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“[...] a convivência com o Semi-Árido caracte-

riza-se como perspectiva cultural orientadora 

de processos emancipatórios, de expansão das 

capacidades criativas e criadoras da população 

sertaneja. Significa uma nova orientação estra-

tégica para intervenção nessa realidade, en-

quanto processo em construção e de experi-

mento de alternativas apropriadas, buscando 

aprender a conviver com as suas especificida-

des ambientais e formulando proposições que 

visam à promoção e ao alcance do desenvol-

vimento sustentável.” 

 (SILVA, 2010, p.232) 



 

 

 

RESUMO 

                                                                            

A presente pesquisa é um estudo de caso acerca da convivência com o Semiárido a partir da 

análise da agricultura familiar em assentamento da reforma agrária realizada pelo INCRA. A 

pesquisa de campo foi desenvolvida no assentamento São João, município de Antonina do 

Norte, Ceará. Este é o primeiro exemplo de reforma agrária do referido município, originado 

da mobilização social do MST, uma demonstração do desejo de viver e morar no campo. Os 

agricultores e agricultoras familiares são os sujeitos da pesquisa, pois trazem consigo a traje-

tória histórica da vida coletiva, revelando conquistas, dificuldades, desafios e possibilidades 

da convivência no assentamento e com o Semiárido. Objetivou-se analisar os impactos das 

políticas públicas para o desenvolvimento da agricultura familiar, com base nas premissas da 

convivência com o Semiárido, no assentamento São João, município de Antonina do Norte, 

Ceará. Assim, estudou-se a influência das políticas públicas de incentivo à agricultura familiar 

do assentamento, na construção da sustentabilidade desse território e no respeito aos seus su-

jeitos sociais. A discussão teórica foi estruturada nas obras de convivência com o Semiárido 

que parte da sustentabilidade como caminho para o desenvolvimento regional, fundamentadas 

em Roberto Marinho Alves da Silva e Suely Salgueiro Chacon. A principal proposição foi 

entender como a convivência sustentável com o Semiárido pautada por políticas públicas para 

agricultura familiar passou a fazer parte do planejamento dessas políticas. Buscou-se identifi-

car quais políticas estavam presentes na vida do território em estudo e quais seus impactos. A 

base para essa tarefa foi composta pelas percepções dos agricultores familiares quanto à perti-

nência das políticas públicas aplicadas, traçando, assim, um perfil da agricultura familiar da 

região. O trabalho de campo guiou a coleta de dados. Foram utilizadas as técnicas da Obser-

vação Participante, o que se revelou um rico momento da leitura dos sujeitos sobre sua reali-

dade; o Diagnóstico Rural Participativo; e entrevistas semiestruturadas e estruturadas. Para 

uma abordagem mais próxima da realidade da agricultura familiar e sua relação com as políti-

cas públicas para convivência sustentável com o Semiárido, a pesquisa envolveu agricultores, 

agricultoras e representantes institucionais. Afirma-se que a sustentabilidade ainda não é con-

templada como caminho convergente à agricultura familiar do assentamento São João, na 

concretização efetiva de políticas públicas para o seu desenvolvimento, pelas ações pontuais, 

incompletas e desintegração entre os órgãos governamentais. Expõe-se a importância de con-

tinuidade da formação política pelo MST para convivência sustentável da agricultura familiar 

assentada. 

 

Palavras-chave: Agricultura Familiar Assentada do INCRA. Convivência Sustentável com o 

Semiárido. Políticas Públicas. Sustentabilidade. Desenvolvimento Regional. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

This research is a case study about the coexistence with the Semiarid from the analysis of 

family farming in settlement of the agrarian reform carried out by INCRA. The field research 

was conducted in the settlement São João, Antonina do Norte, Ceará. This is the first example 

of agrarian reform of that city, originated from the social mobilization of the MST, a demon-

stration of the right to live and residir in the campo. Farmers and women farmers family are 

the research subjects, because they bring with them the historical trajectory of collective life, 

revealing achievements, difficulties, challenges and possibilities of coexistence in the settle-

ment and with the Semiarid. Aimed to analyze the impacts of public policies for the develop-

ment of family farming, based on the assumptions of coexistence with the Semiarid in the 

settlement Saint John, Antonina do Norte, Ceará. Thus, we studied the influence of public 

policies to encourage family farming of the settlement, on construction of the sustainability of 

that territory and on respect their social subjects. The theoretical discussion was structured in 

coexistence works with the Semiarid that part of sustainability as a way for regional develop-

ment, based on Roberto Marinho Alves da Silva and Suely Willow Chacon. The main pro-

posal was to understand how convivência sustentável with the Semiarid guided by public pol-

icies for family farms became part of the planning of these policies. We tried to identify 

which policies were present in the life of territory under study and identify which its impacts. 

The basis for this task was composed by perceptions of family farmers on the relevance of 

public policies applied, tracing, thus, a profile of family farming in the region. Fieldwork 

guided data collection. The techniques of Participant Observation were used, which proved a 

rich time of reading the subjects about their reality; the Participatory Rural Appraisal; and 

semi-structured and structured interviews. For a closer approach to the reality of family farm-

ing and its relation to public policies for sustainable coexistence with Semiarid, the research 

involved farmers, women farmers and institutional representatives. It is stated that sustainabil-

ity is not contemplated as a convergent way to family farming of São João settlement, in the 

effective implementation of public policies for its development, by specifics actions, incom-

plete and disintegration between government agencies. Exposes the importance of continuity 

of policy formation by the MST for sustainable coexistence of the seated family farming.  

 

Keywords: Family Farming Seated of INCRA. Sustainable Coexistence with the Semiarid. 

Public Policy. Sustainability. Regional Development.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación es un estudio de caso sobre la vida con el seminario a partir de la análisis 

de la agricultura familiar en el asentamiento de la reforma agraria por el INCRA. La investi-

gación de campo se llevó a cabo en el asentamiento de São João, municipio de Antonina Nor-

te, Ceará. Este es el primer ejemplo de la reforma agraria del municipio, originado de la movi-

lización social del MST, una demostración del deseo de vivir en el campo. Los agricultores y 

los agricultoras familiares son los sujetos de La investigación, ya que traen con ellos la trayec-

toria histórica de la vida colectiva, revelando logros, dificultades, retos y posibilidades de 

vivir en el asentamiento y condiciones semiáridas. El objetivo fue analizar la impactos de las 

políticas públicas para el desarrollo de la agricultura familiar, con base en los supuestos de 

convivencia con el semiárido en el asentamiento de São João muinicípio de Antonina do Nor-

te, Ceará.Así se estudió la influencia de las políticas públicas para fomentar la a agricultura 

familiar del asentiamiento, en la construcción de la sostenibilidad de ese territorio y em el 

respcto al sus sujetos sociales. La discusión teórica se estructuró en convivencia con semiári-

das que parte de la sostenibilidad como un camino para el desarrollo regional, sobre la base de 

Roberto Marinho Alves da Silva y Suely Salgueiro Chacón.La propuesta principal era enten-

der cómo la convivencia sostenible con el Semiárido guiado por las políticas públicas para la 

agricultura familiar se convirtió en parte de la planificación de estas políticas.Tratamos de 

determinar las políticas que estaban presentes en la vida de la zona en estudio y cuáles son sus 

impactos. La base de este trabajo consistió en las percepciones de los agricultores familiares 

en la relevancia de las políticas, trazando así un perfil de la agricultura familiar de La región. 

El trabajo de campo guió la colecta de datos. Las técnicas de observación participante, que 

resultó ser un rico momento de la lectura de los temas acerca de su realidad se utilizaron; Par-

ticipativa Diagnóstiico Rural; y entrevistas semi-estructuradas y estructuradas. ara un mayor 

acercamiento a la realidad de la agricultura familiar y su relación con las políticas de vonvi-

vência sostenible con el taller de la familia y su relación con la política pública para convi-

vencia sostenible con el Seminario, la investigación participaron agricultores, agricultores y 

representantes institucionales.Se afirma que la sostenibilidad no se contempla como covergen-

te manera agricultura familiar en el asentamiento de São João em la concretisación efectiva de 

las políticas públicas para el desarrollo, por las acciones pontuais, incompleta y desintegra-

ción entre las agencias gobernamentales. Expone la importancia de la continuidad de la for-

mación continuada política por MST para convivência sostenible de la agricultura familiar 

sentado.  

