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or que é tão difícil desenvolver a agricultura 

familiar no Brasil? Há uma política dirigida 

ao desenvolvimento das regiões onde se pratica 

agricultura? Os instrumentos do Estado são 

eficientes e capazes de alcançar os mais 

distantes rincões brasileiros? 

Recentemente li em uma crônica: 

“O óbvio ulula para nós, clamando por 

reconhecimento, e, apesar disso, passamos 

invictos por ele, com uma superioridade imbecil 

e alvar...”, dizia Nelson Rodrigues a respeito que 

só os profetas enxergam o óbvio. As 

universidades, centros de pesquisa, associações, 

ONGS, estão cheias de profetas! – existe uma 

quantidade infinita de trabalhos que já foram e 

que, estão sendo desenvolvidos com o objetivo 

de identificar os percalços, as limitações e as 

necessidades dos pequenos agricultores. 

Todavia, ainda é muito difícil vermos profetas 

no congresso, se existem, estão escondidos ou 

acanhados.  

Coincidentemente, outro Rodrigues, o ex-

ministro e profeta, Roberto Rodrigues ilustra 

essa deficiência, desenhando a agricultura  

 

 

como um círculo vicioso perverso: se a atividade 

tem baixa renda, o produtor não consegue 

comprar tecnologia; sem tecnologia, a 

produtividade é baixa; com baixa produtividade, 

não se gera renda; e assim por diante.  

É óbvio que uma atividade que não gera renda, 

nunca conseguirá proporcionar os retornos 

mínimos esperados a seus praticantes. A função 

de multiplicação de renda nunca será exercida e 

o jovem agricultor – o filho de pais agricultores 

– também não permanecerá no campo. É fato 

que o jovem somente permanecerá 

desenvolvendo sua atividade agropecuária, se, o 

retorno financeiro for capaz de assegurar o 

mínimo de suas necessidades pessoais, bem 

como para o avanço de sua produção, ou seja, é 

necessário garantir também acesso a internet, 

mobilidade e recreação. O jovem no campo quer 

ter uma proximidade maior com o urbano. 

É consenso que a política agrícola brasileira vem 

sendo ampliada e aperfeiçoada ao longo das 

últimas décadas. O PRONAF é o principal 

instrumento da política agrícola, desde sua 

criação, nos anos 90, seu objetivo é facilitar o 

acesso dos pequenos produtores às novas 

tecnologias de produção via concessão de 
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recursos financeiros subsidiados e promover a 

transferência de conhecimento através da 

assistência técnica.  No entanto, apesar da 

importância da agricultura familiar – principal 

fornecedor de alimentos para a população – a 

execução dessa política é falha e os órgãos 

competentes não estão preparados para gerir os 

programas e instrumentos. 

O desafio é criar projetos que aumentem a 

produtividade no campo e na agroindústria, 

auferindo benefícios econômicos que asseguram 

novas conquistas sociais, ou em outras palavras: 

trazer a rentabilidade econômica para subir 

degraus sociais. 
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