesse sentido, a partir da noção da natureza regulada entre os direitos dos 

pobres e deveres do Estado em Simmel (1907), ao Estado brasileiro foi atribuído, no 

âmbito do Brasil sem Miséria, o dever de garantir o peixe e uma rota em que as famílias 

extremamente pobres também tivessem acesso garantido à vara, à água, à luz e ao canais 

de venda, enquanto essas famílias estão aprendendo a pescar, ainda que, na prática, a rota 

não “chegasse” de forma coordenada às famílias, ou na maior parte dos casos um ou dois 

de seus determinantes.         

 

8.1.5.2 FxF S.O. e Inclusão Produtiva: mudar de atitude para conseguir pescar     

 

No caso paraguaio, a missão de elaborar e coordenar a estratégia de redução da extrema 

pobreza foi atribuída a um órgão meio – a Secretaria Técnica de Planificación (STP) – 

diferentemente dos casos brasileiro e equatoriano. Num momento político conflituoso, 

não houve integração efetiva desse órgão com a área de assistência social nem de 

agricultura. Não foi possível a observação mais detalhada dos diferentes programas que 

compuseram o Sembrando Oportunidades, devido a isso, essa análise se restringiu ao 

Projeto Família por Família.  

O Projeto “Família por Família” (FxF) era um projeto de cooperação com Espanha e com 

a Fundación Capital, recebeu o nome de “Reducción de Pobreza Extrema – Inclusión 

Productiva y Social en coordinación con el Sector Privado fortaleciendo las cadenas de 

valor”, cujo elemento fundamental do desenho do FxF é: 

 

buscar que las familias consigan superar el sentimiento de marginalización 

y victimización respecto a su condición que los inhibe de planificar su 

propio desarrollo y trazarse metas. (MANUAL OPERATIVO FxF, s/d, grifo 

nosso). 
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Assim, atribui a essas famílias um sentimento de marginalização e vitimização que 

precisa ser superado para que elas possam planejar seu próprio desenvolvimento. Nesse 

pressuposto reside a ideia de “mudança de atitude”. Essa visão sobre as famílias está 

ligada à teoria cultura da pobreza, que dominou os debates sobre o “War on poverty” na 

década de 1960. Nesse marco teórico, a pobreza é um resultado de traços culturais 

disfuncionais, sem que faça nenhuma crítica ao processo de crescimento econômico em 

questão e suas implicações (TICKAMYER, 2009). Para que haja tal mudança, a estratégia 

paraguaia está inspirada na abordagem “Graduation”, realizando acompanhamento 

familiar, investimento produtivo não reembolsável e assistência técnica destinados às 

mulheres.  

La metodología centra su apoyo en la familia con el objetivo de pasar 

de la promoción social a la inclusión económica de las familias en 

situación de pobreza extrema… la pobreza extrema es la situación de 

mayor vulnerabilidad que puede afectar a una persona, familia, grupo o 

comunidad, ya que ante la baja posibilidad de controlar las 

circunstancias que influyen más decisivamente en la calidad de 

vida, éstas ven reducida la posibilidad de anticipar escenarios, 

tomar precauciones frente a cambios drásticos del entorno, tomar 

decisiones racionales sobre cursos alternativos de acción y, 

desenvolverse con mayor autonomía en el sistema económico. 

(MANUAL OPERATIVO FxF, p. 12, s/d., grifo nosso) ” 

 

De forma explícita, encontra-se a ideia de portas de saída da assistência social – promoção 

social –, ainda que não havia sinergia entre a STP e a SAS para a formulação da estratégia, 

que seria alcançada a partir da inclusão econômica, ou seja, geração de renda pelo 

trabalho, o que não significa necessariamente uma inserção autônoma no sistema 

econômico. Dessa forma a extrema pobreza rural é vista como um problema de 

habilidades individuais. A própria ideia de inserção em cadeias de valor no setor privado 

parece ser um grande salto, principalmente diante da caracterização das pessoas e famílias 

extremamente pobres como incapazes de tomar decisões racionais sobre formas 

alternativas de ação.  

Nas palavras do Vice-ministro de Redução da Pobreza da STP, o intuito é de que “se 

trabaje con el tema de la autoestima.... para la pobreza estructural tenemos que trabajar 

‘uno a uno”. Além disso, ele destaca que o público-alvo do programa “son personas que 
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perderán la esperanza, tienen que trabajar con eso [resgate da esperança].... les enseñan 

planes de negocios para que puedan ganar dinero” (em entrevista, no dia 08/05/2018).   

A extrema pobreza é, nesse sentido, uma forma de desqualificação social, cuja solução é 

ser acompanhada de perto por um agente que, por meio dos vídeos passados em tablet, 

fornecerá o conhecimento necessário para que as mulheres e suas famílias pensem em um 

objetivo a ser alcançado – “dibujo del sonhos” –, que será trabalhado a partir de um 

planejamento – “plan de vida” – e com um recurso financeiro não reembolsável – “capital 

semilla” – lograrão sair de sua condição socioeconômica.  

Todavia, duas foram as fases em que foi executada a ideia de “mudança de atitude” 

(cambio actutinal, no original). A primeira, por meio do projeto-piloto, executada pela 

STP e Fundación Capital. As famílias, mesmo com dificuldades de implementação, 

receberam acompanhamento durante 18 meses e o valor correspondente a USD 700,00 

para investir em uma atividade produtiva conforme desejaram em seu “desenho dos 

sonhos”, tendo orientações para que fosse algo que contribuísse para a alimentação 

familiar e que pudesse gerar excedente para a comercialização. Diferentemente da 

estratégia brasileira, a inserção de produtos em cadeias de valor no setor privado é algo 

estabelecido na descrição do Projeto, mas, sem efetividade na prática.      

A segunda fase, no âmbito no Proders do MAG, o acompanhamento se dava 

principalmente em relação às técnicas produtivas e as famílias recebiam insumos e 

implementos agrícolas para o cultivo de milho, independentemente do desejo inicial 

esboçado pelas famílias, o que pode ser considerado cruel com as expectativas iniciais 

que foram postas pelas famílias. 

Embora a descrição da estratégia Sembrando Oportunidades fale sobre “abordagem 

territorial”, não foi observado evidências de ações e programas territoriais. Um dos 

setores da STP, denominado “Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial” contribuiu para a construção de planos de desenvolvimento distritais e 

departamentais. Além desses planos, as ações reportadas no Tabuleiro de Resultados 

(STP, dez. 2015 e dez. 2016) no eixo “Enfoque Territorial y Habitabilidad” são 

principalmente relacionadas à infraestrutura, pavimentação de vias, manutenção de 

caminhos, sistema de abastecimento de água e ao Programa de voluntariado Arovia. 

Embora houvesse a existência de ações e serviços importantes, não houve evidências de 
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apropriação e diálogo desses serviços aos contextos locais, e tampouco formas de 

participação dos atores e atrizes possivelmente envolvidos.  

 

8.1.5.3 PBVR e Soberania Alimentar: Ensinando a pescar em grupo, mas é preciso 

contribuir com a vara  

 

O conceito de Soberania Alimentar está presente na estratégia equatoriana tanto em seus 

documentos quanto na fala do gestor e técnicos do Programa Buen Vivir Rural. Segundo 

o “Informe de desenho do Programa del Buen Vivir em Territorios Rurales”, esse 

programa foi desenhado para que o MAGAP adapte seus programas e seu mandato de 

soberania alimentar às normas e políticas do Buen Vivir rural nos territórios de referência 

do programa (FIDA, 2012). 

El régimen de la soberanía alimentaria se constituye por el conjunto de 

normas conexas, destinadas a establecer en forma soberana las políticas 

públicas agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la 

adecuada conservación, intercambio, transformación, comercialización 

y consumo de alimentos sanos, nutritivos, preferentemente 

provenientes de la pequeña, la micro, pequeña y mediana producción 

campesina, de las organizaciones económicas populares y de la pesca 

artesanal así como microempresa y artesanía; respetando y protegiendo 

la agrobiodiversidad, los conocimientos y formas de producción 

tradicionales y ancestrales, bajo los principios de equidad, solidaridad, 

inclusión, sustentabilidad social y ambiental (artigo 1º da LORSA, 

2009). 

 

A partir dos conceitos de Buen Vivir e Soberania Alimentar, argumenta-se que os 

participantes dos projetos produtivos desenvolvidos, no âmbito do programa, sejam atores 

e atrizes com autonomia e direitos que devem ser tratados de igual para igual pela 

burocracia estatal, e não meros participantes de ações exógenas e assistencialistas. Assim, 

também são justificadas as contrapartidas monetárias por parte dos participantes a esses 

projetos, tendo em vista ser necessária contribuição para que haja efetivo envolvimento e 

empoderamento em sua execução e para a conservação dos bens e serviços prestados. 

Embora esse pressuposto seja flexibilizado – à medida que a organização possa criar 

formas de empréstimo solidário, ou dividir o custo de participação de alguma família que 

seja impossibilitada de contribuir com a contrapartida, ou ainda a família recorrer ao 

saque de um montante acumulado do Bono (programa de transferência condicionada) – 

foi relatado que é um fator de exclusão do programa, conforme conversas com técnicos 
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locais e indígenas associadas a uma organização beneficiada, fazendo parte de um modo 

de intervenção de organizações internacionais do país praticado há muitos anos, segundo 

alguns entrevistados. Ainda que do ponto de vista normativo, o recolhimento do valor do 

imposto sobre valor agregado (IVA), de 12% dos projetos, não poderia ser realizado com 

recursos do próprio Estado. 

Nesse sentido, seja pelo argumento de que contribuição monetária gera senso de 

pertencimento e apropriação do projeto pela organização, seja por norma fiscal, na 

natureza das relações entre assistidos e Estado analisada por Simmel (1907), a 

participação dos pobres e extremamente pobres com recursos monetários foi uma 

responsabilidade aceitável dentro da estratégia equatoriana. Algo não observado nas 

outras estratégias aqui analisadas.      

 A intervenção por meio de grupos coletivos (associações comunitárias, produtivas etc.) 

é considerada um potencial da sociedade equatoriana a ser aproveitado, e mais que isso, 

um requisito necessário para que haja uma saída sustentável da extrema pobreza, devido 

às vulnerabilidades das pessoas e famílias em atuarem de forma individualizada.   

Havendo também a possibilidade de alguma família ser “apadrinhada” por alguma 

organização, ou seja, participar dos projetos, atividades e obrigações, sem que esteja 

formalmente associada a ela. A partir dessa visão, a extrema pobreza rural é um problema 

de articulação e fortalecimento organizacional. Ainda que o público extremamente pobre 

possa não ter oportunidade ou desejo de se envolver em uma organização, ficando de fora 

dos acessos e do desenvolvimento produtivo gerado pelo programa.  

Ainda sobre a participação coletiva, a fala de uma das beneficiadas pelo programa é 

sintomática, ao ser questionada sobre qual seria o seu sonho, responde: conseguir colher 

e acessar um canal de comercialização, no qual possa ter segurança para vender sozinha 

e não com a organização. O que nos leva a pensar que o desejo individual esteja sobre o 

coletivo e, na ausência de possibilidades de participação individual, participa-se por meio 

da associação para que um dia possa comercializar por si própria.   

O conceito de desenvolvimento rural territorial é presente como uma forma de articulação 

dos atores nos níveis locais – das UETs – a fim de se estabelecer relações 

interinstitucionais para o desenvolvimento dos projetos e organizações comunitárias. 

