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RELATÓRIO FINAL DE PESQUISA 
 

 
 

1. DADOS GERAIS DO PROJETO 
 

1.1. Discente  

Marcos Vinícios Videira de Santana                     

 
1.2. Área de Concentração – Linha de Pesquisa 

III – Instituições Sociais e desenvolvimento Territorial 

  

1.3. Orientador 

Marcelo Henrique Pereira dos Santos 

 

1.4. Co-orientadora 

Lúcia Marisy S. R. de Oliveira 

 

1.5. Título do Projeto 

O Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) e a formação da rede de 

cooperação da Associação dos Pequenos Agricultores do Assentamento Bela Vista 

(APAABV). 

 

1.6. Período de Execução  

Fevereiro de 2018 a Julho de 2018. 

 

1.7. Grande Área do Conhecimento 

 

6.06.06.00-2 Política Pública e População 

 
1.8. Valor Total do Projeto  

R$ 8.400,00. Os custos provenientes do desenvolvimento da pesquisa foram de 

responsabilidade dos pesquisadores. 

 
1.9. Instituições Participantes  

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Secretaria de 

Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia (SDR)/Coordenação de 

Desenvolvimento Agrário (CDA), Associação dos Pequenos Agricultores do 
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Assentamento Bela Vista (APAABV) e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST). 

 

1.10. Caracterização da Pesquisa 

Pesquisa Técnico-Científica (PTC) de Base Politicas Publicas (BP) para o avanço do 

conhecimento, com potencial para contribuir em políticas públicas (PTCBP). 

 

1.11. Resumo  

A elaboração deste estudo baseia-se na concepção de que arranjos sociais em redes 

são vias fundamentais para proporcionar o dinamismo de unidades produtivas 

implantadas a partir do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). O Programa 

é uma política pública incremental de reforma agrária assistida pelo mercado que tem 

sua execução descentralizada de forma tripartite, envolvendo o Estado, o Mercado e 

a Sociedade Civil Organizada. A pesquisa consiste em um estudo de caso 

exploratório-descritivo, qualitativo, que foi desenvolvido a partir da constituição de um 

grupo focal, utilizando roteiro de entrevista semi-estruturado para facilitar a 

compreensão de como a formação da rede de cooperação no âmbito do PNCF 

contribuiu para a governança da terra e o acesso às demais políticas públicas no 

contexto da APAABV. A pesquisa buscou analisar a contextualização histórica da 

questão agrária brasileira, sinalizando os principais aspectos de forma breve, além de 

verificar a concepção, a dinâmica e formas de execução da RAM ou RAN, com ênfase 

no Território de Identidade Sisal, no estado da Bahia a partir das configurações dessa 

rede de cooperação. Esse estudo buscou também compreender a formação e (re) 

configuração dessa rede de cooperação para execução do PNCF e seus efeitos ou 

reflexos para as famílias beneficiadas. Considerando que se trata de um estudo 

qualitativo, os dados foram submetidos à análise descritiva dos discursos. O produto 

final dessa pesquisa consistiu no estudo de caso que buscará orientar a Associação 

para a consolidação da rede de cooperação e o acesso às demais políticas públicas. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

2.1. Tema 

O Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) e a formação da rede de 

cooperação da Associação dos Pequenos Agricultores do Assentamento Bela Vista 

(APAABV). 
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2.2. Objeto 

Como promover o acesso à terra e às demais políticas públicas para as famílias da 

Associação dos Pequenos Agricultores do Assentamento Bela Vista (APAABV) 

através do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF)? 

 
2.3. Objetivo Geral 

Compreender como a formação da rede de cooperação no âmbito do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) contribuiu para a governança da terra e o 

acesso às demais políticas públicas no contexto da Associação dos Pequenos 

Agricultores do Assentamento Bela Vista (APAABV). 

 
2.4. Objetivos Específicos  

1. Analisar a contextualização histórica da questão agrária brasileira, sinalizando 

os principais aspectos históricos, de forma breve. 

2. Verificar a concepção, a dinâmica e formas de execução da RAM ou RAN 

no Brasil, com ênfase no Território de Identidade Sisal, no estado da Bahia a 

partir das configurações da rede de cooperação da APAABV.  

3. Compreender a formação e (re) configuração da rede de cooperação para 

execução do PNCF no estado da Bahia, a partir da APAABV e seus efeitos 

ou reflexos para as famílias beneficiadas. 

 

2.5. Material e Métodos 

 

A pesquisa consiste em um estudo de caso sobre a formação da rede de cooperação 

da Associação dos Pequenos Agricultores do Assentamento Bela Vista (APAABV) no 

âmbito do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). O estudo de caso é 

caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de 

maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa praticamente 

impossível mediante os outros tipos de delineamentos considerados (GIL, 2008, p. 

57). 

A coleta de dados ocorreu mediante adoção da técnica de entrevista em grupo 

denominada focus group, utilizando um roteiro semi-estruturado. Conforme afirma o 

autor (IDEM, p. 109): 
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“Essas entrevistas são muito utilizadas em estudos exploratórios, com o 
propósito de proporcionar melhor compreensão do problema, gerar 
hipóteses e fornecer elementos para a construção de instrumentos de coleta 
de dados. Mas também podem ser utilizadas para investigar um tema em 
profundidade, como ocorre nas pesquisas designadas como qualitativas.” 

 

O método utilizado foi o dialético que de acordo com (GIL, 2008, p. 14) a dialética 

fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade, já que 

estabelece que os fatos sociais não podem ser entendidos quando considerados 

isoladamente, abstraídos de suas influências políticas, econômicas, culturais etc. 