 

Palabras clave: Agricultura Familiar Sentado INCRA. Vida Sostenible con el Semiárido. La 

política pública. Sustentabilidad. Desarrollo Regional.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo trata de uma reflexão sobre a perspectiva da sustentabilidade 

para a agricultura familiar assentada do São João, município de Antonina do Norte, Ceará, 

pensada a partir da interferência das políticas públicas de convivência com o Semiárido brasi-

leiro.  

Nesse âmbito relaciona-se às políticas públicas acessadas pelas famílias agriculto-

ras, focalizando as percepções dos agricultores familiares acerca da presença deles em seu 

cotidiano, abrangendo espaço para que as suas experiências de vida na coletividade, se comu-

nicassem através do olhar das dimensões da sustentabilidade (sociocultural, ambiental, eco-

nômica, institucional e política), para uma captura dos prenúncios, negação e ou confirmação 

da convivência sustentável nesse território, impulsionada pelas políticas públicas de desen-

volvimento rural. 

A agricultura familiar é considerada mundialmente importante pelo seu valor so-

cial de vínculo familiar, motivada pelo trabalho, identidade com a terra e segurança alimentar. 

Isso deriva da forma como está organizada social e economicamente, uma estrutura produtiva 

caracterizada por associar família-produção-trabalho (WANDERLEY, 1996). 

Os trabalhadores e trabalhadoras rurais dessa categoria enfrentam vários desafios 

na luta para manter a atividade agrícola familiar. Uma delas é o acesso a terra, e quando a 

conseguem continua a necessidade de reivindicação pelos direitos ao desenvolvimento rural 

digno. É uma espécie de prolongamento da fase da lona, ou acampamento, pois é nutrida a 

mobilização social como instrumento de luta no alcance das conquistas. 

No Semiárido nordestino, a agricultura necessita de uma aprendizagem adequada 

ao ambiente vulnerável no qual está inserida. A atuação governamental deve comprometer-se 

com o desenvolvimento socioambiental na essência do seu planejamento, proporcionando 

convivência sustentável nesse território rural. Partiu-se de uma visão holística, ou seja, abran-

gente das particularidades da agricultura familiar, apreendida da sua resistência aos desafios 

além das condições naturais. As políticas públicas para o campo devem se desligar da forma 

indiferente do fazer política na região: descontextualizada ou fragilizada no atendimento à 

população do campo. 

A pesquisa é justificada pela relevância da agricultura familiar assentada na conti-

nuidade do território rural, como espaço de vida e de produção. Os assentamentos represen-

tam uma transformação da consciência ingênua em uma consciência do sujeito como ser ativo 

e não passivo, pautado na participação em um processo de mobilização social. Esse é o caso 
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das famílias que deram origem ao assentamento São João. Elas foram incentivadas pela edu-

cação política despertada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, com o fim de 

firmarem como assentados.   

O movimento é um forte instrumento para o princípio da coletividade, bem como 

para sua sustentação e fortalecimento das famílias na trajetória do presente e do futuro comu-

nitário, que pretendem construir.  

Vale destacar a pertinência da pesquisa à produção de conhecimento sistematiza-

do acerca da Reforma Agrária no Cariri Cearense. Especificamente, a experiência liga-se à 

Reforma Agrária Federal, através da abordagem dirigida ao assentamento São João, após uma 

década de posse. O ponto de partida da pesquisa foi incentivado pelos seguintes chamarizes 

questionadores, orientando o andamento argumentativo teórico-prático: 

A convivência sustentável com o Semiárido apresenta interface com as políticas 

públicas de incentivo à agricultura familiar, respeitando as condições de sustentabilidade dos 

assentamentos? Qual a percepção dos agricultores do assentamento São João acerca dessa 

questão?  

Foram definidos os seguintes objetivos para nortear a investigação do estudo pro-

posto: 

Objetivo geral: Analisar os impactos das políticas públicas para o desenvolvimen-

to da agricultura familiar, com base nas premissas da convivência com o Semiárido, no assen-

tamento São João, município de Antonina do Norte, Ceará.  

A seguir estão elencados os objetivos específicos: 

a) Relatar acerca do que motivou a proposta de convivência com o Semiárido e o 

conceito de Desenvolvimento Regional Sustentável;  

b) Conhecer as políticas públicas de desenvolvimento rural sustentável para os as-

sentados do território do Cariri Oeste Cearense, tendo como referência o São João, 

assentamento do INCRA; 

c) Compreender as percepções dos agricultores familiares sobre a convivência 

sustentável com e no Semiárido e avaliar a pertinência ou não das políticas públi-

cas aplicadas;  

d) Propor um perfil de referência para a agricultura familiar no Semiárido, cons-

truído pela diretriz da convivência sustentável.  

Os procedimentos metodológicos aplicados à pesquisa constaram de revisão bi-

bliográfica, em estudo de caso, nos quais o trabalho de campo guiou a coleta de dados, pro-

porcionando a aproximação da realidade dos sujeitos sociais envolvidos. Como parte do traba-
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lho de campo, fez-se uso da entrevista semiestrutural, destacando a necessidade de incluir a 

entrevista estrutural por meio eletrônico, ao representante regional do INCRA, dada a inaces-

sibilidade do contatá-lo pessoalmente.  

As metodologias empregadas no campo elenca-se à observação participante, en-

trevista em formato de história de vida, discussão em grupo com jovens assentados e o Diag-

nóstico Rural Participativo. A análise das falas trilhou a reflexão das percepções dos assenta-

dos acerca das políticas públicas para convivência com o Semiárido e da vida comunitária. 

O segundo capítulo da pesquisa apresenta o Semiárido concebido na categoria ge-

ográfica do território, como espaço de interações sociais, ambientais, políticas e de pertenci-

mento, É exposto à contextualização na qual foi concebida a sustentabilidade nesse território, 

bem como o conceito do sentido da convivência com ele e nele, numa perspectiva do encontro 

relacional entre as pessoas do território em questão, e dessas com o ambiente. 

       As políticas públicas são tratadas no terceiro capítulo, em seus aspectos organiza-

cionais, atribuindo suporte à dimensão institucional e política em virtude da importância que 

elas apresentam para a compreensão da sua relação com a agricultura familiar assentada do 

São João. Nesse panorama, aparece a reforma agrária como veículo para a permanência dos 

agricultores familiares na terra. É colocada, de forma sucinta, a necessidade continuada da 

luta por condições dignas do morar e trabalhar no campo, abordado também o modo tradicio-

nal do trabalho camponês e a circunstância em que a agricultura familiar foi concebida insti-

tucionalmente no Brasil. 

No quarto capítulo é feita uma abordagem relacional entre metodologia e as carac-

terizações do objeto em estudo, sobressaindo-se a abertura ao diálogo com as pessoas através 

do trabalho de campo. Este é um capítulo dialógico da convivência entre as famílias assenta-

das em seu território de vida. 

O quinto capítulo evidencia as dimensões da sustentabilidade no assentamento 

São João e são proporcionalmente apresentados os impactos das políticas públicas nesse terri-

tório. Parte, principalmente, da percepção dos agricultores assentados, e de representantes 

institucionais como agentes rurais, representante regional do INCRA e militante do MST no 

Centro Sul cearense. É o espaço de interpretação das falas. 

Sucintamente, a pesquisa pretende conhecer a realidade da agricultura familiar as-

sentada da reforma agrária federal, refletindo junto aos agricultores sobre as políticas públicas 

pautadas na convivência sustentável com o Semiárido. Aborda suas atuações cotidianas e des-

taca a importância das percepções dos assentados, como mecanismo na continuidade das ini-

ciativas coletivas. 
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2 SOCIOESPACIALIDADE DO SEMIÁRIDO COMO MEDIAÇÃO ALTERNATIVA 

PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

[...] espaço-território que é sempre e ao mesmo tempo 

espaço concreto, dominado, instrumento de controle e 

exploração, e espaço diferentemente apropriado (con-

creta e simbolicamente, utilizando a distinção lefebvri-

ana entre dominação e apropriação), através do qual se 

produzem símbolos, identidades, enfim, uma multiplici-

dade de significados que operam em conjunto com fun-

ções estratégicas, variando conforme o contexto em que 

são construídos.  