Todavia, por não haver diretrizes intersetoriais entre os ministérios e secretarias centrais 

de governo, essa relação entre diferentes setores de política pública em âmbito local fica 
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muito dependente da capacidade de articulação e das relações pessoais dos técnicos 

territoriais do programa – em meio às tarefas de acompanhamento dos projetos produtivos 

– e da rede de contatos e articulação dos líderes das organizações comunitárias. Observa-

se que, por haver uma unidade intermediária entre a central e as organizações, há 

flexibilizações conforme os diferentes contextos locais e com oportunidades de diálogo 

com os governos subnacionais.  

Todavia, a proposta de desenvolvimento territorial, considerada por especialistas como a 

grande saída para a pobreza rural, deve ser problematizada do ponto de vista de 

operacionalização das ações e participação dos atores e atrizes envolvidos num ambiente 

concertado (SCHEJTMAN; BERDEGUÉ, 2008), como se buscou no programa brasileiro 

Territórios da Cidadania. Não foi esse o sentido performado no Programa Buen Vivir 

Rural, mas sim, uma execução mais flexível em âmbito territorial, a fim de que os projetos 

produtivos pudessem ser elaborados e executados junto às organizações, governos 

subnacionais e outros possíveis parceiros locais.    

 

8.1.5.4 As ideias que não circularam ou circularam “pero no mucho” 

 

Discutidos os conceitos e sentidos que estiveram presentes nas três estratégias analisadas, 

se faz importante observar quais são aquelas que não circularam. A estratégia que é alvo 

das maiores críticas, é o tema sobre reforma agrária, que não esteve presente na agenda 

governamental desses países conforme aponta Vergara-Camus e Kay (2017ab), tendo em 

vista que representaria uma forte ruptura com a estrutura de exploração econômica e 

poder do agronegócio nos três países, ainda que seja uma forte pauta dos movimentos 

sociais rurais que contribuíram para a eleição presidencial de Lula e Dilma no Brasil, e 

de Rafael Correa no Equador.  

A regulação do mercado de trabalho é outra ideia que não recebeu atenção dentro das 

estratégias de redução da pobreza analisadas, diante do fato de ser, ou melhor, devesse 

ser tratada em áreas diferentes das que capitanearam as estratégias – desenvolvimento 

social, agricultura e planejamento. Tampouco no que se refere à determinante idade, em 

nenhuma delas foi discutido questões sobre previdência social, no sentido de possibilitar 

aos mais idosos e idosas inserção no sistema de pensão e aposentaria, vide as diferenças 

nos formatos nesses três países – num contínuo entre políticas contributivas e não 
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contributivas e suas barreiras de acesso, algumas delas comentadas pelos beneficiados 

das estratégias.   

Sobre outra etapa da vida, a juventude também não foi alvo de uma intervenção de forma 

coordenada. Embora melhorias de qualidade de vida contribuem para que os jovens se 

mantenham no campo, trata-se de possibilitar alternativas para que garotos e garotas 

possam decidir permanecer ou não em seus locais de origem. Um tema relacionado a isso 

também não foi citado – a educação no campo. No caso equatoriano, foi mencionado 

sobre os processos formativos para técnicos produtivos de gerenciais, mas não algo que 

pudesse sugerir um melhor tratamento da educação básica pública contextualizada ao 

meio rural.   

A questão de gênero esteve presente nas três estratégias, mas não de forma central: no 

caso brasileiro, com as chamadas públicas de Fomento Produtivo e Ater específicas para 

as mulheres, e no caso paraguaio, elas constituíram as beneficiárias principais do 

acompanhamento Família por Família. Já no Equador, não houve um direcionamento 

específico às atrizes de direito, tampouco meta de alcance, sendo incentivada a 

participação feminina dentro do ambiente organizacional das associações produtivas e 

comunitárias beneficiadas. Todavia, devido à restrição de escopo desta pesquisa, não foi 

possível analisar como as mulheres participaram das ações de modo a possibilitar uma 

maior autonomia diante do sistema patriarcal vigente no rural latino-americano, e muito 

menos a adequabilidade das intervenções à intersecção de gênero, por exemplo, no caso 

das mulheres quilombolas no Piauí (BR), ou das indígenas em Guamote (EC).  

Características que são verdadeiros desafios diante da segmentação das políticas públicas.     

Sobre a etnicidade de forma mais ampla, surpreendeu o fato de o Paraguai não ter 

considerado a população indígena nas ações do acompanhamento Família por Família, 

nem mesmo na identificação de famílias extremamente pobres através da Ficha Social, o 

que demonstra o quanto o tema tem sido negligenciado pelo poder público do país. 

Dificuldades de lidar com a questão também foi observada no caso brasileiro, em que não 

foram concretizadas em ações específicas para a população indígena, ainda que houve 

tentativas. Entre os povos tradicionais do país, os quilombolas foram aqueles que mais 

tiveram acesso a ações do IPR-BSM, entre os grupos em que o cruzamento de dados era 

possível de serem identificados. De 2011 a 2015, 14 mil famílias quilombolas foram 

beneficiadas por chamadas públicas de assistência técnica e extensão rural (MDS, 2015).  
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Nesses dois países, Brasil e Paraguai, existem instituições estatais específicas para 

direcionamentos de questões relativas à população indígena, respectivamente, a Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI) e o Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), responsáveis 

pela intermediação junto aos demais órgãos estatais e setores sociais. Ambos criados em 

anos ditatoriais, atualmente com estruturas enrijecidas e com recursos deficitários para 

lidar com a questão com a seriedade e com o respeito necessário.  

No caso equatoriano, a forma como o Estado lida com os indígenas é bem diferente, até 

mesmo pela representatividade deles dentro da população total. Durante o governo de 

Rafael Correa, o indígena passou a ser público transversal de todas as instituições estatais, 

não havendo mais um órgão específico para intermediação dessa relação. Foi observado 

durante a visita de campo ao país, que mesmo que os diferentes povos sofram algum 

estigma, é menos latente quanto no caso brasileiro. Nesse sentido, chegaram às comunas 

indígenas as equipes regionais, responsáveis por acompanhar as organizações no PBVR, 

especialmente a da Província de Chimborazo, que concentra maior concentração indígena 

do país.  

 

 

8.2 Não há “bala de prata”: potencialidades e limites das estratégias 

 

Um limite é inevitável em qualquer política pública que vise reduzir a pobreza – seu poder 

de atuação em todos os determinantes desse fenômeno social. Conforme conversa com 

pessoas beneficiadas e não beneficiadas pelas estratégias de redução nos três países, a 

realidade de suas vidas se mostrou muito mais complexa e variada do que as 

possibilidades de atuação dos programas e ações. Seja considerando a extrema pobreza 

rural um problema de acesso a bens essenciais e serviços de fomento produtivo – como 

no Brasil –, ou como falta de habilidade individual – no Paraguai –, ou ausência de 

desarticulação e fragilidade organizacional – como no Equador –, nenhuma dessas saídas 

constituíram como uma “bala de prata” efetiva contra o problema de vulnerabilidade 

dessas famílias.  

Mesmo considerando os determinantes sobre os quais atuaram – recurso econômico com 

assistência técnica e extensão rural – o período de duração desse acompanhamento foi 

considerado pequeno diante das necessidades das famílias, por exemplo, a maior parte 
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das entrevistadas no Brasil nunca tinham recebido esse tipo de serviço antes, e 

necessitariam dele por mais tempo e de forma contínua, bem como de outros bens e 

serviços para lograrem chegar à sonhada comercialização de forma mais autônoma, 

gerando renda e assegurando ganhos sociais e econômicos no médio e longo prazo, e 

capazes de assegurar alguma resiliência a momentos de crise econômica e política a qual 

estamos vivendo nos dias atuais, visto como processos cíclicos.       

O tempo é um desafio recorrente em qualquer política pública que queria garantir ganhos 

de médio e longo prazo. O próprio cronograma lógico (ou sem lógica para problemas 

complexos como a pobreza rural) das políticas de governo é incompatível à natureza do 

problema. As estratégias duraram em média cinco anos, descontando os períodos de 

formulação, ou melhor, o tempo de “fazer o carro funcionar”, além do “trocar as rodas” 

enquanto ele anda. A execução em si é muito rápida para atingir resultados mais 

duradouros, diante da fragilidade de condições de vida e de produção marcadas por 

décadas de ausências. Esse é outro limite inevitável nas políticas de governo – a 

brevidade. Talvez resida aí uma reflexão, um dos problemas esteja no fato das políticas 

de redução da extrema pobreza rural serem políticas de governo? Sim! São necessárias 

políticas de Estado que possam ser executadas no médio e longo prazo, e não ações deste 

ou daquele governo, se quisermos realmente diminuir as taxas de pobreza e extrema 

pobreza no meio rural, promovendo melhorias na qualidade de vida da população do 

campo.   

Dentro do escopo de atuação das estratégias, o Quadro 36 apresenta alguns limites e 

potencialidades específicas de cada uma delas. No caso do Paraguai, o acompanhamento 

contínuo e a possibilidade de um olhar mais atento para as características psicossociais 

dos indivíduos é algo necessário, mas considerar que seria suficiente é temeroso, ainda 

mais com as dificuldades de execução demonstradas – os monitores não tinham 

necessariamente formação específica nisso, o uso de tablets não pareceu adequado às 

condições climáticas, nem promoveu a integração das participantes –, esteve isolada de 

uma discussão um pouco mais ampla das causas e possibilidade de superação da pobreza. 
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Quadro 36 – Potencialidades e limites de cada estratégia  

Casos Potencialidades Limites 

Eixo Inclusão 

Produtiva Rural  do 

BSM (BR) 

Acesso a cisterna para 

armazenamento de água e a 

energia elétrica.  

Pouco tempo de assistência 

técnica e extensão rural.  

Sembrando 

Oportunidades (PY) - 

Família por Família  

Acompanhamento contínuo. Foco bem reduzido sobre as 

causas da pobreza rural. 

Programa Buen Vivir 

Rural (EC) 

Organização do trabalho 

coletivo. 

Restrição da participação de 

pessoas não organizadas. 

Necessidade de contrapartida. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Já no caso brasileiro, os avanços foram, principalmente, o acesso a um reservatório para 

armazenar água – cisterna – aumentou consideravelmente a resiliência das famílias 

durante os períodos de seca; e o acesso à energia elétrica, que ainda era deficitário em 

algumas regiões do país. Todavia, a periodicidade e a curta duração do 

acompanhamento com assistência técnica e extensão rural foram consideradas poucas 

diante da necessidade que as famílias possuem desses serviços.    

Guardadas as reflexões sobre o potencial do trabalho coletivo em estratégias de redução 

da pobreza, a participação via organizações e a contribuição monetária no caso 

equatoriano representou um limite à participação de famílias mais vulneráveis, conforme 

observamos em falas de técnicos e de uma família indígena não beneficiada. Embora 

tenha sido focalizada a atuação em territórios com alto índice de pobreza e pobreza 

extrema, acabou por beneficiar às famílias organizadas, ou seja, inseridas numa 

institucionalidade que lhes permitia acesso às políticas públicas, e aquelas com capital 

suficiente para contribuir monetariamente ao projeto. Sendo assim, atendeu a um público 

em melhores condições socioeconômicas dentro dos territórios mais pobres, ou seja, na 

linha das reflexões sobre focalização e eficiência do uso dos recursos investidos, e na 

atribuição de bons resultados aos investidores – agências de cooperação internacional e 

governos –, um público que pode dar melhor retorno no menor tempo possível.   