Nessa pesquisa as categorias básicas da dialética propostas por Demo (1995, p. 88 - 

101) são percebidas constantemente: o pressuposto do conflito social, condições 

objetivas e subjetivas, unidades dos contrários, teoria e prática e a totalidade 

dialética. De acordo com IDEM (1995) o pressuposto do conflito social (p. 89 – 91) 

considera que toda formação social é transitória e dinâmica, podendo ser superada 

por razões históricas; as condições objetivas e subjetivas (p. 94 – 97) considera 

que a dialética reconhece a relevância das condições objetivas e subjetivas, pois a 

realidade social não é determinada, porém condicionada, previsível, planejável e 

manipulável pelo homem; a totalidade dialética (p. 91 – 93) considera que toda 

realidade social gera as condições objetivas e subjetivas para a sua superação, 

alimentando-se do conflito social; a unidade dos contrários (p. 97 – 100) considera 

que o conflito vem de dentro, pois é marca essencial da realidade social, considera-

se que as realidades sociais não são apenas complexas, são sobretudo 

complexidades polarizadas, onde qualquer presença provoca ação e reação e 

mesmo a ausência pode polarizada e a teoria e prática (p. 100 – 101) considera que 

uma teoria desligada da prática não chega a ser teoria, pois não diz respeito a 

realidade histórica, pois a prática é um critério da verdade, a prática pode ser sempre 

uma opção da teoria. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa para o alcance dos objetivos descritos, foi 

necessário a adoção de algumas estratégias metodológicas e a que mais se 

aproximou foi a exploratória-descritiva, qualitativa. Os estudos exploratórios-

descritivos têm por objetivo descrever completamente determinado fenômeno, como, 

por exemplo, o estudo de um caso para o qual são realizadas análises empíricas e 

teóricas e podem ser encontradas tanto descrições quantitativas e/ou qualitativas 

(MARCONI & LAKATOS, 2003, p. 188). As pesquisas descritivas são, juntamente 

com as exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais 
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preocupados com a atuação prática (GIL, 2008, p. 28). Ainda de acordo com o autor 

(IDEM, p. 27), pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de 

proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato.  

A pesquisa qualitativa além dos resultados objetiva compreender o processo de 

desenvolvimento da pesquisa e as especificidades dos sujeitos envolvidos. A 

pesquisa qualitativa tende a ser a primeira opção, quando se sabe pouco a respeito 

de um determinado fenômeno, experiência ou conceito, para interpretar e descrever 

determinadas experiências passíveis de investigação (BUSANELLO et al., 2013, p. 

359) permitindo desvendar conhecimentos sobre grupos sociais e as relações entre 

crenças, valores, opiniões e percepções, utilizando-se análise de discursos e que 

não pode ser quantificada através de variáveis (MINAYO, 2013, p. 21).  

Os moldes dessa pesquisa nos permitem a verificação empírica que conforme 

afirmado por Figueiredo et al., (2013, p. 131) a pesquisa empírica quando 

apresentada em forma de discurso representa uma variável qualitativa.  

2.6. Local do Estudo 

No século XIX alguns municípios da região sisaleira, - assim denominada pelo 

destaque da exploração econômica da cultura do sisal - onde hoje está inserido o 

Território de Identidade Sisal receberam incursões de alguns movimentos sociais 

messiânicos, dentre eles: o Cangaço, comandado pelo Capitão Virgulino Ferreira da 

Silva, o Lampião, a Coluna Prestes, comandada por Carlos Prestes e Canudos, 

comandada pelo beato Antônio Conselheiro. Atualmente diversos movimentos 

sociais de luta pela terra, Organizações Não-Governamentais (ONG’s) movimentam 

o cenário político-social nesse Território de Identidade que é considerado por muitos 

o mais dinâmico e organizado politicamente. As políticas públicas destinadas à 

inclusão socioprodutiva e socioconômica de agricultores(a) familiares a partir da 

implantação de Tecnologias Sociais de convivência no semiárido tem se destacado 

como importantes ferramentas para o desenvolvimento econômico da região. 

Nesse Território de Identidade, além do sisal algumas atividades agrícolas com 

viabilidade econômica garantem a geração de emprego e renda para agricultores(a) 

familiares, como a  mamona e a palma, além das culturas de subsistência como a 

mandioca, o  feijão e o milho. Entretanto, durante o período chuvoso há maior 

diversificação de culturas, dentre elas a fruticultura destaca-se como estratégica na 

produção em pequena escala para agricultura familiar. Contudo, a cultura do Sisal 

possui maior destaque como a atividade econômica mais importante para a 
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agricultura familiar territorial, por constituir uma cadeia produtiva destinada à 

exportação de matéria-prima e produtos manufaturados, possuir importância 

econômica na geração de emprego e renda, além de ser utilizado como volumoso na 

alimentação animal, principalmente durante o período de estiagem. Dentre as 

atividades pecuárias a bovinocultura é predominante, porém o crescimento da 

caprinocultura é evidente. A Associação dos Pequenos Agricultores do 

Assentamento Bela Vista (APAABV) implantou o Núcleo de Caprinocultura a partir 

do Subprojeto de Investimento Comunitário (SIC) disponibilizado pelo Programa 

Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). 

O Território de Identidade Sisal possui população de 582,3 mil habitantes distribuída 

em 20,4 mil quilômetros quadrados de extensão total em 20 municípios: Araci, 

Barrocas, Biritinga, Candeal, Cansanção, Conceição do Coité, Ichu, Itiúba, Lamarão, 

Monte Santo, Nordestina, Queimadas, Quijingue, Retirolândia, Santaluz, São 

Domingos, Serrinha, Teofilândia, Tucano e Valente, conforme (Figura 01). 