(Rogério Haesbaert. 2013 p. 10) 

 

Para uma compreensão do Semiárido brasileiro, reunir as pessoas, conhecer o am-

biente, a relação entre elas e dessas com os elementos ambientais, constitui a interação neces-

sária à leitura da realidade.   

A partir dessa tentativa, ajusta-se a lente das possibilidades no desvendamento das 

estruturas de sua organização, dos agentes envolvidos e dos agentes capazes de se envolverem 

potencialmente na construção, no resgate de relações de convívio comprometido com o de-

senvolvimento compartilhado com a sustentabilidade, em concordância com Silva (2010). 

A primeira proposta de elucidar as relações socioespaciais, ou seja, a consciência 

de que a sociedade produz constantemente interferências no espaço geográfico, definida pelas 

intenções, funções e interrelações sociais, tecendo configurações dinâmicas e culturais. Con-

forme Santos (2012), são apresentadas nesse capítulo, como sendo pressupostos para compre-

ensão da viabilidade do desenvolvimento regional sustentável. 

A abordagem a respeito da identidade territorial demonstra que o território firma 

um diálogo socioespacial, Zaoual (2006). Os sujeitos pertencentes a ele tendem a adquirir a 

habilidade cooperativa de se perceber o processo dinâmico da sociedade, frente à interface das 

mudanças e das escolhas. 

A análise do contexto do Semiárido, na proposta do desenvolvimento regional 

sustentável, expressa os motivos que deram origem a essa (re) forma de visão, reflexão e ação 

nesse socioespaço. 

A parte que vem dar suporte à temática de abertura e continuidade desse trabalho 

é encontrada na criticidade, seriedade, compromisso e sensibilidade dos olhares do “inédito 

viável”.
 1

 Isso significa a convivência sustentável com o Semiárido, através dos autores Suely 

                                                           
1 Em Paulo Freire é a capacidade de superar “situações limites”, a partir da investigação do óbvio, editando uma 

consciência crítica na viabilidade de soluções em uma realidade antes despercebida. 
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Salgueiro Chacon e Roberto Marinho Alves da Silva, pois eles despertam o entendimento de 

que o desenvolvimento regional é possível, quando fundamentado nos pilares da sustentabili-

dade. 

Esse capítulo é um contorno teórico no entendimento de que é necessário pensar a 

cumplicidade do Semiárido em termos não somente de área, mas na interação social e relacio-

nal dos seus sujeitos, buscando a possibilidade de interação responsável e favorável ao desen-

volvimento das potencialidades locais. É construído a partir do reconhecimento endógeno de 

que é possível ser construtor de uma convivência sustentável no seu território, ainda que di-

nâmico e provocativo à mudanças. 

 

2.1 IDENTIDADE TERRITORIAL E CUMPLICIDADES 

 

Em tempos de modernidade contemporânea, o território é alvo de discussão e 

apropriação, especialmente pela necessidade de realização simultânea das relações globais, 

planejadas para homogeneizar as atitudes, desejos e paisagens, somando o máximo de consu-

mismo dos produtos concretos e imaginários, derivados de sua competição lucrativa. Nesse 

cenário, coloca-se em evidência a existência da identidade territorial, aquela que é construída 

das relações sociais com o território, aqui compreendido como um espaço de interações, onde 

a vida acontece (POLLICEA, 2010). 

O território é uma categoria de análise da geografia, juntamente com o espaço ge-

ográfico, sendo este considerado “como algo dinâmico e unitário, onde se reúnem materiali-

dade e ação humana” (SANTOS, 1998, p. 49), lugar. “O lugar é a porção do espaço apropriá-

vel para a vida” (CARLOS, 2007, p. 17) e região, entendido como lugares para a existência 

do todo social (SANTOS, 1998). Pode-se constatar uma interação entre essas categorias, pois 

são imbricadas pelas relações sociais, ultrapassando o significado de área, ou extensão de ter-

ras. A elas é atribuída a existência social do ser humano. 

Esse processo relacional desenvolve sentimentos e sentidos com o território, reve-

lando-se como identidade. Ela é dinâmica, assim como os seus sujeitos, numa coletividade. O 

que torna peculiar a identidade territorial é a sua dinâmica, resultante da interação da comuni-

dade com o seu ambiente relacional, Pollicea (2010). Para o autor não é uma negação de iden-

tidades radicadas no tempo e no espaço, mas um alerta às cristalizações das identidades histó-

ricas, como referências para organizar o presente e o futuro. 

As mudanças sociais implicam nas formas de conceber o território e as manifesta-

ções identitárias, sempre necessárias para dar sentido à vida de quem conhece e se reconhece 
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nele. Pode-se analisar os conceitos de território e observar o seu dinamismo, compartilhando 

da peculiaridade da identidade, de estar aberta a interações. 

Nas explicações de Haesbaert (2004), o território representa materialidade, base 

física e simbologia, no qual o poder de apropriação ou de dominação geram os processos so-

ciais. Ele é sinfônico [...], “todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferen-

tes combinações, funcional e simbólico, pois exercemos domínio sobre o espaço, tanto para 

realizar “funções” quanto para produzir “significados” (Idem, 2004, p. 03)”. Apresentando 

uma propriedade de continuidade e fluidez de seus elementos constituintes. 

Na concepção do autor, isso é um aparato no reconhecimento da multiplicidade de 

suas manifestações que privilegia os sujeitos responsáveis pela sua construção. São organiza-

dos em grupos, individuais ou institucionais e confirmam a distinção dos territórios por incor-

porarem territorialidade, reunindo no seu conjunto a dimensão política e as relações econômi-

cas e culturais. Segundo Sack, (1986, p.214 apud HAESBAERT, 2004, p.3) reforça: 

 
A territorialidade, como um componente do poder, não é apenas um meio para criar 

e manter a ordem, mas é uma estratégia para criar e manter grande parte do contexto 

geográfico através do qual nós experimentamos o mundo e o dotamos de significa-

do. 

 

Assim exposta, a territorialidade é um elo relacional entre territórios diferentes, 

pois “toda relação social implica uma interação territorial” (HAESBAERT, 2004, p.11). O 

autor chama a atenção para a intensificação dessa interação, denominada por ele de multiterri-

torialidade, em que a organização do território se dá mais em rede do que em área, “território 

rede”, fundamentados pela lógica da era técnico-científica-informacional, estruturando as 

formas de uso e funcionamento do espaço, ainda que haja variação de sua dimensão nos terri-

tórios: “superfícies contínuas, zonas mais ou menos vastas, simples pontos,” (SANTOS, 2012, 

p.148). 

 Nesse período contemporâneo da velocidade do tempo e da aproximação virtual 

das pessoas e dos lugares, é experimentado, ainda que desigual, uma interação dos territórios, 

forjada pela multiterritorialidade. Na perspectiva de Rogério Haesbaert: 

 

Multiterritorialidade inclui assim uma mudança não apenas quantitativa – pela maior 

diversidade de territórios que se colocam ao nosso dispor (ou pelo menos das classes 

mais privilegiadas) – mas também qualitativa, na medida em que temos hoje a pos-

sibilidade de combinar de uma forma inédita a intervenção e, de certa forma, a vi-

vência, concomitante, de uma enorme gama de diferentes territórios. (HAESBA-

ERT, 2004, p. 13) 

 

Essa simultaneidade de possibilidade espacial e de experiências inovadoras no co-

tidiano atribui sentido à vida no território e uma intervenção no resgate da sua importância: a 
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identidade territorial. Porque ela é o diálogo social com o seu ser, projetado numa dinâmica 

territorial. A sua é história compartilhada no tempo, em um espaço, formando uma particula-

ridade passível de cumplicidade. 

Para Carlos (2007), é no lugar, compreendido aqui como um detalhamento do ter-

ritório, e não fora dele, que se guardam os significados e dimensões do fluxo da história. 

Combina com o movimento da vida apreendidos pelos sentidos, nutre as particularidade frente 

à proliferação desigual das realidades do mundo moderno. “Cada sociedade produz seu espa-

ço, determina os ritmos de vida, formas de apropriação expressando sua função social, proje-

tos, desejos”. (Idem, 2007, p.14). 

Entende-se que a identidade territorial é constituída por significados atribuídos pe-

las pessoas a partir das vivências no seu espaço presencial. Elas geram manifestações das par-

ticularidades, sempre abertas ao encontro de novas experiências da multiterritorialidade. 