 

 

 



281 

 

 

 

8.3 Os (não) lugares da pobreza rural extrema dentro da agenda de políticas 

públicas  

 

O olhar para os três casos aqui analisados, nos leva a um questionamento: qual dos setores 

de política pública seria o mais adequado para programas públicos relacionados à pobreza 

rural? Mesmo sabendo que apenas o olhar intersetorial seria capaz de responder às 

diversas necessidades a serem tratadas para a redução da pobreza rural extrema. 

A provocação é simples, o extremamente pobre urbano, com todas as dificuldades e 

desafios da Assistência Social, encontra nela – ou deveria encontrar – um lugar de 

tratamento. O que não ocorre com a pobreza rural que, na prática, além de participar dos 

PTCs que depositam o recurso diretamente para as famílias por meio do cartão, não 

participam de atividades centralizadas em equipamentos nas sedes dos municípios ou 

cabeceiras dos cantones ou distritos, nos casos equatoriano e paraguaio, respectivamente. 

A prerrogativa da Assistência Social em lidar com populações mais vulneráveis do ponto 

de vista psicossocial, não tem total validade para quando essas são residentes em áreas 

não urbanas, só para lembrar a definição de rural mais comum utilizada na América 

Latina.      

Embora o Plano Brasil sem Miséria tenha sido coordenado por um ministério de  

desenvolvimento social – MDS – e fortemente alinhado ao extinto ministério para 

assuntos da pequena agricultura e desenvolvimento rural – MDA –, nos governos 

subnacionais, especialmente  pequenos municípios com baixo índice de desenvolvimento 

humano, se quer existe órgãos que representem esses setores. Ainda que tenham as 

Secretarias de Assistência Social e as de Agricultura, elas não são espelhos fiéis da 

evolução desses temas como ocorreu no governo federal. Tampouco foi estabelecida uma 

colaboração entre esses Ministérios estabeleceram no nível federal.      

As outras duas estratégias nacionais – a paraguaia e a equatoriana – nem sequer têm um 

vínculo forte com as instituições de assistência social ou desenvolvimento social dos 

países. Quando muito, no caso do Equador, há o adiantamento dos pagamentos do 

programa de transferencia de renda condicionada, e de novo ele parece ser o elo: a renda 

para financiamento da contrapartida exigida nos projetos de Inclusão Produtiva do Buen 

Vivir Rural. O mesmo Crédito de Desarollo Humano, em alusão ao Bono de Desarollo 

Humano – o verdadeiro PTC – é utilizado também para o programa Plano de 

Acompanhamento Familiar do Ministério de Inclusão de Desarrollo Humano como forma 
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de investimento em atividades produtivas das famílias participantes. Uma forma de 

Inclusão Produtiva para o auto emprego para as áreas urbanas e rurais.  

Já no Paraguai, além do PTC Tenonderã, há o Tekoporã. Um programa de Inclusão 

Produtiva executado pela SAS nas áreas urbanas e rurais. Desenvolvido de forma 

independente do Ministério de Agricultura ou da Secretaria Técnica de Planificação, que 

também executou o Programa Família por Família independentemente da Secretaria de 

Acción Social, seja na primeira fase do programa – seu projeto-piloto – seja na segunda 

– executada pelo MAG. Este último ministério, responsável pelo setor agropecuário 

amplo, segundo a fala de uma de suas diretoras, não tem como público-alvo os 

extremamente pobres rurais. Tendo em vista que essa parcela da população não dá os 

resultados produtivos esperados pelos programas ali executados, e acabam por não 

contribuir significativamente para a produção nacional.   

O que essa rápida reflexão demonstra, são os não-lugares da extrema pobreza rural dentro 

dos setores de políticas públicas. Não é o caso de reivindicar um setor para o tratamento 

da questão, já que a sua complexidade exige ações sociais integradas e estruturais, mas 

sim evidenciar a invisibilidade institucional com que ela foi tratada, mesmo em tempos 

considerados progressistas em termos de políticas sociais. A extrema pobreza rural é uma 

construção social que continua sem lugar para se sentar enquanto se está à espera de 

atendimento, o que não parece ser em breve, visto o cenário de encrudescimento das 

políticas sociais latino-americanas. Dessa forma, a pobreza rural é uma ideia social que 

flutua e não está construída como campo, seja no referencial teórico, seja nas práticas dos 

governos.   

 

 

8.4 A extrema pobreza rural e as responsabilidades dos atores 
 

8.4.1 Brasil  

 

A partir da análise da Inclusão Produtiva Rural do Plano Brasil sem Miséria, gestado 

dentro do desenvolvimento social (MDS), com o apoio de especialistas em programas 

para a agricultura familiar (MDA), a extrema pobreza rural é vista como um problema de 

acesso a bens essenciais e a serviços de fomento produtivo. Sendo o Estado o principal 

provedor ou regulador desses serviços, havia no governo federal uma cesta preexistente 
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de programas e instrumentos para levá-los às famílias, envolvendo, além da área de 

assistência social, a de desenvolvimento produtivo da pequena agricultura, a 

infraestrutura, o setor energético, e a área da educação e assistência social como 

consumidoras de produtos da agricultura familiar, conforme ilustrado na Figura 24.   

É forte a presença de atores estatais, especialmente os do governo federal. Esfera de 

governo onde são concentrados os recursos financeiros e o poder por meio da 

coordenação e do controle das ações e programas das diferentes áreas, executados por 

meio de mecanismos que chegavam diretamente às famílias – como é o caso do sistema 

de pagamentos do Programa Bolsa Família, utilizado pelo Fomento Produtivo –, ou por 

meio de ONGs, governos subnacionais e empresas privadas.  

  

 

Figura 24 – IPR-BSM – Determinantes, atores e concepção de extrema pobreza rural   

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

De modo que as ONGs, os governos subnacionais e as empresas privadas no caso de 

alguns serviços específicos – fornecimento de energia elétrica e Ater – são vistos como 

braços do governo federal localizados em âmbito local e capazes de chegar às famílias. 

Ao Estado cabe a responsabilidade principal pelo tratamento do problema da extrema 
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pobreza rural, às ONGs e às empresas por auxiliá-lo nesse objetivo, às famílias em se 

identificarem – no CadÚnico –, quando não de serem “buscadas” pelo poder público 

municipal.  

 

8.4.2 Paraguai 

 

Já no Paraguai, a STP foi a que coordenou as ações do Sembrando Oportunidades, num 

momento de rupturas políticas, havendo mudança ideológica na forma como o governo 

central passou a enxergar pobreza, culminando num olhar para a extrema pobreza rural 

como um problema de habilidades individuais (Figura 25). Nessa visão, as famílias são, 

de certo modo, culpabilizadas pelo seu estado social e econômico, sendo preciso 

acompanhá-las de forma que elas possam ter suas atitudes modificadas e deixar de ser 

dependentes da assistência social.  

     

 
Figura 25 – Sembrando Oportunidades – Determinantes, atores e concepção de extrema 

pobreza rural 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Deste modo, ao Estado compete contratar parceiros – ONGs – para realizar esse 

acompanhamento. Junto a esse serviço, é fornecido um recurso não reembolsável para o 



285 

 

 

 

investimento produtivo e a assistência técnica, se a atividade for agropecuária do 

Ministério de Agricultura, ou se for de serviços, por monitores contratados pela STP, via 

Fundación Capital. Há a ideia de que a produção excedente dessas famílias seja inserida 

em cadeias de valor privada, porém, dado o grau de vulnerabilidade, tal inserção não foi 

observada in loco.  

O papel do Estado é reduzido: fornecer acompanhamento para que as famílias passem a 

se responsabilizar por sua própria condição de pobreza, e sejam capazes de uma inserção 

mais autônoma na economia. Essa é apenas mais uma forma de atribuir direitos e deveres 

presente na América Latina, num momento em que a literatura internacional imaginou 

ser progressista para a área social. Estranhar o caso paraguaio? Não, de forma alguma, é 

o Paraguai sendo Paraguai, no sentido de que entre as várias possibilidades de lidar com 

a intenção de reduzir a extrema pobreza rural, o modo construído para tal é apenas uma 

parte de uma história mais ampla e que pouco tem se alterado no país.   

 

8.4.3 Equador 

 

Com base no Programa Buen Vivir Rural, a pobreza rural e a extrema pobreza rural são 

vistas como problemas de articulação e fortalecimento organizacional. Nesse sentido uma 

área específica do Ministério de Agricultura coordena unidades de execução das ações 

em contexto regional. As organizações sociais são o principal lócus de intervenção e 

corresponsáveis pelos projetos, como pode ser observado na presença delas agindo sobre 

os determinantes da pobreza, conforme Figura 26. Não por acaso, além da área de 

agricultura, está presente a economia solidária. A assistência social – na figura do MIES 

– é acionada apenas para que haja antecipação das parcelas do PTC para que as famílias 

consigam aportar financeiramente para os projetos produtivos.    

Do ponto de vista de responsabilidades, há uma participação ativa dos/as beneficiados/as 

– ou melhor, atores e atrizes com direito para utilizar os termos do programa – por meio 

de suas organizações. Atribuindo-lhes certa responsabilidade para que consigam sair da 

condição de pobreza e pobreza extrema.    
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Figura 26 – Programa Buen Vivir Rural – Determinantes, atores e concepção de extrema 

pobreza rural 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao Estado é atribuída a responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento e o 

fortalecimento gerencial e produtivo dessas organizações. Além do Ministério de 

Agricultura, os níveis subnacionais de governo e os departamentos regionais e locais de 

diferentes ministérios são chamados pontualmente a essa contribuição, algo frágil sem 

uma articulação institucional formal para que essa intersetorialidade possa acontecer. 

Sem dúvida, é o modelo que parece ter a prerrogativa de ativar os atores locais, seja com 

a participação ativa das organizações beneficiadas, que vão com técnicos da UETs em 

busca de parcerias com governos subnacionais e ONGs, seja pelo potencial de contratação 

de técnicos locais como fornecedores de serviços produtivos especializados ou 

relacionados à gestão dessas organizações. A flexibilização em contexto regional tem sido 

maior nessa estratégia do que nas demais. 

Das áreas de política pública envolvidas, a única que esteve presente em todas as 

estratégias foi a Agricultura, seja dentro de uma instituição que trata a pequena agricultura 

junto ao agronegócio – como no Paraguai e no Equador –, seja numa instituição específica 

aos pequenos – MDA, o que nos leva a crer que a principal saída para a extrema pobreza 
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rural ainda se encontra dentro da produção primária agrícola, com poucas possibilidades 

efetivas de agregação de valor ao produto – não que isso seja ruim. Apenas para salientar 

que a ideia de um rural “moderno”, com um amplo acesso a serviços e com uma gama de 

atividades produtivas, parece estar longe do cotidiano dessas famílias, bem como das 

ações pensadas para elas.           