 
Figura 01: Mapa do estado da Bahia, com destaque para os municípios com implantação de 
Unidades produtivas (UP) a partir do PCT e PNCF em especial o Território de Identidade Sisal e o 
município de Araci – BA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
                 Fonte: Adaptado (SDR/CDA/UTE-BA, 2017). 

 
O município de Araci teve sua origem em 1845, na fazenda do capitão José Ferreira 

de Carvalho, com a denominação de Raso, o povoamento originou-se em torno da 

capela que foi construída, iniciando o desenvolvimento de atividades agropecuárias 
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e comerciais pelos moradores. O povoado ganhou status de distrito sendo 

inicialmente denominado Nossa Senhora da Conceição do Raso, sendo 

posteriormente substituído por Vila do Raso (1890) e por fim para Araci (1904) que 

tem origem dos vocábulos tupis “ara” (dia) e “cy” (mãe), significa 'a mãe do dia'. 

Atualmente o município possui 51.651 habitantes, com a densidade demográfica de 

33,19 hab/km² distribuídos em 1.495,554 km² (IBGE, 2010). 

A sede da Associação dos Pequenos Agricultores do Assentamento Bela Vista 

(APAABV) está localizada na Fazenda Santa Luzia, município de Araci – BA, porém 

com maior proximidade ao povoado do Miranda e consequentemente à sede do 

município de Santaluz – BA, conforme (Quadro 01).  

                          Quadro 01: Principais distâncias da Fazenda Santa Luzia 

Sede de município Km 

Araci – BA 42 

Santaluz – BA 20 

Cansanção – BA 103 

Conceição do Coité – BA 68 

Valente – BA 40 

Salvador – BA 300 

                          Fonte: Adaptado Laudo de Vistoria Agronômica, SEAGRI/CDA/UTE-BA, 2011. 

A Fazenda Santa Luzia está localizada na Bacia Hidrográfica do Rio Itapicuru, 

microbacia hidrográfica do Rio da Onda, região do povoado do Miranda, 

microrregião homogênea (014) Euclides da Cunha, região de planejamento (004) 

Nordeste, região administrativa (012) Serrinha, região econômica (006) Nordeste e 

Território de Identidade Sisal, (SEAGRI/CDA/UTE-BA, 2011, p. 02), conforme 

(Quadro 02).  

 
                        Quadro 02: As coordenadas UTM colhidas no imóvel 

Coordenadas UTM 

0473227 8767296 

0473257 8767052 

0473024 8767840 

0473858 8767188 

0473187 8767494 

0473263 8767226 

                          Fonte: Laudo de Vistoria Agronômica, SEAGRI/CDA/UTE-BA, 2011. 

O acesso ao referido imóvel rural pode ocorrer a partir de vários pontos, 
porém, iremos considerar o percurso saindo da sede do município de Santaluz – BA, 
seguimos por estrada municipal de terra batida e cascalhada em direção aos 
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Povoados Serra Branca e Miranda, indo sempre em frente pela estrada principal, a 
08 Km, pegamos o a direita, seguido sempre em frente ela estrada principal, 
passando pelo povoado Serra Branca e a 09 Km, entramos a direita seguindo por 
estrada municipal de terra batida e areia que vai para o município de Araci – BA a 01 
Km, entramos a esquerda e nos deslocamos por estrada vicinal de areia, 02 Km, 
chegamos a porteira da Fazenda Santa Luzia que está localizada a margem 
esquerda da estrada. 

2.7. Sujeitos da Pesquisa 

O estudo envolveu homens e mulheres beneficiários (a) do Programa Nacional de 

Crédito Fundiário (PNCF) através da Associação dos Pequenos Agricultores do 

Assentamento Bela Vista (APAABV) seguindo os seguintes critérios: 

a) Critérios de inclusão: Os(a) agricultores(a) familiares que possuírem 

seus nomes enquanto titulares ou cônjuges do financiamento do imóvel rural 

adquirido através do PNCF, participarem das atividades coletivas da referida 

Associação, desenvolverem atividades laborais nos respectivos lotes individuais, 

sejam sócios fundadores da Associação, estar ou ter exercido cargo na diretoria da 

Associação e que aceitarem participar voluntariamente da pesquisa mediante 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

b) Critérios de exclusão: Os(a) agricultores(a) familiares que por algum 

motivo não comparecerem aos encontros ou não finalizarem as atividades em grupo. 

2.8. Amostra do estudo 

A Associação dos Pequenos Agricultores do Assentamento Bela Vista (APAABV) é 

constituída por 25 (vinte e cinco) famílias o que facilitou a definição do número de 

participantes do grupo focal e a seleção dos mesmos respeitando os critérios de 

inclusão e exclusão. Entretanto, a literatura não apresenta consenso sobre o número 

ideal de sujeitos a serem convidados para participarem dos Grupos Focais.  

Conforme afirma Minayo (2004) o número de participantes ideal do grupo focal deve 

ser entre seis a doze pessoas, Bauer & Gaskell (2002) afirmam que de seis a oito, já 

Mendonça & Gomes (2017, p. 54) afirmam que na literatura sobre essa temática, há 

referências de que o número considerado satisfatório para um GF, aquele que 

permite a participação efetiva de todos, é de seis a quinze participantes por grupo. 

