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A proposta que orienta esta pesquisa de iniciação científica vai à direção de agregar
informações acerca do funcionamento das políticas públicas locais, a partir dos indicadores
sociais e suas interações com o desenvolvimento econômico para os municípios do Norte e
Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de uma releitura do que já foi
desenvolvido anteriormente, porém, com outro foco analítico. Além de dar continuidade ao
que já foi trabalhado ao longo deste estudo, buscou-se avançar em direções que possam
auxiliar no entendimento sobre um elemento central deste trabalho, que é a desigualdade de
renda percebida nos municípios sob análise, tendo como lócus o município de Campos dos
Goytacazes, como forma de recorte inicial do campo analítico. Para tanto, os rumos da
pesquisa seguiram o caminho das políticas públicas de acesso ao crédito, no caso o crédito
agrícola, partindo do entendimento de que o fortalecimento da agricultura familiar é um
elemento importante no combate à desigualdade de renda, que se faz presente, sobretudo,
no campo. Foram coletados dados e informações sobre as temáticas de desenvolvimento
municipal, a partir das políticas de crédito rural no município. A expectativa prevista é
compreender, nessa etapa da pesquisa, sobre os mecanismos de funcionamento do Fundo
de Desenvolvimento de Campos (FUNDECAM), apresentando os resultados que esse órgão
tem obtido desde a sua criação e de que forma a economia do setor rural tem-se beneficiado
com os mecanismos de créditos ofertados pelo Fundo. No entanto, como forma de dar
complementariedade ao que se pretende de forma mais ampla, trouxemos também, os
achados da pesquisa em etapas anteriores, de modo que se possa ter uma noção da
abrangência desse tema e os rumos finais da pesquisa. Na sequência da pesquisa, e
mantendo a mesma linha argumentativa de correlacionar os investimentos destinados à
agricultura familiar, com melhores condições de vida no campo, a pesquisa tem como
propósito conhecer os beneficiários do crédito rural concedido pelo Banco do Brasil. Trata-se
de uma pesquisa de base empírica na qual busca-se associar os repasses aos incrementos
realizados no espaço produtivo. Além disso, é objetivo identificar as alternativas adotadas
pelo município para o fortalecimento desta linha de crédito.
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