Uma reflexão mais ampla sobre a participação dos diferentes setores da sociedade nas 

três estratégias nos leva, primeiro, a refletir sobre a responsabilidade assumida pelo 

Estado. Entre as três, a brasileira foi a que maior peso deu aos atores estatais, 

especialmente a esfera federal. Na equatoriana, os atores estatais mais atuantes estiveram 

no presente em âmbito regional, ainda que fossem unidades descentralizadas do governo 

central, e chamaram os subnacionais ao diálogo. Pensar na replicação desse modelo ao 

contexto brasileiro exigiria uma descentralização do governo federal e centenas – se não 

mil – de unidades regionais. E a brasileira, no contexto equatoriano, uma intervenção 

intersetorial com poder institucional e mecanismos de coordenação mais rígidos no topo, 

o que provou ser as principais diferenças entre a estratégia brasileira e paraguaia para 

além do contexto político e socioeconômico mais amplo, já que a centralidade estatal não 

era forte em seu escopo inicial, e se esvai ao longo do processo de execução.     

Maior responsabilidade foi atribuída ao público beneficiado no programa equatoriano, se 

comparado aos demais. O que tem pontos positivos e negativos, os primeiros de 

possibilidade de maior autonomia e poder de decisão, e os segundos dependem se as 

famílias têm pré-condições necessárias para assumi-la, sendo a organização social uma 

delas. Nesse caso, a participação de organizações da sociedade civil tem um caráter mais 

intrínseco, enquanto a participação nas estratégias brasileira e paraguaia tem sido mais 

próxima à linha de prestação de serviços.      

 

8.5 O IPR-BSM e os casos subnacionais 
 

A erradicação da pobreza é um dos objetivos fundamentais descritos na Constituição 

Federal de 1988, e esclarece ser competência comum da União, Estados e Municípios o 

combate de suas causas (art. 3º e 23). Maiores desdobramentos sobre essa competência 

dos municípios não foram explícitos nesta Carta. A não ser, o dever de instituir um fundo 

de combate à pobreza (Emenda Constitucional nº 31/10), o que nos parece ser mais um 
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daqueles trechos legais que por diferentes motivos “não pegam”. Ainda que tivesse 

“pego”, é necessário muito mais que um fundo para erradicar a pobreza, especialmente a 

rural em municípios de baixo IDH, como os casos apresentados nesta tese.  

Já vimos, nas seções anteriores, que falar em causas da pobreza rural nos abre um leque 

de possibilidades de ação que ultrapassam as competências municipais. Para ficar nas 

áreas que acompanhamos mais de perto nessa pesquisa – assistência social e agricultura 

– por estarem diretamente relacionadas ao IPR-BSM, tecemos algumas considerações.  

A Constituição Federal de 1988 prevê como diretriz a descentralização político-

administrativa das ações governamentais da área de assistência social, cabendo à esfera 

federal a coordenação e o estabelecimento de normas gerais, e aos estados, municípios e 

entidades da assistência a coordenação e execução dos respectivos programas (art. 204). 

Com base neste texto, aos municípios caberia um papel secundário nessa área, 

coordenando e executando os programas federais em seus territórios.     

Por outro lado, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS – Lei Federal nº 8.742/93) 

prevê que os municípios elaborem suas Políticas de Assistência Social, conforme 

princípios e diretrizes expressos nessa lei. Competindo aos municípios destinar recursos 

financeiros para o custeio de benefícios eventuais, pagar auxílios natalidade e funeral, 

executar projetos de enfrentamento da pobreza, atender às ações assistenciais de caráter 

de emergência, prestar serviços sócio assistenciais, cofinanciar os serviços, e monitorar e 

avaliar a política de assistência social em seu âmbito (Art. 15 da LOAS). Nesse sentido, 

é atribuído ao poder público municipal um papel de maior protagonismo, se comparado 

ao texto da Constituição Federal. Todavia, assim como ela, desconsidera as 

especificidades municipais.      

Se observarmos os municípios visitados – municípios de pequeno porte, dependente das 

transferências federais e de baixo IDH-M – nenhum deles desenvolveu projetos 

específicos de combate à pobreza, ou formulou ações próprias. A estrutura existente 

esteve voltada exclusivamente à execução dos programas federais – Bolsa Família, 

Criança Feliz, PETI e alguns serviços de convivência. Inclusive equipamentos, como 

computadores e impressoras, foram adquiridos para executar tais programas. Não 

havendo fôlego para elaboração e execução de programas próprios. Tampouco, ações 

específicas para reduzir a pobreza rural. 
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Na Política Nacional da Assistência Social (PNAS – 2004), são considerados os 

diferentes portes populacionais no oferecimento de serviços da Assistência Social pelo 

poder público municipal. Os casos analisados são nela caracterizados como municípios 

de pequeno porte 175 – com até 20.000 habitantes e caracteristicamente rurais. Nessa 

normativa, há também a categorização dos serviços da Assistência Social em gestão 

inicial, básica e plena, que determina as responsabilidades municipais dentro do SUAS. 

Nos três – Cocal de Telha, Guaribas e Betânia do Piauí – os serviços eram categorizados 

como gestão básica. Logo, a diferença dos municípios de pequeno porte daquele de maior 

porte é a quantidade de CRAS a ser implantada conforme o número limite de famílias 

referenciadas. No caso dos primeiros, um CRAS para até 2.500 famílias referenciadas, 

mas não prevê ações específicas para as famílias rurais ou que atendam a característica 

de maior espaçamento dessas famílias num vasto território, por exemplo. 

Menor capacidade institucional de elaboração e execução de ações havia nas pastas 

municipais de agricultura dos casos subnacionais brasileiros, salvo no caso de Betânia do 

Piauí que tem sido dada maior atenção a essa agenda e ao potencial coletivo da produção 

agropecuária. Em Guaribas, o Secretário da agricultura, um servidor emprestado da área 

de saúde, é o único profissional lotado em sua secretaria e sem quaisquer recursos 

materiais, sendo dos três casos o caso mais dramático. Em Cocal de Telha, as funções 

desta pasta são exercidas pela secretária e por uma técnica há anos no cargo, o que garante 

conhecimento sobre os processos de execução dos programas federais e o envolvimento 

junto a parte dos produtores locais. Mas, nos três casos, foi relatado não haver recursos 

materiais – maquinário, equipamentos, insumos etc – e humanos suficientes para atender 

às demandas da produção agropecuária, e tampouco à execução de ações orientadas aos 

extremamente pobres rurais. Sem qualquer tipo de apoio das demais esferas de governo, 

a pasta municipal da agricultura permanece de mãos atadas.  

                                                           
75 Municípios de pequeno porte 1 – entende-se por município de pequeno porte 1 aquele cuja população 

chega a 20.000 habitantes (até 5.000 famílias em média). Possuem forte presença de população em zona 

rural, correspondendo a 45% da população total. Na maioria das vezes, possuem como referência 

municípios de maior porte, pertencentes à mesma região em que estão localizados. Necessitam de uma rede 

simplificada e reduzida de serviços de proteção social básica, pois os níveis de coesão social, as demandas 

potenciais e redes socioassistenciais não justificam serviços de natureza complexa. Em geral, esses 

municípios não apresentam demanda significativa de proteção social especial, o que aponta para a 

necessidade de contarem com a referência de serviços dessa natureza na região, mediante prestação direta 

pela esfera estadual, organização de consórcios intermunicipais, ou prestação por municípios de maior 

porte, com co-financiamento das esferas estaduais e federal. (PNAS NOB SUAS, 2004, p. 45). 
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No momento das visitas, nenhum dos três municípios dispunham de serviços da 

assistência técnica e extensão rural da Emater-PI, que tem passado por sérias dificuldades 

de ordem financeira e política dentro do governo. Importante atentar para a participação 

dos órgãos estaduais, já que a competência de fomento produtivo é da esfera estadual. 

Diferentemente da assistência social, a agricultura não tem uma organização sistemática 

entre as diferentes esferas de governo, com atribuição de responsabilidades e recursos. 

Mesmo com a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Pnater), de 

2004, e a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), instituída 

em 2014, o problema de desorganização e falta de clareza permanece insolúvel.         

Os casos municipais evidenciam que suas estruturas da assistência social e agricultura, 

principais setores relacionados a IPR-BSM, nesses pequenos municípios de baixo IDH 

são insuficientes para atender aos extremamente pobres rurais. Os relatos das famílias e 

gestores municipais entrevistadas indicam que tampouco já foram suficientes.    

Na lógica de levar as ações diretamente às famílias, o desenvolvimento de capacidades 

institucionais na estrutura municipal não fora um lócus de prioridade dentro do Plano 

Brasil sem Miséria. Se refletirmos sobre as restrições e as possibilidades de cada 

município, e de que forma a execução do IPR pôde contribuir para diminuir as primeiras 

e aumentar as segundas, podemos ter um balanço do grau de empoderamento municipal 

como efeito do Plano. Ainda que tal efeito não tenha sido pretendido, e se considerarmos 

as mudanças nas gestões do período de execução do Plano até as gestões atuais.  

Em Cocal de Telha, a articulação dos técnicos da Emater-PI executores do Fomento 

Produtivo junto à Secretaria Municipal de Agricultura resultou na organização da única 

feira da agricultura familiar no município que funciona uma vez por mês. Desse ponto de 

vista, contribuiu para a possibilidade do município oferecer um canal de comercialização, 

inclusive para as agricultoras beneficiadas pelo IPR-BSM que se mantinha até a visita ao 

município. Em Guaribas, a única ação executada foi a instalação de cisternas de placa. 

Nesse município, a execução da IPR-BSM não tem contribuído com as deficiências e 

potencialidades locais. Assim como, em Betânia do Piauí, onde o Prefeito ressalta que 

gostaria que os programas federais fossem mais flexíveis, a fim de que pudessem ser 

adaptados às características locais.  

Pensando apenas nos projetos produtivos, o modelo equatoriano parece ser condizente 

com as características locais de Betânia do Piauí – maior associatividade e engajamento 
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da gestão municipal para o desenvolvimento da pequena produção. Não por acaso, há 

duas associações – uma de produtoras de mandioca e a outra de ovinocaprinocultoras – 

participando do Programa Viva o Semiárido da Secretaria de Desenvolvimento Rural do 

Estado do Piauí (SDR), também financiado pelo FIDA, é executado nos moldes 

semelhantes ao Programa Buen Vivir Rural. Em Cocal de Telha, também há uma 

organização de produtoras de cajuína participando do programa estadual. Curiosamente, 

o programa não é executado em Guaribas, município em que parece haver maior 

fragilidade socioeconômica das famílias e fortes dificuldades de gestão do poder público 

municipal. Uma análise específica caberia ao papel do Governo do Estado do Piauí, mas 

isso demandaria outra pesquisa – nesta, ficaremos por aqui.      

Diante das dificuldades subnacionais, podemos imaginar que os governos federais do PT, 

ao centralizaram poder e recursos, deixaram pouco campo para a inovação desses 

governos, devido ao modelo de execução das políticas sociais numa lógica pouco flexível 

para os municípios. Mas cabe a pergunta: como seria a flexibilização dessas políticas para 

a realidade de cada município, num cenário de descrédito da estrutura municipal de 

pequeno porte – 70% do total –, com algum grau de segurança em relação ao “bom uso” 

dos recursos repassados e assegurando que as ações chegassem às famílias? 