De acordo com Schröeder & Klering (2009, p.1):  

 

“O grupo focal ou focus group, basicamente, consiste numa                 
técnica de pesquisa qualitativa baseada numa entrevista em profundidade 
realizada em grupos contendo, normalmente, de seis a 10 pessoas, tendo 
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por objetivo captar o entendimento dos participantes sobre o tópico de 
interesse da pesquisa.” 

Diante do exposto, considerando a divergência de entendimento entre os 

pesquisadores e que o tamanho da nossa população é reduzido e múltiplo de cinco, 

definimos que o número representativo para a nossa amostra seria de cinco famílias. 

Assim, foram selecionados (a) e convidados (a) cinco agricultores (a) familiares 

dentre eles (a) três mulheres e dois homens que atenderam aos pré-requisitos da 

pesquisa. 

2.9. Procedimentos para coleta de dados 

Durante a elaboração desse projeto contatamos com o atual Presidente da 

Associação dos Pequenos Agricultores do Assentamento Bela Vista (APAABV) com 

o objetivo de realizarmos a apresentação do mesmo ao grupamento. Em seguida o 

presidentente da Associação procedeu a emissão da Carta de Anuência 

concedendo a permissão para a realização da pesquisa. Inicialmente foi realizada 

uma abordagem explicando aos beneficiários (a) do PNCF através da referida 

Associação os objetivos da pesquisa, e após o consentimento em participarem do 

projeto, foi solicitado a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

Os encontros foram agendados conforme disponibilidade dos (a) participantes que 

constituíram o grupo focal e aconteceram na sala de reuniões da casa sede do 

imóvel rural denominado Fazenda Santa Luzia, no município de Araci – BA, 

Território de Identidade Sisal.  

O pesquisador utilizou o seu próprio veículo como meio de transporte para o seu 

deslocamento do município de Salvador – BA ao município de Araci - BA.  A 

aplicação do roteiro de entrevista semi-estruturado foi realizada de forma direta, 

ainda que os instrumentos pudessem ser autoaplicáveis, pois levamos em 

consideração que alguns agricultores poderiam ter dificuldades na leitura ou 

interpretação das questões, assim decidimos realizar a entrevista. 

Durante essa fase foram realizados (três) 03 encontros com duração máxima de 

(duas) 02 horas, nos quais reunimos os (a) agricultores (a) familiares beneficiários 

do PNCF através da APAABV. Nesses encontros apenas os (a) pesquisadores (a) e 

os (a) participantes da entrevista estiveram presentes na casa sede com o objetivo 

de garantir total sigilo, privacidade e maior conforto para o desenvolvimento das 

atividades. No primeiro encontro foi apresentada a metodologia de trabalho e 

escolhidos pelos (a) próprios (a) participantes os seus nomes fictícios, sendo: 

agricultor (a) 01: Mandacarú, agricultor (a) 02: Sisal, agricultor (a) 03: Aroeira, 

agricultor (a) 04: Andiroba e agricultor (a) 05: Licurí.  

Neste estudo a APAABV está representada por (três) 03 mulheres e (dois) 02 

homens, participantes voluntários (a) da pesquisa, todos (a) desenvolvem atividades 
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agrícolas e pecuárias nas áreas coletivas e em seus respectivos lotes individuais, 

possuem seus nomes na escritura pública do imóvel rural negociado através do 

PNCF e os (dois) 02 homens são o ex-presidente e o atual presidente da 

Associação, atendendo aos critérios de inclusão propostos. Além dos (a) 

participantes do grupo focal, (um) 01 dos dirigentes do MST do sexo masculino 

responsável pela Regional Nordeste participou como apoiador no desenvolvimento 

dos trabalhos de gravação de voz e leitura das perguntas, o mesmo escolheu 

“Barriguda” como o seu nome fictício.  

Durante o segundo encontro foi realizada a oficina em grupo na qual foi aplicado o 

roteiro de entrevista semi-estruturada e no terceiro encontro realizou-se a 

apresentação da sistematização preliminar dos dados coletados. O pesquisador 

atuou como moderador e observador no âmbito do grupo focal, pois já possuía 

relação de confiança e respeito consolidada com os membros da APAABV. 

Inicialmente o pesquisador apresentou regras, com o objetivo de contribuir para 

autonomia do grupo e a participação de todos(a), sendo elas: a) Apenas uma 

pessoa deve falar de cada vez; b) Evitar discussões paralelas para que todos(a) 

participem e contribuam; c) Nenhum (a) participante pode dominar a discussão; d) 

Todos(a) têm o direito de dizer e expressar o que pensam sobre o(s) tema(s) 

abordado(s). Além disso, foi informado que todas as falas seriam gravadas a partir 

da utilização de 01 aparelho de gravador de voz, tendo como apoiador o dirigente do 

MST da Regional Nordeste, aqui denominado de Barriguda. Durante o 

desenvolvimento da conversação, o moderador foi apresentando algumas questões 

chaves e norteadoras da pesquisa a partir do roteiro de entrevista semi-estruturada 

fomentando a fluidez das idéias e permitindo a participação de todos(a).    

No terceiro encontro o pesquisador realizou a apresentação da sistematização 

preliminar dos dados coletados no encontro anterior para validação e 

complementação das informações pelos(a) participantes da pesquisa. 

Os encontros foram realizados na sala de reuniões da casa sede do imóvel rural 

denominado Fazenda Santa Luzia, município de Araci - BA, Território de Identidade 

Sisal. A Fazenda Santa Luzia foi adquirida pela Associação dos Pequenos 

Agricultores do Assentamento Bela Vista (APAABV) através de financiamento 

utilizando recursos financeiros provenientes do Fundo de Terras e da Reforma 

Agrária (FTRA) por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF).  