Nenhum ser humano é isolado de si mesmo, nem do outro, nem do território, por 

isso ele é dialógico. A identidade territorial revela cumplicidade do ser com o espaço, fortale-

cida pelas relações sociais. É identidade territorial, porque ele é um mediador relacional.  

Definido como sítio, o território é concebido como “vínculo cognitivo entre o ator 

e seu entorno,” estabelecido por Zaoual (2006, p. 88). Nesse sentido, há uma cooperação. O 

território é um vínculo para realização do “homo situs”, onde primeiro se pensa o ser humano 

em situação, no território, ou do território para o entorno, como propõe o referido autor: 

 

O sítio é antes de tudo um imaginário social moldado pelas contingências e pela tra-

jetória da vida comum dos atores considerados. Esquematicamente, ele contém uma 

caixa preta que o torna espaço cognitivo de pertencimento. As crenças e os mitos 

dão sentido e direção aos aderentes do sítio. O sítio supõe também cumplicidade e 

proximidade. Assim sendo, ele é singular, mas também plural, devido a sua abertura 

ao meio circundante, então, à mudança. Ele está fechado e aberto, o que nos levou a 

postular que ele possui um código de seleção semelhante a um código genético. De 

fato, trata-se de uma entidade imaterial que impregna o conjunto dos comportamen-

tos e das materialidades visíveis do local. De ferramenta a conceito, passando pelo 

saber social, a influência do sítio é perceptível sob condição de aceitar a escuta, a 

imersão e a variedade de nosso mundo. Com isso estamos precavidos – consideran-

do a relatividade da caixa conceitual – contra a neutralidade postulada de nossos 

conceitos e ferramentas (ZAOUAL, 2006, p. 88). 

      

A convivência, a vida conjunta dos grupos sociais, suas significâncias, são o foco 

do sítio. Ela compõe o quadro do território, dão a ele o sentido de existência e uma dinamici-

dade, porque interagem com o entorno. E o mais respeitoso notar é a abertura pela escuta, que 

mostra um saber social capaz de potencializar as relações construídas e em possível constru-

ção; também a partir do externo, ensinando e aprendendo sobre ser humano, a partir do terri-
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tório. Desafio sedutor para atuação como sujeitos situs, o sujeito em seu território, perante as 

multiterritorialidades. 

A identidade territorial abre uma perspectiva de cumplicidade dos sujeitos que a 

constroem, os sujeitos endógenos e dos sujeitos exógenos, pela abertura de conhecimento, 

reconhecimento e introspecção surgidas dessa aproximação, como é colocado por Zaoual 

(2006). “Aproximação que poderá ser proveitosa na realidade contraditória da modernidade, 

sugerida uma proposta de transformação pela cooperação do diálogo responsável, em favor do 

respeito às particularidades do outro, assumindo a comunição do eu com o tu, do tu com o eu 

[...] na dialética dessas relações constitutivas, dois tu que se fazem dois eu” (FREIRE, 2013,   

p 227).   

Então seria uma forma, um reordenamento da dinâmica da identidade, fruto inces-

sante da interação entre determinada sociedade com outra sociedade em seu território relacio-

nal, promovida pela opção do encontro com o diferente. 

O reconhecimento desse potencial identitário pelos sujeitos que vivem o e no ter-

ritório, seja a configuração geográfica que ele tenha, representa a capacidade de pensar e agir 

para a transformação emancipadora da realidade, considerando os valores humanos, superio-

res aos de mercado, guiando as suas relações na abertura ao múltiplo do novo, no fortaleci-

mento da multiterritorialidade, num esforço de ação conjunta, resultante do entendimento e 

receptividade ao outro, pela capacidade gerada da cooperação, como habilidade (SENNET, 

2012). 

A cooperação para se pensar o desenvolvimento, no bojo de uma inversão cultural 

em que o homem é visto como agente transformador do mundo, se contrapondo ao desenvol-

vimento econômico industrial, produtor do mundo central e periférico, Veiga (2010), um de-

senvolvimento que com base no território, pela identidade dos sujeitos, aconteça particular às 

necessidades locais. 

“Daí a importância do planejamento territorial nos níveis municipal, microrregio-

nal e mesorregional, de forma a reagrupar vários distritos unidos pela identidade cultural e por 

interesses comuns”, afirma Sachs (2008, p.61). O autor sinaliza a referência da identidade 

territorial como articulação ao desenvolvimento, numa proposta reforçadora da cooperação, 

oriunda da cumplicidade das territorialidades. 

De acordo com Pollicea, (2010, p. 18- 20). 

 

[...] identidade e desenvolvimento estão fortemente vinculados pela: a) identidade e 

valores sociais: os valores comportamentais e culturais podem melhorar os níveis de 

relação produtiva e colaborativa. b) identidade e transferência do saber: favorece a 
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transferência dos saberes entre as gerações e atualização do patrimônio cognitivo pe-

la afetividade territorial. c) identidade e sentido de pertença: possibilita uma intera-

ção virtuosa entre território e desenvolvimento local, pelo empoderamento das deci-

sões. d) identidade e auto-reprodução: adequação das exigências ao território. e) 

identidade e valorização dos recursos territoriais: disponibilidade, sensibilidade e di-

ferenciação no trato dos recursos como potencialização local. f) identidade e políti-

ca: pode reduzir comportamentos oportunistas, participação em processo com obje-

tivos e estratégias de desenvolvimento empoderamento da comunidade local. g) 

identidade e sustentabilidade: quanto maior o envolvimento com os valores éticos, 

maior a possibilidade de valorização das várias formas de vida e de seu espaço adap-

tando as condições econômicas às especificidades locais. 

 

A identidade territorial necessita de debate e consideração, como valor social co-

munitário; da valorização das formas de manifestação da vida e pela vida. De fato, as pessoas 

precisam apropriar-se da riqueza dessa ferramenta social para compreender a sua intervenção 

no mundo, a partir da apreensão do seu território, para acessar as possibilidades do desenvol-

vimento regional. 

 

2.2 O SEMIÁRIDO NO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E RE-

GIONAL 

 

A década de 1990 marca a introdução do desenvolvimento sustentável na pauta 

das agendas e debates internacionais e governamentais, como uma forma interativa de avaliar 

as relações socioambientais, principalmente pela evidência dos estudos, percepções sociais e 

políticas da degradação da vida da natureza e dos agravamentos das desigualdades sociais, 

situação avançada nas regiões Semiáridas do mundo. 

A Icid e Icid+18 (Conferência Internacional sobre Clima, Sustentabilidade e De-

senvolvimento Sustentável em Regiões Semiáridas), ocorreram respectivamente em Fortaleza, 

Ceará, nos anos de 1992 e 2010. A primeira deu suporte à Conferência da Rio 92, fornecendo 

informações do quadro econômico e social das regiões semiáridas do globo. Entre as suas 

contribuições, destaca-se a influência na criação da Convenção das Nações Unidas sobre o 

Combate à Desertificação, UNCCD, sigla em inglês. 

Na minuta da Declaração de Fortaleza, elaborada pela Assembleia Geral da pri-

meira Icid, são convocados os formuladores de políticas públicas a promoverem o desenvol-

vimento sustentável de regiões Semiáridas, como intervenção mitigadora das vulnerabilidades 

do presente e do futuro climáticos da Terra. A Icid+18 foi definida como realçadora do norte-

amento no desenvolvimento sustentável das regiões semiáridas mundiais, visando à diminui-

ção dos impactos da vulnerabilidade ambiental e social, melhorando a qualidade de vida e dos 

recursos naturais, para alcançá-lo (MONTEIRO; VIDA, 2010). 
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O debate sobre o desenvolvimento antecedeu a trajetória de ações governamen-

tais, ao considerar as condições humanas e ambientais como cerne para um desenvolvimento 

contrário à unilateralidade econômica de sua face. É após a Segunda Guerra Mundial, num 

cenário de evolução das economias centrais galgadas pelo avanço da industrialização e con-

comitante formulação expansiva das periferias ou países subdesenvolvidos, com dependência 

em tecnologias e industrialização inexistente ou precária, que são fortalecidas as discussões 

sobre as dimensões do desenvolvimento. 