Especialmente, num cenário em que era preciso criar legitimidade e trazer para perto a 

opinião pública a favor das políticas e programas sociais gestados e reformulados. Por 

outro lado, qual papel tem sido exercido pelos governos estaduais na redução da extrema 

pobreza rural no Brasil? Seria agora o momento dos municípios se reinventarem e 

inovarem em meio à crise vivida no país? Quais recursos esses entes teriam para isso? O 

que esperar de municípios frágeis como Guaribas, Cocal de Telha e Betânia do Piauí num 

cenário de maior encrudescimento econômico, fiscal e das políticas sociais? Uma coisa é 

certa: há muito mais perguntas do que respostas.   

 

8.6 As famílias fraquinhas e a construção da pobreza em suas falas  

 

Entrevistar gestores e técnicos que formularam e acompanharam a execução dos 

programas de Brasília – assim como em Quito e Asunción, mas nos deteremos ao caso 

brasileiro – nos leva a uma visão de um cenário típico do cotidiano desses profissionais, 

com dados, especialistas, planos, normas, instrumentos de coordenação e controle, 
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convênios, contratos, orçamentos e as valiosas conversas “no café”, no qual a vida das 

pessoas consideradas ou não como público-alvo dos programas – retratadas em dados e 

informações – é uma das partes do argumento pelo qual são justificadas as escolhas, 

redefinições e esforços em uma rota de ação – e não em outra –, num determinado 

momento. É a performatividade da política pública determinando quem são os ‘pobres’, 

os ‘extremamente pobres’ e os ‘não pobres’ e como devem ser atendidos quando esses 

residem na parte rural do município, para os quais, no mais ideal dos mundos, as ações 

chegariam completas e precisas reduzindo sua pobreza, conforme as necessidades de cada 

família. No entanto, sabendo-se que em política pública não trabalhamos com 

idealizações, mas com possibilidades de ação, temos a certeza de não ser o caso, ainda 

que o desejássemos. 

Por outro lado, conversar com o público-alvo dos programas, algum tempo depois deles 

terem sido executados – em média cinco anos –, nos leva a um cenário particular das 

vidas dessas pessoas e suas famílias, no qual os programas públicos são pequenos trechos, 

às vezes distantes na memória, de uma história feita de outras formas de obter acesso a 

recursos para a vida cotidiana, de muitas preocupações e de micro vulnerabilidades 

(SPINK, 2016). E é desse ponto de vista – da(o)s beneficiada(o)s ou não beneficiadas(os) 

– que dedicaremos algumas páginas dessa análise.  

Primeiramente, para dialogarmos com as famílias sobre um programa específico, foi 

necessário mudar de linguagem. As ações do Inclusão Produtiva Rural do Plano Brasil 

sem Miséria passam a ser, mais simples: “as visitas e o projeto do Zézinho” – exemplo 

com nome do técnico de Ater – para falar do Fomento Produtivo; o P1MC passa a ser a 

“cisterna do Lula” ou a “cisterna da Dilma”, para separar o momento de instalação dessa 

tecnologia social; ou o Bolsa Família que se tornou “o cartão” na fala de algumas 

beneficiadas.  

A própria ideia de pobreza ou pobreza extrema passam a ser denominadas de “fraqueza”: 

“aquela família é mais fraquinha”, “meus filhos estão melhores porque têm saúde, mas 

estão fracos porque estão sem serviço”, “pessoa fraquinha que só tinha água em casa” e 

“pessoa que tá fraco é pobre”. Foi nítido o receio de que algumas beneficiadas e 

beneficiados tinham que falar do termo “pobreza”, seja em relação às condições de vida 

pessoais e de suas famílias, seja em relação à situação de vizinhos e da comunidade. Na 

maioria das vezes, o termo “extrema pobreza” se quer foi citado espontaneamente pelas 

pessoas. Alguns técnicos de Ater advertiram sobre o receio em explicar às famílias sobre 
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a IPR-BSM ou sobre os programas específicos como sendo de redução da “extrema 

pobreza”, devido ao estigma que pudesse ter causado às beneficiadas e beneficiados, e 

por isso preferiam utilizar variações de “fraqueza” na descrição da estratégia. A fim de 

comunicar a ideia e não de afastar o público-alvo possível. Essas foram algumas formas 

de aproximar o público-alvo dos programas. Logo, o termo “pobreza” pela sua carga 

negativa e de ausência acaba sendo evitado.  

Os trechos das histórias revelam que houve ganhos significativos na qualidade de vida 

dessa população, no que se refere ao acesso a bens essenciais como alimentos, água, 

vestuário e melhores condições de moradia e acesso à energia elétrica. Não se trata de 

atribuir essas melhorias a algum programa específico do IPR-BSM, ou a essa estratégia 

como um todo, devido à impossibilidade de isolá-los de outros programas e de uma 

conjuntura mais ampla. Todavia, a maior parte das famílias relatam essas melhorias num 

horizonte de quinze anos, e pelo acesso a diferentes programas públicos, inclusive ao 

“cartão”, entre outras formas de acesso à renda, como trabalhos temporários fora do 

município de residência.      

Antes quando meus filhos eram pequenos, morávamos em uma casa de palha 

e adobe. E hoje temos outra terrinha. Há 20 anos atrás não havia nada disso. 

(beneficiada pelo Fomento em Cocal de Telha-PI). 

Nasci aqui, meus pais tiveram 11 filhos. Imagina o que era viver aqui sem água 

e sem energia, antes íamos pegar água. Agora temos onde botar [cisterna], 

Deus mandando chuvinha, a gente guarda. Antes a gente dormia era em cima 

de couro de bicho [tipo de cama] (...) Ser pobre é não ter nada na vida, não, 

não ter alimentação. Antes no meu tempo acontecia isso. Hoje, depois do 

cartão [Bolsa Família], não é mais não aperreado. Sem o cartão não tinha era 

mais ninguém aqui não. (beneficiada pela cisterna em Guaribas-PI). 

Nasci na comunidade. Nem estudava, nem brincava. Não tinha brinquedo, só 

no riacho mesmo. Era tudo no candeeiro. Nessa época quem tinha cavalo era 

rico (...) Dormia no chão. Lavava roupa e esperava secar para vestir de novo. 

Andava descalço, quando tinha chinelo guardava para não gastar. (beneficiada 

pela cisterna em Guaribas-PI).  

Antes bebia água do barreiro era muito sofrimento, quando não, era no 

cacimbão. Antes do Lula mais Dilma não era fácil não (...) Melhorou muito, as 

coisas mudaram muito, em umas partes ainda passa aperreio, principalmente 

financeiro, tudo o que vem da roça para vender é barato e para comprar no 

mercado é caro. (beneficiado pelo Fomento em Betânia do Piauí).              

 

O acesso à água por meio da cisterna, especialmente em Guariba-PI e Betânia do Piauí, 

foi uma forma de aumentar a resiliência dessas famílias em momentos mais prolongados 

de escassez de chuva. O Programa Luz para Todos também representou uma evolução na 

qualidade de vida das famílias ao possibilitar desde “a água fria para beber” até o acesso 
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à informação via meios de comunicação – TV, rádio e celulares – comprados com o 

incremento da renda monetária. A última fala citada anteriormente, também revela que a 

“inclusão” econômica tem outros aspectos, entre eles, o aumento da relação de compra e 

venda, e diminuição de trocas de alimentos.        

A fonte de renda se mostrou variada. Além da contribuição não monetária dos produtos 

agropecuários produzidos pelas próprias famílias, em alguns casos a produção também 

era comercializada na própria comunidade. Apenas duas famílias, aquelas consideradas 

como mais desenvolvidas pelos interlocutores, que foram sugeridas para conversa, 

conseguiram comercializar via PNAE, uma delas, em Cocal de Telha e outra em Betânia 

do Piauí, ambas beneficiadas pelo Fomento Produtivo. Do ponto de vista dos programas 

públicos para incentivar a comercialização de produtos, demonstrou-se que em 

municípios de pequeno porte, onde a oferta de produtos pode ser maior que a demanda, 

não foi possível incluir públicos mais vulneráveis nas compras públicas.  

A beneficiada de Cocal de Telha tinha uma relação próxima da técnica da Secretaria 

Municipal de Agricultura que a chamava de “nossa F.”, e a indicava para a realização de 

cursos relacionados à agropecuária. Dos três filhos, dois trabalham em São Paulo, e um 

no município vizinho. Ela participava da feira municipal de comercialização dos produtos 

da agricultura, tem acesso à água do poço de sua propriedade e do poço comunitário, 

acessou o Agroamigo e o Garantia Safra, e, em 2017 e 2018, comercializou tempero 

caseiro via PNAE. É aquela que tem uma visão empreendedora e investiu o recurso do 

Fomento em diferentes atividades produtivas.  

O beneficiado de Betânia do Piauí faz parte da Ascobetania e da Associação comunitária, 

tem cisterna calçadão, poço cacimba, um curral moldado que é um projeto da 

Ascobetania, já contraiu crédito do Agroamigo, estava inscrito no Garantia Safra e 

comercializou polpa de frutas e verduras, em 2017 e 2018, com o PNAE, no primeiro ano 

através da associação comunitária, e no segundo, individualmente. Segundo o técnico de 

Ater, é uma família produtivamente bem desenvolvida devido ao esposo ter trabalhado 

temporariamente na fruticultura irrigada em Petrolina (PE) antes de começar a participar 

do Fomento, e por isso possuem um capital financeiro e social melhor, e já apresentava 

uma visão empreendedora. 

Esse breve relato demonstra que, embora se tratam de famílias consideradas pobres e 

beneficiárias do Bolsa Família, elas têm acesso a bens produtivos – água, terra e alguma 
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estrutura produtiva –, uma cesta maior de programas públicos, uma rede de contatos 

institucionais que lhes permite conhecimento e informações relevantes, e até mesmo uma 

visão empreendedora e de mundo que lhes permitiram sair de uma condição mais frágil, 

tendo em vista relatarem precárias condições de vida quando crianças.     

Em quase todas as famílias, foi relatado que algum membro da família – principalmente 

homem e jovem – trabalha ou trabalhou temporariamente ou permanentemente em outra 

cidade e até mesmo em outro estado – São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Pernambuco. 

A qualidade do trabalho temporário, seja ele rural, seja urbano, não foi questionada, logo 

não foi possível avaliar a pluriatividade dessas famílias como algo positivo dentro de um 

cenário com maior diversificação econômica – longe disso. Apenas diferentes alternativas 

de acesso à renda. Além disso, a própria oportunidade de migração pressupõe custos de 

transação que nem todas as famílias podem arcar, conforme comenta uma das 

entrevistadas:  

as pessoas perguntam: ‘porque você não vai pra Betânia?’ ... e o que eu vou 

fazer lá?! Se lá precisa pagar aluguel, tudo lá pra comer tem que comprar. Aqui 

tem uma planta de mandioca, relo [ralo], faço goma e beiju e a gente come...     

 

Mesmo questionados(as) sobre algum aspecto do(s) programa(s) ao(s) qual(is) foram 

beneficiados(as) e gostariam de melhorar, falaram sempre de forma positiva, talvez pelo 

tempo decorrido de sua participação – em média de cinco anos. E, isso se deu seguramente 

pelo desejo de participar outra vez, especialmente no caso do Fomento Produtivo, e por 

observarem um cenário em que as políticas sociais estão sendo enfraquecidas, e cujo 

futuro é muito incerto. Uma beneficiada arrisca sobre os programas públicos e a 

participação dos filhos no médio prazo: “não têm mais as oportunidades que nós tivemos, 

tem menos e se não aproveitar...”, termina com um gesto de descontentamento. 