Durante essa fase apenas os(a) pesquisadores(a) e os(a) participantes do focus 

group estiveram presentes na casa sede com o objetivo de garantir total sigilo,  

privacidade e maior conforto para o desenvolvimento das atividades. 

A pesquisa documental, bem como a organização e análise dos dados foram 

desenvolvidas no laboratório de informática do Programa de Pós-Graduação e 

Extensão Rural (PPGExR) da Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(UNIVASF). O laboratório de informática está situado na sede do 

PPGExR/UNIVASF, localizada na BA 210 Km 04 – Rodovia Juazeiro/ Sobradinho, 
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Bairro Malhada da Areia, CEP: 48909-210 – Juazeiro/BA (Antigo Centro Esportivo 

Itália/Brasil). Nessa fase apenas os pesquisadores estiveram envolvidos.  

O material originário das gravações será arquivado durante o período de 05 (cinco) 

anos no grupo de pesquisa, ao final desse prazo será procedida a sua incineração, 

com total preservação do anonimato. Durante esse período o material estará à 

disposição para dirimir eventuais dúvidas ou questionamentos que porventura 

venham ocorrer e após esse período será destruído. 

2.10. Instrumentos para a coleta de dados 

A coleta de dados ocorreu a partir da constituição do grupo focal ou focus group 

formado após a seleção dos (a) agricultores (a) familiares beneficiários (a) do 

Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) através da Associação dos 

Pequenos Agricultores do Assentamento Bela Vista utilizando roteiro de entrevista 

semi-estruturada e respeitando os critérios de inclusão e exclusão. 

2.11. Métodos de organização e análise dos dados 

A análise e tabulação dos dados qualitativos obtidos mediante aplicação de roteiro 

de entrevista semi-estruturada, em especial as perguntas abertas, teve sua 

organização realizada a partir da transcrição da gravação oral para a escrita. De  

 

acordo com Meihy & Holanda (2014) é um momento valioso, pois se trata de um 

texto subjetivo, dessa forma é necessário entender o que foi falado conservando o 

referencial teórico armazenado, o mais importante não é a palavra em si, mas o seu 

significado, a verdade de cada sujeito. As falas foram transcritas para o documento 

no programa Microsoft Word versão 2013. Para que esta etapa ocorresse de forma 

coerente e com qualidade, seguimos as orientações das autoras: 

  (1) transcrição absoluta: momento de grande importância que leva a 

conversão das narrativas gravadas para texto escrito, as perguntas e respostas 

serão mantidas incluindo palavras ditas com erros e repetições, traduzindo-se dessa 

forma em cópia fiel, é necessário que ocorra para que o próprio narrador se 

reconheça nas próprias falas. 

 (2) textualização: nessa fase serão eliminados as perguntas e os erros e 

repetições tornando o texto de fácil compreensão, mas sendo fiel às características 

das narrativas dos (a) colaboradores (a) e deverá indicar o “tom vital” que é a frase 

que irá servir como guia ao leitor, determina o que pode ou não ser dispensado. 

Segundo Meihy & Ribeiro (2011), o texto permanece na primeira pessoa e que 

deverá ser organizado de acordo com as temáticas. 
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 (3) transcriação: representa a versão final do texto tornando-o de fácil leitura  

  Ao final dessa etapa os resultados serão submetidos à análise de conteúdo 

que tem por finalidade dar sentido aos dados brutos. Dentre as diversas técnicas 

utilizadas optou-se pela análise temática de conteúdo definida por Bardin como um  

conjunto de técnicas de análise por meio de fases ou etapas que conduz a um 

resultado estruturado e organizado do conteúdo, facilitando a compreensão do 

sentido das comunicações, não importando a origem do material, sejam elas 

quantitativas ou não, permitindo a realização de inferência de conhecimentos 

(BARDIN, 2011, p. 42). Ainda segundo o autor, a análise de conteúdo é organizada 

em etapas consideradas fundamentais:  

 1. Pré-análise: etapa inicial, considerada de organização do material a ser 

analisado com o objetivo de torná-lo esquematizado, sistematizando as idéias 

iniciais, para esta organização é necessário seguir quatro etapas:  

 a) Leitura flutuante e a releitura do material empírico, onde se estabelece o 

primeiro contato com os documentos a serem analisados, momento em que se 

começa a conhecer o texto, formulando hipóteses e objetivos.  

          b) A escolha de documentos, é necessário determinar de início os documentos 

para análise, assim é importante a constituição do corpus, é a tarefa que diz respeito 

à constituição do universo estudado, sendo necessário respeitar alguns critérios de 

validade qualitativa, são eles: a exaustividade (esgotamento da totalidade do texto), 

a homogeneidade (clara separação entre os temas a serem trabalhados), a 

representatividade (um mesmo elemento só pode estar em apenas uma categoria) e 

a adequação ou pertinência (adaptação aos objetivos do estudo). 

 (c) Formulação e reformulação de hipóteses, que se caracteriza por ser um 

processo de retomada da etapa exploratória por meio da leitura exaustiva do 

material e o retorno aos questionamentos iniciais. Elaboram-se os indicadores que 

fundamentarão a interpretação final. 

  (d) Referenciação dos índices e elaboração de indicadores, que envolve a 

determinação de indicadores por meio de recortes de texto nos documentos de 

análise tem como objetivo a organização. Faz-se a escolha dos documentos, 

retomada das hipóteses e objetivos das pesquisas, reformulação frente ao material 

coletado e na elaboração de indicadores que orientem a interpretação final por meio 

dos desdobramentos. 
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 2. Exploração do material consiste na aplicação sistemática das 

determinações tomadas na fase anterior, no qual os dados brutos são 

transformados, de forma organizada, e agregados em unidades de registro, através 

de operações de codificação. A codificação compreende a escolha de unidades de 

registro, a seleção de regras de contagem ou recorte e a escolha de categorias. Os 

temas que convergirem para um significado comum, agrupados por similaridade de 

conteúdo, serão classificados em uma mesma categoria e/ou subcategorias, 

seguindo o embasamento teórico da temática da pesquisa.  