Essa inovadora discussão traz a sustentabilidade como objetivo da essência do de-

senvolvimento. A expressão desenvolvimento sustentável foi utilizada pela primeira vez em 

1979, em um Simpósio das Nações Unidas sobre as Inter-relações entre Recursos, Ambiente e 

Desenvolvimento. Firma-se como desafio para o século XXI, mas foi a partir do relatório da 

presidente da Comissão mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Gro Harlen Brun-

dtland, Nosso futuro comum, diante da Assembleia Geral da ONU, em 1987, que o conceito 

recebe característica de “conceito político” Veiga (2012). Nele a relatora expõe que o desen-

volvimento sustentável é “o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem com-

prometer a habilidade das futuras gerações de atenderem suas próprias necessidades” (ONU, 

do Relatório Brundtland). 

O meio ambiente é inserido na agenda política internacional pelo “carro-chefe” da 

sustentabilidade, conduzindo essa dimensão na estruturação da formulação e implementação 

das políticas públicas na escala dos Estados nacionais, órgãos multilaterais e caráter suprana-

cional Veiga (2012). 

Leonardo Boff sinaliza que a sustentabilidade é uma adaptação às necessidades de 

respeito aos recursos naturais com inteligência, vislumbrada pelo respeito às próprias necessi-

dades de cuidado uns para com os outros, propondo a construção da convivência ambiental, 

social e cultural. 

 

[...] Sustentabilidade, podemos avançar que ela fundamentalmente significa: o con-

junto dos processos e ações que se destinam a manter a vitalidade e a integridade da 

Mãe Terra, a preservação de seus ecossistemas com todos os elementos físicos, quí-

micos e ecológicos que possibilitam a existência e a reprodução da vida, o atendi-

mento das necessidades da presente e das futuras gerações, e a continuidade, expan-

são e a realização das potencialidades da civilização humana em suas várias expres-

sões. (BOFF, 2012, p.14). 

  

A diretriz da sustentabilidade realça da multidimensões do desenvolvimento. O 

economista José Eli da Veiga lembra o Prêmio Nobel de Economia de 1998. Amartya Sem, ao 

enfatizar os valores que as pessoas humanas têm, além das necessidades das atuais e futuras 
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gerações mencionadas no Relatório Brundtland – Nosso futuro comum,em 1987, ao perguntar 

se a ideia de ser humano é suficientemente abrangente na adoção da sustentabilidade ao de-

senvolvimento (VEIGA, 2012, p.89). 

 
As pessoas não são apenas pacientes, cujas demandas requerem atenção, mas tam-

bém agentes, cuja liberdade de decidir qual valor atribui às coisas e de que maneira 

preservar as coisas e de que maneira preservar esses valores pode se entender para 

muito além do entendimento de suas necessidades. É preciso perguntar, então, se as 

prioridades ambientais não deveriam também ser encaradas em termos de sustenta-

ção das liberdades humanas. 

 

A ONU, através do PNUD, lançou um índice de desenvolvimento ilimitado à ren-

da, o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, com a primeira publicação em 1990, direci-

onando a avaliação do desenvolvimento pela inclusão de três dimensões: renda, saúde e edu-

cação, o índice varia de 0 a 1, quanto mais próximo do número um, mais elevado o desenvol-

vimento. Países como o Brasil apresentava um significativo alerta para o desenvolvimento, 

pensado sob o pilar econômico, sustentado pela expansão industrial. Em 1990 o IDH brasilei-

ro apresentava o índice de 0,600, com expectativa de vida alcançando os 66,3 anos (PNUD, 

2011). 

A partir de então a ONU abriu o debate sobre as controvérsias do desenvolvimen-

to, ao considerar índices irrestritos ao Produto Interno Bruto, abalando a noção de desenvol-

vimento. É extraído do debate a relação de intimidade e diferenciação entre crescimento e 

desenvolvimento [...]. “No crescimento a mudança é quantitativa, enquanto no desenvolvi-

mento ela é qualitativa” (VEIGA, 2012, p.125). 

A concepção de desenvolvimento é instigada à inovação, principalmente nos es-

tudos de Celso Furtado sobre esse assunto e desigualdades regionais, como é evidenciado. Ele 

atribui interdisciplinaridade ao desenvolvimento.  

  
Sua concepção de desenvolvimento é interdisciplinar. Destacou a necessidade de 

apreender o desenvolvimento como um processo global de transformação da socie-

dade no nível dos meios, como processo de acumulação e de ampliação da capaci-

dade produtiva (crescimento econômico, evolução das forças produtivas, aumento 

da produtividade global), mas também dos fins, como a apropriação do produto so-

cial (SILVA, 2010, p.117). 

 

Ao ser tratado pelo viés da interdependência das relações produtivas, territoriais, 

sociais e dos recursos, o desenvolvimento passa a compor um cenário de abertura para outra 

forma de acontecer, como é relatado no pensamento de Silva (2010). Ao interpretar Celso 

Furtado, o autor afirma que ele é integrado por vários elementos, igualmente importante na 

valorização do ser humano nesse processo. Uma contribuição à necessidade de pensar e agir 
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pelos fundamentos da sustentabilidade, pela sua abrangente interdisciplinaridade na relevân-

cia do ser humano como ser relacional. 

É aqui que se adéqua a fundamental proposta de ecodesenvolvimento, professada 

como o desenvolvimento sustentável, pois “assume a harmonização dos objetivos sociais e 

ecológicos” (SACHS, 2009, p.70), ultrapassa a sustentabilidade ambiental, pela interação com 

as dimensões social, cultural, territorial, econômica e política. 

O referido autor, ao construir as dimensões da sustentabilidade enxerga a humani-

dade na sua interdisciplinaridade, fornecendo interdependência entre dimensão humana e am-

biental. 

A sustentabilidade integra aspectos sociais, ambientais, econômicos, políticos e 

geográficos e como já foi dito anteriormente, diante das colocações da professora Suely Cha-

con, também as instituições e a afetividade norteia para “hominização” da sociedade atual, 

apresentando um roteiro a ser apropriado por cada comunidade para gerar uma cadeia de ple-

nitude da vida, seja no sertão ou litoral do oriente.  

Interpretando os cinco pilares do desenvolvimento sustentável em Sachs (2008, 

p.15-16), verifica-se que a sustentabilidade é inclusiva e interdependente em sua proposta. 

Segue as suas dimensões ou pilares: 1) social, relaciona-se a igualdade de direitos entre as 

pessoas dos diferentes lugares do mundo; 2) Ambiental indispensável para a manutenção da 

vida, devendo desenvolver ações de consumo consciente e potencializar sua renovação pela 

pesquisa, possibilitar acessibilidade e limite de consumo por países; 3)Territorial harmoniza-

ção da distribuição dos recursos, pelas populações e suas atividades; 4) Econômico, viabilizar 

condições eficientes para produção dos recursos, “no âmbito macrossocial e empresarial”; 5) 

Político, a governança democrática é a essência para o fazer acontecer, principalmente pela 

liberdade participativa.  

A dimensão cultural da sustentabilidade deve ser também a base para o desenvol-

vimento, pois propõe o desenvolvimento local, levando-se em conta os saberes locais, ressal-

tado por Chacon (2007). 

É destacada a importância de contextualizar as pessoas aos espaços, principalmen-

te um papel que deve ser assumido pelos fazedores das políticas públicas. Necessário também 

se faz conhecer as potencialidades e vulnerabilidades dos recursos naturais dos diferentes bi-

omas do mundo, as intervenções endógenas e externas, partindo essencialmente de seus pró-

prios agentes sociais, na tentativa de assumirem uma postura de conhecedores do seu espaço, 

para posteriormente não serem negligenciados pelas políticas públicas ambientais ou sociais, 

passivamente. 
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A sustentabilidade do processo de desenvolvimento tornou-se retórica no discurso 

político em todo o mundo e no Brasil. No Ceará passou a ser parte integrante dos 

documentos oficiais e base das políticas públicas, o que não quer dizer que o estado 

tenha de fato alcançado ou mesmo avançado rumo a esse ideal. [...] É preciso, por-

tanto, conhecer bem as pessoas e o lugar que serão alvo das políticas, sem, no entan-

to, negligenciar o todo em que se insere o local. Isto é válido para qualquer política, 

mas tem maior significância para políticas ambientais e sociais (CHACON, 2007, 

p.132). 