Durante as conversas, as beneficiadas e beneficiados trazem com frequência uma reflexão 

do momento mais imediato que estão vivendo e de suas microvulnerabilidades. Relatos 

de famílias consideradas como mais frágeis, ou melhor “bem fraquinhas”, pelos 

interlocutores-chave nos municípios, demonstram condições internas das famílias a ser 

feridas (de alguma maneira e por algo), as circunstâncias externas que poderiam agir 

preventivamente, mas são deficitárias, e eventos que tornam a vida cotidiana mais difícil 

para essas famílias (SPINK, 2006).  

As famílias mais frágeis e não beneficiadas: a jovem A. – de Cocal de Telha – é 

semianalfabeta, mãe de seis filhos e o esposo alcoólatra. Ambos estão desempregados e 
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moram com os filhos numa casa de adobe em estado bem precário. A única renda 

monetária é o Bolsa Família, e a sogra ajuda com uma cesta de alimentos mensalmente. 

O acesso ao auxílio maternidade, por não ter renda suficiente para contribuir para esse 

benefício, e a projetos de fomento produtivo, entre outros programas públicos, por não 

terem informação adequada e os documentos necessários, evidenciam que existem ações 

do Estado e da sociedade civil ao qual poderiam contribuir para diminuir a sua condição 

de fragilidade social e econômica, entre eles o Fomento Produtivo, Minha Casa Minha 

Vida – mas as barreiras e desconexões foram maiores que o acesso.  

Barreiras de acesso, também aumentaram a fragilidade da guaribana Dona. M., que por 

ser é idosa, morar sozinha e não ter filhos, não pôde cavar sozinha o buraco para 

implantação de uma cisterna de placa, e tampouco, por ser beneficiária do Bolsa Família, 

pôde pagar alguém que o fizesse, já que literalmente o teto lhe caía sobre a cabeça.      

Já o relato de Seu V. e sua grande família – Betânia do Piauí –, demonstra que o 

aparecimento de doenças crônicas – hérnia em Seu V. e cânceres em dois dos filhos –, 

que impossibilitam exercer uma atividade produtiva, aumentou os gastos advindos do 

tratamento sem que sejam cobertos pela seguridade social, são eventos inesperados que 

aumentam o nível de vulnerabilidade das famílias rurais e as dificuldades de acesso à 

saúde, inclusive devido às maiores dificuldades de acesso ao transporte e renda monetária.      

Foi observada que as famílias mais frágeis, segundos os interlocutores que as sugeriram 

para a conversa, beneficiadas ou não por algum programa da IPR-BSM, apresentavam 

condição material desfavorecida, mas principalmente pela existência de casos de doenças 

graves ou crônicas, por barreiras de acesso aos serviços básicos como saúde, educação e 

assistência social e acesso à informação tem sido uma grande barreira a esses acessos, 

documentos, possibilidade de oferecer a contrapartida necessária e a não aproximação 

com organizações (o caso cisterna na ladeira do Cajueiro) ou a atores-chave que possam 

sugerir ou facilitar a participação deles nos programas. 

Em meio às mudanças e alterações econômicas e políticas, há a emergência de um novo 

indicador material social para os vulneráveis no meio rural. Se antes, nas pesquisas 

qualitativas, a existência de uma cama com colchão poderia significar acesso à renda 

monetária, dentro do cenário de melhoria das últimas décadas, e encrudescimento nos 

últimos anos, o uso do fogão a gás comprado num melhor momento de acesso à renda 

monetária, tendo em vista o retrocesso nesse aspecto, parte das famílias se veem 
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impossibilitadas de comprar um botijão de gás – nas cidades piauienses visitadas o valor 

era em torno de R$ 85,00 – o que pesa no orçamento familiar, e assim voltam a utilizar 

com mais frequência o fogão à lenha ou apenas a lenha, conforme observado em 

Guaribas.  

A maior parte dos relatos revelou que no cenário de cortes, as famílias têm medo de perder 

os benefícios do Bolsa Família.  

As várias definições e concepções sobre pobreza expressas em estudos e análises técnicas 

e acadêmicas demonstra a polissemia que o termo pode tomar., a maior parte das vezes 

de forma negativa, vista como ausências. Estes são alguns dos sentidos sobre o termo que 

circulam ou circularam em um determinado momento e lugar. Aqui, apresentaremos 

considerações de partir de um público especial – pessoas consideradas pobres e 

extremamente pobres por uma parte de tais estudos. A partir da simples pergunta, feita 

depois de um tempo de conversa – “Na sua opinião, o que é pobreza?” – as respostas 

foram sucintas, algumas rápidas logo após o questionamento, e outras mais elaboradas 

depois de alguns segundos.  

A definição a partir da ausência de alimentos foi a mais presente. O que remonta a 

necessidade básica de se alimentar, e a própria construção do termo “extrema pobreza”, 

e principalmente à fome como o sintoma mais dramático da pobreza:  

Pobreza é amanhecer o dia e não ter nada para comer. Arribar as tampas da 

panela e não ter comida dentro. 

Ser pobre é não ter nada na vida não, não ter alimentação. Antes no meu tempo 

acontecia isso. Hoje, depois do cartão, não é mais não aperreado. Sem o cartão 

não tinha era mais ninguém aqui não. 

Pobreza é falta de coisa para comer. 

Pobreza? Não me considero não, porque hoje em dia não tem mais pobre no 

mundo (...) era quem se quebrava o jejum (pela manhã), não almoçava, e se 

almoçava, não quebrava o jejum. 

Pobreza é necessidade que o povo, passar fome... A gente mesmo que não 

passa fome, mas é também ter alimento adequado, de qualidade. Ter como 

passar num médico. 

Pobreza tem de vários tipos. Mas a pior é não ter como sobreviver os filhos, 

uma casa não ter alimentação, estrutura. 

É as pessoas que não têm nada, nem comida para comer no dia... não me acho 

pobre, tenho coragem de trabalhar. Sou fraca, mas nunca passei fome venho 

trabalhando... 
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Além da ausência de alimentos, outras definições abarcam também o acesso a bens 

essenciais e serviços sociais básicos. Muito fortemente, a ideia da renda, como necessária 

para adquirir tais bens.    

É coisa ruim, não ter dinheiro nem para comprar um remédio e precisar pedir 

fiado. É triste demais. 

Pobreza é não ter dinheiro para comprar as coisas. Quando acha lugar para 

comprar fiado, é humilhando. 

Pobreza é falta de condição, de comprar as coisas, dá melhor vida aos filhos. 

Tem que ficar mendigando fiado no comércio, paga uma e pega outra [compra 

de alimentos]. A gente fica triste de olhar os meninos e não ter como dar as 

coisas. 

É uma coisa muito ruim, é uma coisa ter vontade e não poder comprar o que 

comer, remédio, transporte, roupa... 

Pobreza é viver doente e infeliz. Fraqueza é não ter condição de comprar 

alimentos, não ter educação. 

Penso que tá fraco é pobre. Acha tudo difícil. Para comer é aperreado e não 

tem dinheiro para comprar roupa, tem um buscado de gente aqui assim. 

 

O estigma de não ter renda é um traço marcante, e a necessidade de comprar algo para 

pagar posteriormente aparece como estigma em algumas falas.  

Uma noção inicial sobre capital social apareceu em apenas uma das falas, “Pobreza é falta 

de conhecimento e falta de organização”, argumenta sobre o importante trabalho das 

organizações produtivas e o trabalho coletivo em pró de melhorias comunitárias, muito 

alinhada à construção social da pobreza estabelecida na estratégia equatoriana. 

Em outra, a religiosidade aparece como um determinante: “Pobreza é falta de Deus, em 

vez de se lamentar apela para Deus e ele se põe no caminho”. A crença é presente na vida 

das famílias, para algumas delas a principal forma de alívio.   
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS: RETOMANDO AS POTENCIALIDADES E 

LIMITES 
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O meio rural latino-americano viveu um paradoxo público nas primeiras duas décadas 

deste século. Em anos de alta exploração de commodities minerais e agrícolas – diga-se 

de passagem, extraídas e produzidas em áreas não urbanas –, propiciou-se o crescimento 

econômico, e conforme a condução dos países, converteu-se em empregos, ganhos reais 

na renda do trabalhador, políticas sociais, entre outros fatores que contribuíram para a 

redução das taxas de pobreza e extrema pobreza, tanto urbanas quanto rurais.  

Todavia, é eminente que o rumo seguido tem implicações contraditórias para o mundo 

rural. De um lado, os governos de países exportadores de commodities contribuíram para 

a suas explorações, que, estruturalmente, produzem pobreza e precarização na vida no 

campo, e de outro, políticas sociais orientadas às populações pobres e extremamente 

pobres foram executadas. Além disso, uma parte considerável da região esteve em algum 

momento desse período, sob a condução presidencial de governos de esquerda. De 

antemão, é sabido que a principal mudança estrutural pleiteada pelos movimentos sociais 

rurais – a reforma agrária – não foi realizada. Entretanto, uma série de discussões sobre 

desenvolvimento social e rural colocaram na agenda dos governos temas relacionados às 

possibilidades de ações para melhorar as condições de vida da população rural.   

A contribuição da perspectiva construcionista utilizada nesta tese é o reconhecimento de 

que existem diferentes versões sobre pobreza rural sendo produzidas; uma não invalida 

as outras, porque todas elas são reais para os seus respectivos programas e políticas. Elas 

existem em espaços às vezes distintos – conforme foi visto nos casos nacionais – mas 

também às vezes são encontradas juntas – não tão harmoniosamente – nos debates e nas 

entrelinhas de ações específicas. Talvez em vez de arguir qual é a melhor é reconhecer 

cada uma delas como um ponto de partida. 

Preocupados com a população em situação de maior vulnerabilidade e que atinge níveis 

mais extremos de pobreza, buscamos analisar as estratégias de redução da extrema 

pobreza rural executada por três países da América Latina durante a década de 2010: no 

Brasil, o ‘Eixo Inclusão Produtiva Rural do Plano Brasil sem Miséria’, no Equador o 

‘Programa Buen Vivir Rural’, e no Paraguai o ‘Programa Sembrando Oportunidades’, a 

fim de depreender a concepção de extrema pobreza rural performada pelas formas de agir 

sobre os seus determinantes, as ideologias dominantes, os conceitos-chave que 

articularam essas estratégias expressos nos seus desenhos executados, retratados em 

normas, manuais, falas de gestores, técnicos, parceiros e da população beneficiada e não 

beneficiada.           
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Observou-se que a extrema pobreza rural é uma ideia social que flutua e que não está 

constituída enquanto campo. Na literatura, a própria ideia de pobreza rural é tratada como 

adjetivo de um objeto – pobreza – que academicamente foi construído em torno de 

questões urbanas no final do século XIX e início do século XX. Se faz necessário repensar 

e trabalhar o que seria pobreza rural como substantivo próprio. Tampouco a extrema 

pobreza rural se tornou um campo na prática dos governos, mas repousou no período 

analisado em diferentes áreas de política pública que lhe performaram concepções 

distintas e no seu tratamento atribuíram responsabilidades a diferentes atores.  