            3.  E por fim, o tratamento dos resultados obtidos e interpretação, é possível 

propor inferências e realizar interpretações, com o intuito de obter resultados válidos 

e significativos, já que o pesquisador dispõe de um corpus de informação trabalhado 

e organizado de acordo com os objetivos da investigação e das hipóteses 

levantadas. 

 
3. JUSTIFICATIVA  
 

A compreensão e o aprofundamento científico acerca do tema proposto nessa 

pesquisa que trata da formação da rede de cooperação da Associação dos 

Pequenos Agricultores do Assentamento Bela Vista (APAABV) e do acesso à terra e 

às demais políticas públicas através do Programa Nacional de Crédito Fundiário 

(PNCF) é de fundamental importância para o atendimento de demandas das famílias 

beneficiárias pelo Programa. 

As contribuições decorrentes do arcabouço teórico-empírico adotado nessa pesquisa 

apontam para a importância do tema às futuras reflexões e estudos no âmbito da 

ciência, dos grupos sociais e dos fazedores das políticas públicas. 

Diante do exposto, a realização desta pesquisa pode ser justificada considerando 

três segmentos básicos: o institucional, o social e o acadêmico-científico. No 

segmento institucional os resultados da pesquisa apontam para oportunidades e 

ameaças presentes nas ações coletivas executadas pelos(a) agricultores(a) 

beneficiários(a) do PNCF através da Associação dos Pequenos Agricultores do 

Assentamento Bela Vista (APAABV), ressaltando a necessidade de valorização dos 

esforços participativos. No que tange ao segmento social, a pesquisa pode ser 

considerada um ponto de partida para reflexão, ajustes individuais e coletivos no 

âmbito do grupamento, além da busca de parcerias, constituindo redes, para 

implementação de políticas públicas voltadas para a melhoria do bem estar e da 
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satisfação das necessidades básicas dessas famílias beneficiárias do PNCF. No 

segmento acadêmico-científico, servirá de base para outros estudos semelhantes 

obterem o aprofundamento dos conhecimentos sobre Reforma Agrária de Mercado 

(RAM) ou Reforma Agrária Negociada (RAN) no Brasil, acesso às demais políticas 

públicas e arranjos sociais no âmbito das redes. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O debate sobre as políticas de acesso à terra e às demais políticas públicas no Brasil 

está diretamente relacionada às discussões de projeto de sociedade que envolvem o 

desenvolvimento rural e o urbano. Nessas discussões incidem diversos interesses 

sociais, econômicos e políticos sobre as políticas de acesso à terra e às demais 

políticas públicas, mantendo-as desprovidas de um sistema de governança com 

melhor eficácia para beneficiar os (a) agricultores (a) familiares.   

Nas últimas décadas ocorreu um processo relevante na valorização da agricultura 

familiar através da criação de diversas políticas públicas, dentre elas o Programa 

Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), Programa Luz para Todos (LPT), 

Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), Programa Água para Todos (PAT), 

Programa Bolsa Família (PBF), Programa Nacional de Documentação da 

Trabalhadora Rural (PNDTR), Projetos de Infraestrutura e Serviços em Territórios 

Rurais (PROINF), Seguro da Agricultura Familiar (SEAF), Assistência Técnica Rural 

(ATER), Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) 

Programa Água Doce (PAD), dentre outras, que permitiram a inclusão socioprodutiva 

e socioeconômica dos (a) agricultores (a) familiares. 

Nesse contexto, a Associação dos Pequenos Agricultores do Assentamento Bela 

Vista acessou à terra através do Programa Nacional de Crédito Fundiário. O 

Programa vem conseguindo promover a inclusão socioprodutiva e socioeconômica 

das famílias através da implantação de Subprojetos de Investimentos Comunitários 

(SIC) em áreas coletivas, cuja produção é destinada ao auto-consumo e o excedente 

comercializado coletivamente. Os SIC implantados nas áreas coletivas estruturou a 

produção e tem conseguido prioritariamente proporcionar a segurança alimentar das 

famílias beneficiárias do PNCF nessa Associação. Os recursos financeiros 

provenientes da comercialização dessa produção são destinados à quitação das 

http://www.mda.gov.br/sitemda/tags/programa-nacional-de-documenta%C3%A7%C3%A3o-da-trabalhadora-rural-pndtr
http://www.mda.gov.br/sitemda/tags/programa-nacional-de-documenta%C3%A7%C3%A3o-da-trabalhadora-rural-pndtr
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parcelas anuais individuais do financiamento junto ao agente financeiro. A primeira 

parcela tem vencimento em 2019, porém o seu pagamento foi antecipado pelas 

famílias.  

Com o acesso à terra através do PNCF as famílias conseguiram elevar a sua renda 

que atualmente varia entre 01 e 02 salários mínimos sendo obtida principalmente a 

partir da criação e comercialização de caprinos durante todo o ano. Durante o 

período chuvoso as famílias cultivam e comercializam coentro, alface, feijão, 

abóbora, melancia, batata-doce, aipim, mandioca e seus derivados, principalmente a 

farinha. Essas atividades são desenvolvidas no âmbito da Fazenda Santa Luzia nos 

lotes individuais e nas áreas coletivas.  