 

Com o processo avançado de degradação ambiental gerado pelas mudanças climá-

ticas, foi evidenciada a urgência da sustentabilidade, pautada em políticas públicas ambien-

tais, prioridade nas agendas internacionais. O grande marco foram as Conferências das Na-

ções Unidas, podendo-se citar a Eco-92, com grandes debates sobre a sustentabilidade da 

Amazônia.  

Com isso, no âmbito brasileiro, o foco são ações destinadas ao Norte do país. No 

Nordeste, o resgate da atenção governamental através da seca é transferido como objeto de 

políticas públicas de esfera assistencialista, à da sustentabilidade do ambiente. Assim o Semi-

árido adquiriu visibilidade pautada no discurso da convivência sustentável, Chacon (2007). 

As evidências de mudanças climáticas a nível mundial, desde 1980, tem desperta-

do a comunidade cientifica e a sociedade para esse problema. Os relatórios gerados pelo IPCC 

- Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, especialmente o Quarto Relatório Cien-

tífico, o AR4, (MARENGO, 2008), indica que a mudança de temperaturas do planeta, geran-

do o aquecimento global nos últimos 50 anos, tem causa nas atividades humanas. 

O nordeste brasileiro, no contexto dessa situação, pelas abordagens de Marengo, 

(2008), terá mudanças drásticas; o Semiárido tenderá a tornar-se mais árido, aumentando as 

intensidades das secas, reduzindo a disponibilidade dos recursos hídricos, impactando a vege-

tação, biodiversidade e o desenvolvimento da vida humana, pois o aumento das secas afetará 

a alimentação, a sanidade e a saúde da população local. Os estudos indicam que até 2050, 

metade das terras agrícolas perderá sua função produtiva, exaltando a fome. Até 150 milhões 

de pessoas sofrerão com a falta de água, as recargas dos lençóis freáticos do nordeste poderão 

receber menos de 70% de recarga, pelas estimativas de (MARENGO, 2008, p.5). “O Semiári-

do nordestino caminharia para a desertificação”. 

A região do Semiárido brasileiro atraiu a atenção para o desenvolvimento susten-

tável na emergência em adotar um contexto de percepção interdisciplinar do desenvolvimen-

to, a partir das relações socioambientais, de não ter mais como separar as mudanças na natu-

reza, das transformações engendradas pelos comportamentos da sociedade.  
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2.2.1 O Semiárido em seu sítio  

 

O sertanejo tem no Semiárido o seu lugar para construir relações; é o território geo-

gráfico de seu cotidiano, onde constrói “conteúdos simbólicos”, um espaço com característi-

cas físicas diversificadas e sazonais, advindas dos condicionantes naturais, muito íntimas as 

suas experiências de vida. É a região Semiárida mais habitada do mundo, demonstrando o 

vínculo de seus habitantes “[...] O homem só se sente bem onde encontra seu lugar, seu sítio”. 

(ZAOUAL, 2006, p.16). 

A referida região abriga mais de 22 milhões de sertanejos, 11,8% da população naci-

onal, são 2 milhões de famílias agricultoras (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIO-

NAL, 2010).  

No contexto regional brasileiro, o Sertão do Semiárido Nordestino é configurado na 

área 2B2, figura 1, a partir de um estudo publicado em 2008, do Ministério do Planejamento e 

Gestão e Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégico, buscando “alternativas de 

ações para se alcançar uma organização territorial do país que promova o desenvolvimento 

sustentável de suas diversas regiões e a redução das desigualdades sociais e regionais” (MI-

NISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2008, p. 13). Foi estabelecida a partir dos diversos bio-

mas do território brasileiro.  

  
Figura 1- Território dos Biomas- 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Estudo da dimensão Territorial para o planejamento – Volume III Regiões de Referência 
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Do ponto de vista natural é um território definido a partir de critérios homogê-

neos, onde a combinação do clima, relevo, hidrografia e vegetação, diferenciam essa área de 

outras do Nordeste. Dessa forma, o Semiárido é caracterizado como uma sub-região de clima 

semiárido, apresentando chuvas irregulares na maior parte dos meses do ano, sendo esse ele-

mento natural um determinante para a evolução ou agravante para o desenvolvimento das 

relações socioambientais, sob a ótica do discurso naturalista, pois o Polígono das Secas é uma 

demarcação geográfica fundamentada na atuação das secas, fenômeno próprio do Semiárido. 

A semiaridez presente na região do Nordeste, localizada numa área subequatorial, 

é justificada por uma combinação de fatores, entre eles o relevo, funcionando como barreira 

para penetração de massas úmidas de origem oceânica e continental. Nas explicações de 

Ab’Saber (1999), as terras rebaixadas entre chapadas, maciços antigos, serras, ou posições 

interplanálticas e intermontanhosas são submetidas a temperaturas elevadas e precipitações 

médias anuais, variando de 400 a 600 e até 700 mm, em que há variação de 800 mm a 900 

mm. São faixas de terras influenciadas pelo clima semiárido moderado a subúmido, exemplo 

da sub-região do agreste, situada entre zona da mata e sertão. A explicação para a intermitên-

cia sazonal é a descompensação entre a precipitação (400 mm a 700 mm) na estação das 

águas e a evaporação na estação seca (elevadas temperaturas 27° a 29°), diminuindo o tempo 

de permanência da água. 

A caatinga é a vegetação que, abrigada nesse clima, tem biodiversidade ainda 

pouco estudada. Ela tem significado cultural, revelada na etnia de seus primeiros habitantes e 

também importância ambiental, pela harmoniosa combinação dos elementos, e de espaço para 

vivências pessoais, por acolher os sertanejos. Confirmação exaltada por Ab’ Saber, (2009, 

p.100), afirmando que “[...] a identificação pioneira dos tupis, ao criar o termo “caa- tinga” 

(mata branca) reflete uma observação integrada sobre a vegetação esbranquiçada do longo 

período mais seco do ano, o calor excessivo que incide sobre tudo e todos”. 

O bioma, exclusivamente brasileiro, não é consideravelmente conhecido dentro e 

fora do Brasil, já que as prioridades de ações sustentáveis para convivência com a caatinga 

são tímidas, na visão de Magalhães (2010, apud LESSA, 2010, p. 14). Ficando em evidência 

a existência possível de potencialidades ofertadas por esse diferenciado ambiente, porém, pelo 

seu desconhecimento, tem interesses pouco despertados. 

O Semiárido brasileiro foi inserido numa divisão anterior a dos territórios de pla-

nejamento. É uma região na área da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SU-

DENE), figura 2, desde a Lei nº 7.827, de 27 de 1.989. A partir da extinção da SUDENE em 

2001, o Ministério da Integração Nacional assumiu a atribuição de incluir municípios interes-
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sados em se beneficiar do tratamento diferenciado dado à região em políticas públicas e crédi-

tos. Instituiu uma equipe interministerial (GTI), através da Portaria Interministerial N° 6, de 

29 de março de 2004 (Nova delimitação do Semiárido, p. 03). Figura 2. O Grupo definiu co-

mo critério:  

a) Precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 milímetros; 

b) Índice de aridez de até 0,5 calculado pelo balanço hídrico que relaciona as pre-

cipitações e a evapotranspiração potencial, no período entre 1961 e 1990; 

c) Risco de seca maior que 60%, tomando-se por base o período entre 1970 e 

1990; 

d) Nova Delimitação do Semiárido – 2005. 

 

                       Figura 2 - Nova Delimitação do Semiárido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Fonte: http://www.asabrasil.org.br/UserFiles/File/cartilha_delim. itacao_semi_arido.pdf 

 

http://www.asabrasil.org.br/UserFiles/File/cartilha_delimitacao_semi_arido.pdf
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Em 2005, o Ministério da Integração Nacional assinou a portaria da nova delimi-

tação do Semiárido. Passou de 1.031 municípios para 1.133, aumentando de 892.309,4 Km² 

para 969, 589,4 Km². Integram a região os Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Per-

nambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.  O maior acréscimo foi no Estado de Minas 

Gerais (a área era de 27,2% e foi para 51, 71%). 

O Semiárido ultrapassa o limite geográfico do Nordeste. A questão ambiental é 

uma diretriz a ser considerada, inclusive como meta no financiamento de atividades produti-

vas e redução das desigualdades, reforçando a visibilidade da região alicerçada no condicio-

nante ambiental, como via para atingir o desenvolvimento.  