Assumindo que elementos de diferentes versões podem estar presentes em uma mesma 

estratégia, o que se buscou foi depreender dessa a concepção articuladora de extrema 

pobreza rural que mais se destaca. Por exemplo, no caso brasileiro, provavelmente a 

interação entre o Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Agrário, o conceito-chave 

de Inclusão Produtiva adquiriu o sentido de um direito social. Nessa construção, a 

concepção brasileira de extrema pobreza rural é um “problema de acesso a bens essenciais 

e a serviços de fomento produtivo”, para a qual o Estado foi o principal responsável por 

promover esses acessos, ainda que as ações tenham sido executadas por organizações 

não-governamentais e entidades privadas. O grande benefício foi a melhoria na qualidade 

de vida ao levar reservatório de água – cisterna – e energia elétrica, garantindo acesso a 

esses bens e serviço essenciais através de meios mais duradouros, que eram até então 

deficitários em parte do país. Assim como, nas demais o tempo de acompanhamento com 

assistência técnica e extensão rural foi limitado afim de promover mudanças mais 

duradouras.  

No caso aquatoriano o caminho é outro. Aqui os conceitos-chave Soberania Alimentar e 

Desenvolvimento Territorial vistos como processos de apropriação e maior autonomia 

dos atores coletivos locais. Em consequência, a extrema pobreza rural era concebida 

como um “problema de articulação e fortalecimento organizacional”. Diferentemente da 

brasileira, nela a responsabilidade pelo tratamento desse fenômeno social recaí também 

sobre os próprios pobres, quando organizados. Ao Estado é atribuída a responsabilidade 

de apoio ao desenvolvimento dessas organizações, e o fortalecimento de parcerias 

regionais e locais.  

Todavia, é constatado na literatura e nas observações de campo que pessoas em estado de 

extrema pobreza, frequentemente não têm oportunidades de integração a uma associação 

ou qualquer outro vínculo institucional. Logo, o que poderia ser um limitante da 
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abordagem equatoriana, acaba sendo uma potencialidade, quando alguém que não era 

associado passa a ser “apadrinhado” – termo utilizado no programa –, podendo ter maior 

acesso à informação e a outros acessos como os parceiros locais, além do envolvimento 

comunitário, que pode estabelecer processos mais duradouros.  

Baseado numa visão mais reducionista das causas da pobreza rural extrema, a concepção 

paraguaia está baseada no pressuposto de que as pessoas que estão nessa condição devem 

‘mudar de atitude’, primeiramente superar o sentimento de vitimização e marginalização, 

e participar de projetos de Inclusão Produtiva como porta de saída da Assistência Social. 

Portanto, a extrema pobreza rural é um “problema de habilidades individuais”, cabendo 

ao Estado motivar essas pessoas para que elas consigam sair da sua situação de 

dependência, por meio de acompanhamento estatal e de ONGs, e na inserção em cadeia 

de valor da iniciativa privada. O acompanhamento contínuo e a possibilidade de um olhar 

mais atento para as características psicossociais dos indivíduos é algo necessário, porém 

considerar que isso seria suficiente é temeroso. Ainda mais se considerarmos as 

dificuldades de execução demonstradas – os monitores não tinham necessariamente 

formação específica na área social; o uso de tablets não pareceu adequado às condições 

climáticas, nem promovia a integração dos participantes; entre outros aspectos. E 

maiormente porque esse acompanhamento esteve isolado de uma discussão mais ampla 

das causas e possibilidade de superação da pobreza rural.  

A inclusão de mulheres e de grupos étnicos variou muito entre os casos. No Paraguai, as 

mulheres foram o público-alvo do acompanhamento dentro da metodologia 

“Graduation”, mas quando se trataram de famílias indígenas, elas não foram atendidas. 

Embora apenas 1,7% da população se declare desta forma, os traços indígenas são bem 

presentes na cultura paraguaia de maneira geral, constituem o principal grupo étnico, e 

são majoritariamente rurais. No Brasil, as mulheres também foram focadas em chamadas 

de assistência técnica e extensão rural, assim como no Paraguai. Mas os povos indígenas 

não foram atendidos por esse serviço, ainda que tentativas fossem realizadas. No entanto, 

beneficiou a população quilombola. De forma diferente, a estratégia equatoriana chegou 

até a organizações indígenas, já as mulheres em geral não foram focalizadas, ainda que 

pudesse haver esforços para aumentar a sua participação no interior das suas respectivas 

associações, primou-se por respeitar a composição e as relações já estabelecidas. Não foi 

possível a análise em detalhes das abordagens utilizadas por essas estratégias, nem como 

esses públicos minoritários foram tratados. Entretanto, nos parece seguro afirmar que 
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ainda há sérios desafios no sentido de diminuir a forte dominação patriarcal na América 

Latina, mais acentuado ainda no meio rural, assim como o colonialismo com os quais 

temos tratado as populações tradicionais, respeitando as suas especificidades e 

promovendo melhorias em sua qualidade de vida.            

Os limites em comum: entre os tratamentos de determinantes previstos nas estratégias, os 

de acesso ao mercado foi o mais deficitário. No Brasil, os mais vulneráveis entre os pobres 

– com suas fragilidades produtivas – ainda não foram realmente inseridos nos mercados 

institucionais via compras públicas. No Equador, a participação dos mecanismos do 

mercado institucional mesmo que com a tentativa de maior flexibilização, mostrou-se 

inadequado mesmo aos fornecedores organizados. E a construção de acesso pelo mercado 

privado é um desafio. Essa última alternativa, é a única possível no caso do Paraguai pela 

prerrogativa de acesso à cadeia de valor, que também foi pífia. As principais formas que 

as famílias têm utilizado são os canais curtíssimos e informais – venda para os vizinhos, 

comunidade e em feiras na sede dos municípios brasileiros, cabeceiras de cantones 

equatorianos e distritos dos municípios paraguaios. O que indica maior necessidade da 

participação desses governos subnacionais para a construção de alternativas locais de 

comercialização.   

Outros temas não circularam nos âmbitos das estratégias nacionais. O mais notável: a 

reforma agrária ilustra bem a política pública que o governo decide não fazer (DYE, 

1984)76, num contexto de forte dominação do agronegócio nos âmbitos econômicos e 

político, as medidas estruturais não foram a alternativa escolhida. A educação para o 

campo também não esteve presente nas estratégias analisadas. Talvez, a bandeira ‘Pátria 

Educadora’, do segundo mandato do governo Dilma, viesse a fazer parte das narrativas, 

mas com o advento do golpe, jamais saberemos. Quanto aos determinantes relacionados 

às etapas do ciclo de vida das pessoas, os temas previdência social e juventude rural não 

apareceram. A primeira difere muito entre os países e as possibilidades de acesso pela 

população rural, no Brasil, por exemplo, mais difícil tende a se tornar com a Reforma da 

Previdência colocada em pauta. Sobre a conexão dos temas juventude rural e extrema 

pobreza, ainda permanece como um elo perdido, sendo um limite eminente do ponto de 

vista geracional.  

                                                           
76 Dye (1984) define política pública como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”.  
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Sobre a amplitude dos temas tratados, é de nos questionarmos se há um conflito de 

escolhas (trade off) nas estratégias de redução da extrema pobreza rural em se limitar a 

espectos individuais, familiares e comunitários, impossibilitando discussões de questões 

estruturais mais amplas. Uma investigação mais profunda sobre essas limitações nos 

parece ser outro caminho que pode ser explorado em estudos futuros.      

Dada as características do fenômeno, definitivamente, ainda não encontramos a ‘bala de 

prata’. Ela existe? Um dia a encontraremos? Será possível sua execução contínua no meio 

e longo prazo? Necessário é que se torne uma responsabilidade coletiva e até mesmo um 

pacto do Estado Democrático e não somente ações deste ou daquele governo. Como 

deverá ser a atribuição de responsabilidades a outros atores sociais? Como envolver 

grupos minoritários? Certo é que nenhuma ação resolverá sozinha, parecem ser muitas, e 

devem ser articuladas e pensadas desde o nível local ao nacional, dada as fragilidades e 

potencialidades de cada território, envolvendo diferentes atores e atrizes de diversos 

setores da sociedade e de forma perene. Complexo? Sim, muito complexo para uma 

região com tamanha desigualdade e fragilidade como é a nossa. Eis o desafio! Se 

refletirmos sobre o momento político e econômico atual, o desafio é dobrado. Enquanto 

regional e nacionalmente, ações como a que vivemos nos países onde houve redução da 

extrema pobreza rural, ainda que com todos os limites apontados, parecem estar se 

tornando cada vez mais escassas, o que é plausível de se esperar dos níveis locais? E dos 

movimentos sociais e da sociedade civil organizada? Retomadas?             

Sobre os casos paraguaio e equatoriano, não foi o objetivo desta tese a análise da 

arquitetura institucional dos governos subnacionais e o papel deles na redução da extrema 

pobreza rural, bem como, as oportunidades presentes localmente a partir da ação da 

sociedade civil. Entretanto, seria de fundamental importância um olhar atento a esse 

aspecto, em contexto de Estados unitários e suas nuances, por ser a principal forma de 

organização estatal nos países latino-americanos.   

Particularmente, sobre o Brasil, o principal caso analisado nesta tese, há algumas 

reflexões a serem registradas. O número de famílias beneficiadas pelo Eixo Inclusão 

Produtiva Rural do ambicioso Plano Brasil sem Miséria é impressionante: 2,1 milhões, 

que corresponde, se considerarmos uma família de quatro pessoas, o dobro da população 

total paraguaia e metade do número total de equatorianos(as). Executado sob uma lógica 

em que o mais importante foi chegar às famílias rurais consideradas extremamente pobres 

no CadÚnico, essa estratégia levou oportunidades e melhorias na qualidade de vida da 
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população rural em situação de vulnerabilidade, e os vários relatos colhidos nesta tese 

provam isso.     

No nível federal a estratégia articulou principalmente o Ministério de Desenvolvimento 

Social e o de Desenolvimento Agrário, promovendo uma interação fundamental para os 

avanços promovidos. Todavia os setores representados por esses órgãos – 

desenvolvimento social e a desenvolvimento rural – muitas vezes se quer possuem 

representações fieis dentro da estrutura das pastas dos governos subnacionais. Os setores 

de assistência social e a assistência técnica para a pequena agricultura, que mais 

facilmente são encontradas nesses níveis de governos, são regidos por estruturas 

institucionais bem diferentes dentro de nosso sistema federalista. A assistência social 

organizada pelo Sistema Único da Assistência Social (SUAS) favorece a implementação 

de políticas e programas federais nos municípios e o repasse financeiro, materiais e 

equipamentos para as gestões municipais que tem se ocupado principalmente pela 

execução dessas ações. Ainda que questionável o tamanho do campo de manobra para 

ações específicas baseadas nas diferentes realidades locais, há uma estrutura – recursos 

humanos, materiais, equipamentos e veículo – dentro dessa pasta nos municípios 

visitados; algo não encontrado nas secretarias municipais de agricultura dos municípios 

visitados.  Não defendemos que a organização em sistema seja a melhor opção, mas a 

assistência técnica e extensão rural, e os programas para a pequena agricultura possuem 

uma estrutura institucional muito mais frágil e desarticulada do que o campo da 

assistência social. O próprio papel desempenhado pelo governo estadual, que teve há três 

décadas a prerrogativa do fomento produtivo agrícola, não tem sido capaz de melhorar 

significativamente esses aspectos da gestão municipal e tampouco levar assistência 

técnica e extensão rural diretamente a toda a população que necessita desse serviço. Se 

isso já é uma problemática em relação à agricultura familiar de maneira geral, pode-se 

imaginar a gravidade da situação para as pessoas em pobreza extrema, que necessitam 

maior atenção em termos de tempo, recursos humanos e materiais e metodologias 

diferenciadas.  