A complementação da renda dessas famílias ocorre a partir do desenvolvimento de 

atividades agropecuárias como diaristas em outras propriedades rurais, além do 

desenvolvimento de atividades não-agopecuárias trabalhando também como 

pedreiros e ajudantes, artesanato e culinária, dentre outras. Nesse contexto, homens 

e mulheres atuam executando serviços dentro e fora da unidade produtiva com 

objetivo de elevar a renda familiar e melhorar a satisfação das necessidades básicas 

de suas famílias. Algumas famílias têm acesso aos benefícios do Programa Bolsa 

Família, aposentadoria e pensão.  

A Associação foi contemplada com o Programa Água Doce a partir da parceria com a 

Associação dos Moradores e Produtores Rurais do Povoado do Miranda (AMPRPM). 

A AMPRPM conhecendo as dificuldades da Associação Bela Vista no acesso à água 

de qualidade para consumo humano e dessedentação animal cedeu a Associação 

Bela Vista o sistema de dessalinização doado pelo Ministério do Meio Ambiente a 

partir do Programa Água Doce, pois não possuía poço artesiano com vazão 

necessária ao seu funcionamento. Além do PNCF algumas famílias tiveram ao 

Programa Bolsa Família garantindo a complementação de renda, acesso a direitos e 

às demais políticas públicas reduzindo a vulnerabilidade social e a pobreza. 

As famílias beneficiárias do PNCF através dessa Associação possuem conhecimento 

da existência de outras políticas públicas que asseguram a inclusão socioprodutiva e 

socioeconômica das famílias, porém as mesmas ainda não conseguiram acessá-las. 

Atualmente as famílias aguardam o acesso ao Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar, Grupo A, destinado a agricultores (as) assentados (as) pelo 

Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e beneficiários do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário (PNCF).  As famílias trabalham em seus lotes 
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individuais ainda sem cercas, o investimento que será realizado a partir do acesso ao 

PRONAF A permitirá a realização do cercamento, além da aquisição de animais para 

ampliação do rebanho e implantação de palma forrageira destinada à segurança 

alimentar dos animais, o que poderá garantir elevação da renda familiar. Além do 

PRONAF A, é imprescindível que essas famílias tenham acesso ao Programa Luz 

Para Todos (PLPT) e ao Programa Água Para Todos (PAPT), considerando que as 

mesmas ainda não possuem acesso a energia elétrica e água para consumo em 

quantidade suficiente para o atendimento às necessidades suas necessidades 

diárias. 

Atualmente o desenvolvimento dessa Associação está diretamente relacionado à 

atuação da direção regional do MST que conseguiu promover importantes parcerias 

envolvendo o mercado através da AGROECO entidade prestadora de serviços de 

ATER; a sociedade civil organizada através do Sindicato dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais (STTR) e Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (CMDRS) ambos localizados no município de Araci – BA, Associação 

dos Produtores do Assentamento Mario Filho (APAMF), localizada no município de 

Nordestina – BA, Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Assentamento 

Olga Benário (APPRAOB), localizada no município de Queimadas – BA, Associação 

dos Pequenos Produtores Rurais do Assentamento Nova Vida (APPRANV) e 

Associação dos Moradores e Produtores Rurais do Povoado do Miranda (AMPPM), 

ambas localizadas no município de Santaluz – BA; o Estado representado pelo 

Governo Federal através da Casa Civil por meio da Secretaria Especial de 

Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD) e Banco do Nordeste do 

Brasil (BNB); o Governo do estado da Bahia através da Secretaria de 

Desenvolvimento Rural do estado da Bahia (SDR) por meio da Coordenação de 

Desenvolvimento Agrário (CDA) e Unidade Técnica Estadual do PNCF no estado da 

Bahia (UTE-BA) e o Governo municipal através da Prefeitura municipal de Santaluz – 

BA (PMS). A participação da Prefeitura Municipal de Araci – BA, ocorreu apenas no 

início da contratação da proposta de financiamento com a concessão de dispensa de 

pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Intervivos (ITIV). 

A parceria do MST com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) e 

Secretaria Municipal de Educação do município de Santaluz – BA irá viabilizar a 

implantação do Curso Técnico em Agroecologia e o Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

http://www.mda.gov.br/sitemda/
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Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) que serão destinados aos beneficiários do 

PNCF através da Associação dos Pequenos Agricultores do Assentamento Bela 

Vista, militantes do MST de outros municípios da Regional Nordeste e associados da 

Associação dos Moradores e Produtores Rurais do Povoado do Miranda (AMPPM). 

Considerando que a rede de cooperação da APAABV é móvel, dinâmica e aberta 

havendo continuidade das turmas desses cursos a Secretaria de Educação do 

Estado da Bahia será considerada nova integrante da rede de cooperação dessa 

Associação. 

Essas parcerias proporcionaram a criação da rede de cooperação da Associação dos 

Pequenos Agricultores do Assentamento Bela Vista (APAABV) que continua sendo 

atualizada com a adesão e desadesão de parcerias. Contudo, compreendemos que a 

rede de cooperação da Associação dos Pequenos Agricultores do Assentamento 

Bela Vista no âmbito do PNCF mesmo com alguns avanços pode ainda ser 

considerada imperceptível para os diversos atores envolvidos, seja o Estado, o 

Mercado, a sociedade civil organizada e a própria Associação. Essa rede de 

cooperação possui caráter não hierarquizado, o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), a Prefeitura Municipal de Santaluz (PMS) e a Secretaria de 

Desenvolvimento Rural do estado da Bahia (SDR) através da Unidade Técnica 

Estadual da Bahia (UTE-BA) por intermédio da Coordenação de Desenvolvimento 

Agrário (CDA) figuram como os principais parceiros da Associação. 