Os Programas de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacio-

nal estão, por exemplo, incluídos nos Projetos Plurianuais de 2004-2007 e 2008-2011, mar-

cando a priorização da redução das desigualdades regionais como estratégia de desenvolvi-

mento a longo prazo. 

Pode-se citar três programas com base na sustentabilidade regional para promover 

o desenvolvimento: Programa de Promoção da Sustentabilidade de espaços Sub-Regionais 

(PROMESSO); Programa de Promoção de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PDFF)  e 

o Programa de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semiárido (CONVIVER). Vale 

destacar que o objetivo é o aumento da autonomia e a sustentabilidade das atividades econô-

micas da Região Semiárida, visando à melhoria produtiva da população, pela organização 

social, pelo aproveitamento do potencial endógeno. Tentando, assim, a redução das desigual-

dades regionais e intrarregionais, integrando as ações do Governo Federal a essa região. 

O tema ambiental convoca para atitudes de mudança, a nível civil, governamental 

e empresarial. Ele precisa ser encarado como uma profunda avaliação das práticas econômicas 

inviáveis à promoção da qualidade de vida digna material e satisfação interior das pessoas 

ligadas à saúde, lazer, expressão da criatividade, respeito e estado de paz, em sua plenitude. 

É fundamental considerar as pessoas que vivem no Semiárido, principalmente pe-

los planejadores, que trazem um pacote de ações prontas para serem implantadas. Os planeja-

dores são convidados a assumirem o desafio de conhecerem a realidade ambiental, suas vul-

nerabilidades, decorrentes de ações ameaçadoras, como o desmatamento da caatinga, princi-

pal fator das mudanças climáticas e processo de desertificação ocorrente no Semiárido. 

É necessário conhecer a realidade semiárida detalhadamente. Ela vai além do cli-

ma, vegetação, água e Sol. “É povo, música, festa, arte, religião, política, história. É processo 

social. Não se pode compreendê-lo de um ângulo só” (MALVEZZI, 2007, p.9).  É assim, um 
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espaço geográfico articulador de relações responsáveis pela produção de seus problemas e 

condições de alternativas estruturais para sustentabilidade da vida. 

 

2.3 O ENCONTRO, PRINCÍPIO PARA RECOMEÇAR AS RELAÇÕES SERTANEJAS 

 

O Sertão e os sertanejos são visivelmente o par de “palavra princípio.” 
2
 No estu-

do de Suely Salgueiro Chacon, um convite para reconhecimentos e (re) encontros está em sua 

tese: O sertanejo e o caminho das águas, políticas públicas, modernidade e sustentabilidade no 

Semiárido. É um diálogo relacional sobre os sujeitos, o ambiente, as formas de intervenção 

política e a possibilidade do recomeçar das relações, responsavelmente. A pesquisa expõe a 

preocupação com o resgate dialógico no cultivo dos princípios fundamentadores das relações 

entre os humanos e destes com os outros seres do planeta e com o lugar que habitam, perante 

as imposições individualistas da racionalidade do mercado e condicionamentos da política. 

Em sua proposição ao abalo dessa relação conflituosa no Sertão nordestino, está o 

princípio do encontro responsável, com o outro e com o seu lugar (Sertão), como uma refor-

mulação do existir do sertanejo, no posicionamento de sujeito de sua própria vida e de um 

espaço coletivo, de relações interdependentes e cooperativas. Apresenta uma reflexão acerca 

da convivência entre os seres e o meio em que vivem e a importância da alteridade nos pro-

cessos de busca pelo desenvolvimento. 

A busca e o planejamento do desenvolvimento têm no Estado o seu principal 

agente de ação, pelas suas funções organizacionais e regulacionais, consolidando-se com ên-

fase “[...] em regiões de grande exclusão, onde as pessoas pouco sabem das mudanças do 

mundo em que habitam. E menos ainda têm condições de acesso às riquezas geradas e aos 

novos conhecimentos...” (CHACON, 2007, p.129). 

 Atualmente, uma força motivadora da agenda de políticas públicas é a crise eco-

lógica, que interfere nos interesses do capitalismo, provocando intervenção estatal como 

“ponto de honra”, na defesa de que sendo a natureza e os seres humanos prejudicados. Essa 

força motivadora resulta em políticas públicas alicerçadas no discurso do bem-estar, conduzi-

do pelo desenvolvimento sustentável (Idem). 

A escassez de água, secas frequentes, avanço no processo de desertificação no 

Semiárido, provocado pela atuação do aquecimento global, na exposição do Quarto Relatório 

                                                           
2
 Partindo da tese de Martin Buber que os pares de vocabulários Eu-Tu e Eu-Isso, transformam-se em palavras 

princípios, por definirem as atitudes humanas. Assim sendo, Sertão-sertanejos são palavras que convidam para o 

encontro dialógico no estudo de Chacon. 



36 

 

(AR4) do IPCC em 2007, precisam ser encaradas como uma consequência de causas interde-

pendentes das ações predatórias da sociedade, na construção da modernidade.  

Diante da situação de crise ambiental, a sustentabilidade apresenta-se como alter-

nativa para um redirecionamento das relações socioambientais, pelo seu caráter indissociável 

das dimensões sociais, econômicas, ambientais, políticas e culturais. A sustentabilidade apre-

ende um “saber ambiental reintegrador” em prol da vida no planeta, não de mera sobrevivên-

cia econômica, no esclarecimento de Leff (2001, p.15, apud CHACON, 2007, p.116): 

 
O ambiente emerge como um saber reintegrador da diversidade, de novos valores 

éticos e estéticos e dos potenciais sinergéticos gerados pela articulação de processos 

ecológicos, tecnológicos e culturais. O saber ambiental ocupa seu lugar no vazio 

deixado pelo progresso da racionalidade científica, como sintoma de sua falta de co-

nhecimento e como sinal de um processo interminável de produção teórica e de 

ações práticas orientadas por uma utopia: a construção de um mundo sustentável, 

democrático, igualitário e diverso. [...] a degradação ambiental se manifesta como 

sintoma de uma crise de civilização, marcada pelo modelo de modernidade regido 

pelo predomínio do desenvolvimento da razão tecnológica sobre a organização da 

natureza. A questão ambiental problematiza as próprias bases da produção; aponta 

para a desconstrução do paradigma econômico da modernidade e para a construção 

de futuros possíveis, fundados nos limites das leis da natureza, nos potenciais ecoló-

gicos, na produção de sentidos sociais e na criatividade humana. 

 

O saber ambiental é uma forma de encontro no recomeço das relações socioambi-

entais. Por seu caráter reintegrador, coloca a sociedade humana em sintonia com a essência 

dos problemas da modernidade, do descuido com a vida em todas as suas formas de manifes-

tação. Alerta para os perigos da base da produção em desconsiderar a interdependência entre 

leis naturais e desenvolvimento humano. Nesse sentido, o conceito de desenvolvimento sus-

tentável traz vantagens nos avanços dessa visão e cria possibilidades de visão ampliada e ir-

restrita na busca de alternativas capazes de gerar reorientação e aumentar a percepção das 

pessoas nos planejamentos dos fazedores de políticas e nos modos de fazer a economia. 

A percepção para o desenvolvimento de uma determinada região orientada pelo 

saber ambiental e de respeito às pessoas, poderá se tornar fundamental na reconstrução de 

uma sociedade sustentável, principalmente quando o desenvolvimento tem como referência a 

ética, na recomendação de Chacon, (2007, p.129): 

 
A ética do desenvolvimento sustentável deve ser a ética do encontro, de enfatizar a 

necessidade de difundir claramente a real motivação para que se cuide da Terra e de 

todos os seres viventes, e especialmente do ser humano. Isto é, a necessidade de su-

peração da visão utilitarista e simplista que comandou o progresso da civilização 

moderna, e a adoção de uma visão ampliada que permita uma mudança essencial de 

atitude: o homem se vendo como parte de uma espécie, dialogando, com mútua res-

ponsabilidade por cada um e por todos e pelo lugar que habita, com respeito à alteri-

dade e à vulnerabilidade de cada ser. 
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O encontro aqui proposto é o resgate de o próprio ser humano para sua capacidade 

de dialogar com os seres de sua espécie, com os outros seres e com a “casa abrigo”, configu-

rando-se na casa moradia, região, país, planeta. Nesse (re) encontro, a negociação é a constru-

ção de relações de cooperação, em que a autora apega-se a obra Eu e Tu de Martin Buber 

(1974, apud, CHACON, 2007, p.60), para contagiar os olhares e presença entre as pessoas 

disponíveis ou não, a pensar e agir em prol da dignidade da vida, mediadas pela alteridade, na 

tecitura do binômio encontro-diálogo.  