Portanto, embora não tenha sido o escopo do eixo Inclusão Produtiva Rural do Plano 

Brasil sem Miséria, há de se perguntar se poderia ter sido diferente a relação estabelecida 

com os governos subnacionais, no sentido de flexibilizar a execução dos programas e 

ações, a fim de que houvesse maior aproveitamento das oportunidades em âmbito local. 

Como teria sido em Guaribas onde a gestão municipal é muito frágil? E em Betânia do 
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Piauí, onde há maior engajamento com a pequena produção rural? Teriam sido geradas 

capacidades em esfera local nesses municípios para continuarem promovendo ações de 

redução da pobreza rural? Se essa tivesse sido a alternativa seguida, como teria garantido 

perenidade em meio às mudanças de gestão a cada quatro anos devido às eleições, ou à 

fuga de gestores e técnicos considerados destaques para outros municípios ou governos 

estaduais? Qual papel os governos estaduais deveriam ter exercido para a redução da 

extrema pobreza rural? Depois da invisibilidade histórica que as populações mais 

vulneráveis no meio rural estiveram submetidas, é esperar muito do Estado?  

Na verdade, face a esse texto de ausências, é de se admirar a capacidade de resistência 

das famílias em situação de pobreza extrema no meio rural. O que essa pesquisa 

defende é que a inação do Estado e da sociedade é uma estratégia a não ser seguida. 

Dentre as ações possíveis, a exclusivamente exploradora é a pior delas. Porque foi sob 

inações e/ou explorações que muitas Severinas e Severinos viveram a sina, dando um 

duro danado na vida, na tentativa de uma, nem tanto severina:  

 

Somos muitos Severinos 

iguais em tudo e na sina: 

a de abrandar estas pedras 

suando-se muito em cima, 

a de tentar despertar 

terra sempre mais extinta, 

a de querer arrancar 

algum roçado da cinza.  

(Trecho do Poema Morte e Vida Severina  

de João Cabral de Melo Neto, 1955, p. 76). 
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APÊNDICE   

 

Apêndice A - Roteiros semiestruturados utilizados nas entrevistas realizadas no 

caso brasileiro 

 

Ministério de Desenvolvimento Social – Gestão do CadÚnico e Busca Ativa. 

1. Trajetória profissional.   

2. Funcionamento do Busca Ativa. Porta de entrada no Plano Brasil sem Miséria. 

3. Abordagem para as populações tradicionais durante a Busca Ativa.  

4. Inclusão de mulheres a partir da Busca Ativa. 

5. Preocupação em incluir trabalhadores temporários e precários, sejam eles brasileiros 

ou estrangeiros.  

6. Principais desafios do CadÚnico.  

7. Principais desafios do Busca Ativa. Funcionamento pós execução do BSM. 

8. Articulação intersetorial e uso do CadÚnico por diferentes ministérios.  

9. Recepção de delegações do Equador ou Paraguai. Ou influência externa.  

10. O que poderia ter sido feito diferente.  

11. “Ideias força” presente no BSM.  

 

Ministério de Desenvolvimento Social – Assistência técnica e extensão rural (ater), 

e Fomento.   

1. Trajetória profissional.   

2. Processo de formulação do Fomento.  

3. Disponibilização dos recursos não reembolsáveis. 

4. Dificuldades da contratação das organizações e empresas para prestar os serviços de 

ater.  

5. Ater e fomento para populações tradicionais. Metodologias e metas.  

6. Ater e fomento para as mulheres e jovens. Metodologias e metas. 

7. Margem de discricionariedade dos agentes e entidades de ater.    

8. Acompanhamento de ater das famílias beneficiadas pós finalização da execução das 

chamadas.  

9. Monitoramento das ações desenvolvidas pelas entidades de ater e resultados junto às 

famílias.  

10. Principais desafios da ater e do Fomento. 

11. O que poderia ter sido feito diferente. 

 

Ministério de Desenvolvimento Social e Ministério de Desenvolvimento Agrário – 

Articulação Inclusão Produtiva Rural.  
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1. Trajetória profissional.  

2. Surgimento da ideia e desenho de uma “rota de inclusão produtiva rural”.  

3. Articulação com os Ministérios para a vinculação dos programas (PAA, PNAE, Luz 

para Todos e Cisternas) já existentes ao Plan. Incentivos e sanções para essa 

vinculação.  

4. Articulação intersetorial: participação nas salas de situação. Resolução de emates e 

desafios.  

5. Definição de metas e abordagens específicas para o público extremamente pobre 

dentro dos diversos programas.  

6. Desafios da articulação do eixo  Inclusão Produtiva Rural. 

7. O que poderia ter sido feito diferente. 

8. A passagem do Programa Territórios da Cidadania para o Plano Brasil sem Miséria.  

9. “Ideias força” presente no BSM.  

10. Recepção de delegações dos outros casos nacionais. E influência externa no Eixo 

Inclusão Produtiva Rural. 
 

Ministério de Minas e Energia – Gestão do Programa Luz Para Todos  

1. Trajetória profissional.   

2. Mudança no Programa dentro do BSM. Adaptações para levar energia ao 

extremamente pobre. (público-alvo, orçamento, notoriedade pública, modo de 

operacionalizar e etc) 

3. Articulação entre os ministérios, Eletrobrás, concessionárias, governos 

subnacionais.  

4. Inserção do Programa no BSM e esforçopara o atingmento de metas.  

5. Levar energia a populações tradicionais e indígenas.  

6. Principais avanços do Programa dentro do BSM.  

7. Principais desafios do Programa dentro do BSM.  

8. Comentar o fato do Programa ter forte preocupação social e estar dentro de um 

ministérios de infraestrutura.  

9. O que poderia ter sido diferente.  

 

Governo Estadual: Secretaria de Desenvolvimento Rural e Secretaria de 

Assistência Social 

1. Trajetória pessoal (cargo, quanto tempo no cargo).  

2. Especificidades da pobreza rural no Piauí.  

3. Presença de populações tradicionais. 

4. Na época do Plano Brasil Sem Miséria, como era a participação do governo do 

Estado nas ações do Plano, especialmente a instituição em que trabalha/trabalhava. 

Como era a Coordenação. 

5. Ações estaduais (ou da instituição) para o público extremamente pobre no meio 

rural. Dificuldades e avanços dessas ações. 

6. Qual orçamento e estrutura para sua realização. 

7. Principais desafios.  
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Governo Municipal: Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Agricultura 

1. Trajetória pessoal e profissional (cargo, quanto tempo no cargo).  

2. Especificidades da pobreza rural na cidade? (economia local, pobreza e como as 

pessoas se mantém) 

3. O que é pobreza rural e como reduzi-la. 

4. Ações da Secretaria para o extremamente pobre rural. Avanços e desafios. 

5. Chegada de programas federais governo Lula e Dilma. Realização de Busca 

Ativa, dificuldades e avanços. 

6. Atual potencial de atendimento as famílias rurais. 

7. Perspectiva para o futuro das políticas para agricultura familiar e pobres rurais. 

8. Atuais desafios.  

 

Sindicato Rural 

1. Trajetória pessoal e profissional (cargo, quanto tempo no cargo).  

2. Quais são as especificidades da pobreza rural na cidade? (economia local, 

pobreza e como as pessoas se mantém, populações tradicionais, assentados, jovens e 

mulheres). 

3. O que é pobreza rural e como reduzi-la? 

4. Quais são ações desenvolvidas pelo sindicato? 

5. Como é o engajamento e a participação social no município? 

6. Chegada de programas federais governo Lula e Dilma. Como foi?  

7. Perspectiva para o futuro das políticas e das organizações para agricultura 

familiar e pobres rurais? 

 

Entidade de Ater.  

1. Trajetória profissional.  

2. Processo de execução do Fomento e distribuição do trabalho dentre os agentes 

de Ater para execução de uma Chamada de Ater do BSM.  

3. Participação e metodologia especifica para assentados, população tradicional, 

mulheres e jovens. 

4. Se sim há metodologia específica para esses públicos. 

5. Dificuldades em lidar com população extremamente pobre. 

6. Formas de controle e monitoramento das ações. 

7. Margem de flexibilidade dos técnicos de ater no Fomento. 

8. O que poderia ser melhorado no Programa. 

9. Comparativamente aos outros municípios que já atuaram, quais são as 

especificidades dos beneficiados  dos casos municipais.  

10. Desafios relacionados ao atendimento dos extremamente pobres rurais.  

 

Beneficiária/o e não beneficiária/o 

1. História de vida. (n. de filhos e o que produzem) 
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2. Como era a vida há quinze/vinte anos atrás. 

3. Se considera em uma situação melhor ou prior do que seus vizinhos, pais e filhos.  

4. O que o governo poderia fazer para ajudar as pessoas que são pobres e vivem no 

campo. 

5. Acesso aos diferentes programas (Cisterna, Bolsa Família, Fomento, Compra Direta, 

Seguro Safra, Pronaf, PNAE, Luz Elétrica, PDTR, ou Viva o Semiárido), durante o 

governo Lula ou Dilma. 

6. Apredizado adquirido através da participação no(s) programa(s).  

7. O que foi bom no(s) programa(s).  

8. O que melhoraria nesse(s) programa(s). 

9. O que é pobreza. 

10. Maior sonho. 
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Apêndice B – Roteiros semiestruturados utilizados nas entrevistas realizadas no 

caso paraguaio e equatoriano 

 

Formuladores/implementadores:  

1. Trajetória profissional.  

2. Definição das linhas da pobreza e extrema pobreza. 

3. Definição do público-alvo da estratégias (linha de corte, critérios, priorização, 

região a ser atendida)  

4. Estrutra institucional para coordenação e execução da estratégia (orçamento, 

legislação, recursos humanos, infraestrutura e parceiros).  

5. Populações tradicionais, mulheres, jovens e idosos. Abordagem, ações 

especificas e metas.  

6. A estratégia foi pensada tendo outras experiencias como referência.  

7. Surgimento das ideias articuladoras da estratégia.  

8. Monitoramento e avaliação da estratégia.  

9. Desafios e avanços da estratégia. E continuidade. 

10. Desafios da extrema pobreza rural.  

 

Oposição/movimentos sociais 

1. Trajetória pessoal.  

2. Como a organização atua e principais pautas reivindicadas.  

3. O que é pobreza rural. 

4. Como a questão da pobreza está inserida dentro das pautas reivindicadas. 

5. Formas de redução da pobreza rural poderia ser reduzida. 

6. Conhece a estratégia de redução da extrema pobreza em seu país. O que pensa 

sobre ela. Como ela funciona e a quem atende. 

7. Como a situação das populações tradicionais, mulheres e juventude e indígena 

poderiam ser melhor tratadas a fim de diminuir a pobreza rural. 

8. Desafios para a redução da pobreza rural no seu país. 

 

Beneficiários/as 

1. História.  

2. Início da partipação na estratégia de redução da pobreza extrema rural.  

3. Como ela tem te ajudado.  

4. O que você mais gosta nela.  

5. Se pudesse melhorar algo nela, o que mudaria. 

6. Você conhece alguém que gostaria dela e não participa?  

7. Como ela poderia melhorar a situação das mulheres, dos jovens e dos indígenas.  

8. Maior sonho. 

 