Ao analisarmos as publicações que contextualizam o PNCF compreendemos que o 

Governo Federal considera o conjunto de entidades prestadoras de serviços de 

ATER como a única rede constituída para a sua execução. Entretanto, consideramos 

que para além desses(a) parceiros(a) o acesso à terra e às demais políticas públicas 

através do Programa necessita da constituição de redes de cooperação envolvendo o 

Estado, o mercado e a sociedade civil organizada como no caso da Associação dos 

Pequenos Agricultores do Assentamento Bela Vista (APAABV). Diante disso, 

podemos afirmar que a elaboração desse estudo de caso consiste em pesquisa 

inédita e de importante relevância para qualificação do PNCF, além de fomentar a 

inclusão socioprodutiva e socioeconômica das famílias beneficiárias. 

Nesse contexto a formação da rede de cooperação da Associação dos Pequenos 

Agricultores do Assentamento Bela Vista (APAABV) contribuiu significativamente 

para o acesso à terra, implantação de subprojetos produtivos, porém ainda não 

viabilizou o acesso às demais políticas públicas.  
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A formação da Rede de Cooperação da Associação dos Pequenos Agricultores do 

Assentamento Bela Vista (APAABV) promoveu o acesso à terra, porém ainda não 

promoveu o acesso às principais Políticas Públicas que são importantes para a 

estruturação do imóvel rural adquirido através do Programa Nacional de Crédito 

Fundiário (PNCF). Entretanto, as famílias afirmam que houveram melhorias na 

qualidade de suas vidas a partir da implantação dos  Subprojetos de Investimentos 

Comunitários (SIC’s) disponibilizados pelo PNFC que permitiram a construção de 

suas casas, construção e ampliação de aguadas, implantação de cercas, 

regularização ambiental do imóvel rural, implantação de projetos produtivos em áreas 

coletivas Núcleo de Caprinocultura e Sisal.   

A constituição da Rede de Cooperação da APAABV promoveu alterações 

significativas na dinâmica dos processos de participação política entre os(a) 

associados(a) e a diretoria da APAABV, bem como entre órgãos governamentais e 

demais representantes da sociedade civil organizada. Entretanto, a mesma não era 

perceptível pelas famílias da APAABV, porém a partir do desenvolvimento desse 

estudo passaram a percebê-la, compreender a sua importância, bem como a 

necessidade do seu fortalecimento. 

Por fim, compreendemos que a rede de cooperação no âmbito do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) é dinâmica e aberta, formada a partir da 

composição de um grupo de atores sociais com objetivos comuns que representam 

diferentes setores da sociedade civil organizada, governo e mercado para a 

promoção do aceso à terra, estruturação de imóveis rurais e acesso às demais 

políticas públicas permitindo a inclusão socioprodutiva e socioeconômica de 

agricultores(a) familiares sem-terra ou com pouca terra. 

 
5. PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO PESQUISADOR DURANTE A EXECUÇÃO 

DO PROJETO  
 

5.1. Artigos Aguardando Publicação  

"A formação das redes de cooperação da Associação dos Pequenos Agricultores do 
Assentamento Bela Vista (APAABV) a partir do acesso ao Programa Nacional de 
Crédito Fundiário (PNCF)", Revista Estudos Sociedade e Agricultura. (2018) 
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5.2. Trabalhos Apresentados em Congressos 

5.2.1.    Nacionais  

1. 20 anos da política pública complementar a reforma agrária no estado da 

Bahia: do Programa Cédula da Terra (PCT) ao Programa Nacional de Crédito 

Fundiário (PNCF). Simpósio de Pesquisa e Experiências em Desenvolvimento 

Rural e Agricultura Familiar. (2017) 

2. Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF): processo de inclusão 

socioeconômica das famílias da Associação dos Pequenos Agricultores do 

Assentamento Bela Vista (APAABV), no Território de Identidade Sisal no estado 

da Bahia. V Semana de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF). (2016) 

3. Elementos Teórico-Metodológicos pautados Agroecologia-Educação do Campo-

Metodologia CAC. I Seminário Interterritorial de Educação do Campo no 

Semiárido – “Terra, Trabalho e Educação” (2016) 

5.2.2.    Internacionais   

20 anos da política pública complementar a reforma agrária no estado da Bahia: do 
Programa Cédula da Terra (PCT) ao Programa Nacional de Crédito Fundiário 
(PNCF). I Congresso Internacional Interdisciplinar em Extensão Rural e 
Desenvolvimento (CIIERD). (2017)                                                              

 
5.3. Principais Benefícios Efetivos ou Potenciais 

Este processo investigativo resultou em algumas contribuições, dentre as quais 

destacam-se: a) o mapeamento e identificação de redes de cooperação que 

surgiram antes, durante e após o acesso à terra pela Associação dos Pequenos 

Agricultores do Assentamento Bela Vista (APAABV), b) esclarecimento a cerca dos 

possíveis reflexos sociais, econômicos e políticos sobre as famílias beneficiárias do 

Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) e c) descrição das ações produtivas 

realizadas coletivamente pelas famílias beneficiárias do Programa e seus possíveis 

reflexos sociais, econômicos e políticos.  

As contribuições decorrentes do arcabouço teórico-empírico adotado nessa pesquisa 

apontam para a importância do tema às futuras reflexões e estudos no âmbito da 

ciência, dos grupos sociais e dos fazedores das políticas públicas. 
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