A alteridade é o que pertence ao outro, mas está em mim porque respeito. A vul-

nerabilidade é estar sujeito à interferências de um ao outro e do outro ao um, formando uma 

relação do Eu-Tu, por falar um com o outro, e não o Eu-Isso, coisificando, atribuindo o senti-

do de uso, controle do Eu na relação, seja com as pessoas ou com a natureza, distanciando o 

diálogo, “inviabilizando o encontro” nas palavras de Chacon ( 2007). 

Na relação com Eu-Tu, a mais necessária diante da realidade de desprezo pelo 

respeito ao outro, meu próximo, é envolvido o âmbito do interpessoal, reunindo pessoas e 

entes de presença criadora de alteridade e vulnerabilidade. A exemplo do “inter-humano” po-

de ser colocada a relação humana com a natureza, quando a última não é entendida apenas 

como recurso de sobrevivência (Eu-Isso). Porém “[...] compreendendo e compreendendo-se 

como dela fazendo parte, e com ela interagindo, essa natureza passa a ser um tu [...]”. Para 

Chacon, (2007, p.62) é uma expressão de encontro responsável, proporcionado pelo diálogo 

do saber ambiental referido por Henrique Leff e ressaltado pela autora. 

Para a autora trata-se de uma relação de cuidado, não de desprezo. É o encontro 

do sujeito com ele mesmo, ao ser reconhecido como pessoa, pelo outro que se revelou ser 

outro, mas que se ver ser humano enquanto dialoga, acolhe e é acolhido.  

Trata-se de um diálogo verdadeiro, includente, contrariando as situações de explo-

ração na qual, muitos se utilizam na justificativa de introduzir planos de governo em prol da 

justiça social, prudência ecológica e economia viável, sufocando a manifestação do outro a 

qual se destina o discurso. Essa é uma realidade sempre necessária de mudança no Sertão, 

pois geralmente os projetos chegaram determinados, com previsões de início e fim, sem im-

pactos favoráveis ao outro (sertanejo), por não considerar o encontro com o sujeito, o elo, o 

interessado, o outro que poderia “co-operar”, participar. É o permitir-se e permitir (CHA-

CON, 2007, p.39): 
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[...] é preciso olhar para o Sertão e deixar o sertanejo falar, em um diálogo verdadei-

ro, disposto, que permita o encontro do Sertão e no Sertão, por meio da (re) desco-

berta do sertanejo por ele mesmo e por quem se dispuser a mudar essa realidade sem 

seguir essa tendência de desprezo pela pessoa. 

 

Essa alternativa reforçada por Chacon desponta como um abalo estrutural. Ela causa suspei-

tas, pois mexe com as mudanças de atitudes, partindo dos sertanejos, para encontrarem consi-

go, uns com os outros, com a região e com o externo a ela, trilhando novas relações socioam-

bientais e políticas, visando contrapor a sujeição dos espoliados pela seca, é um empurrão da 

dinâmica história.  

Trata-se de uma urgente relação do Eu-Tu, da revitalização das capacidades de lu-

tar e batalhar dialogicamente pela libertação da submissão, preestabelecidas no “esperar pra 

ver o que é que dá”, da manipulação política. Essa é a sua descoberta nesse encontro consigo 

e com o outro, para a sua autoestima não ser autoignorada e sua identidade territorial espatifa-

da. 

O encontro como princípio sugere cooperação, “o outro é aquele que compõe um 

todo comigo” (ABDALLA, 2002, p. 122). O outro compõe uma totalidade. O cuidado com o 

outro é o cuidado comigo, cuidados cíclicos, gerador de coletividade significativa, relações de 

sociabilidade. Nega a individualidade improdutiva, expressa no interesse político, que forja o 

desenvolvimento, em grupos de defesa do ambiente para garantir matérias primas ao mercado. 

Leva o ser humano a se reencontrar com o ser relacional, com a necessidade de recomeçar, 

reencontrar seus valores. 

   

2.4 O SENTIDO DA CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO 

 

O Semiárido brasileiro na visão crítica de Roberto Marinho Alves da Silva está 

aberto às várias interpretações e ações provocadas pela proposta do desenvolvimento susten-

tável. É disputada pela pluralidade de atores, correntes de pensamento e interesses socioeco-

nômicos, incentivados pela fadiga histórica do combate à seca. O estudioso do Semiárido en-

fatiza que a sustentabilidade do desenvolvimento para a região, necessita fundamentalmente 

considerar a convivência, atribuindo-lhe sentido, na perspectiva interdisciplinar da vida dos 

sertanejos, combinando as várias dimensões da realidade. 

A sustentabilidade é uma forma de viver e planejar o desenvolvimento. Ela tem 

sua origem após a Segunda Guerra Mundial, em 1960, quando os riscos ambientais e a anun-

ciação de escassez de recursos emergiram junto aos movimentos ambientalistas, intensifican-

do o debate, adquirindo três posturas: 1) catástrofe humana em decorrência do colapso ambi-
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ental; 2) capacidade tecnológica de diminuir os impactos ambientais da produção; 3) solidari-

edade entre as atuais e futuras gerações, visando à garantia das suas necessidades e preserva-

ção biológica, como defende Silva (2010). Em seus estudos, o autor faz referência a Ignacy 

Sachs para indicar os avanços da sustentabilidade do desenvolvimento no campo conceitual e 

político, sem reduzir a proposta ao vigor econômico e exclusivamente ambiental, porém com-

binando multidimensões. 

Pensar uma proposta significativa de desenvolvimento para o Semiárido é valori-

zar uma alternativa sustentável. Além do imediatismo da emergência da falta de chuva, reali-

dade constante do clima semiárido, trata-se de mexer nas estruturas e concepções dos planos 

políticos e visões sociais dos sertanejos sobre seu espaço geográfico. Nessa direção Silva, 

(2010, p. 20) declara: “Os sentimentos de frustração e de fracasso das políticas de combate à 

seca e a modernização econômica conservadora forneceram as bases para valorização de al-

ternativas sustentáveis de desenvolvimento do Semiárido”. 

 Dessa forma, para quem assume compromisso com uma realidade pautada num 

plano social, reconhece nas dimensões do desenvolvimento sustentável um caminho adequado 

ao desenvolvimento do Semiárido. 

Para Roberto Marinho Alves da Silva as dimensões expressas por Ygnacy Sachs 

se entrelaçam. Por isso é formadora de postura para dialogar com a realidade do Semiárido: a 

dimensão ambiental sugere uma relação de interação entre natureza e sociedade, numa territo-

rialidade. A dimensão social é a própria inclusão de direitos à cidadania no processo de de-

senvolvimento, possibilitando a liberdade de ser humano.  

A sustentabilidade política implica na apropriação dos direitos, principalmente 

participativos, proporcionando mudanças nas estruturas de gestões políticas e econômicas 

excludentes. A cultura, enquanto dimensão do desenvolvimento sustentável considera a im-

portância do resgate e construção de [...] “novas referências de pensamentos (consciência) e 

do agir (comportamento) dos seres humanos” (SILVA, 2010, p. 187). 

A contextualização é o referencial que se quer estabelecer ao pretender discutir a 

sustentabilidade do desenvolvimento e seus valores, como caminho a ser construído na con-

cepção transformadora da convivência com o Semiárido, evitando imposições culturais, como 

assim é defendido por Silva, (2010, p.186): 

 
As ações descontextualizadas e desprovidas de adesão e participação política ativa 

da população estão fadadas ao fracasso, pois expressam uma atitude autoritária e de 

intolerância diante da diversidade ambiental e cultural. Não se deve repetir o erro da 

atual concepção econômica e tecnológica que predomina nos modelos hegemônicos 
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de desenvolvimento e que impede a participação ativa e consciente dos povos (auto-

determinação) nesses processos, conduzindo-os, na maioria das vezes, ao fracasso. 

 

A história do Semiárido brasileiro tem revelado a imposição de projetos políticos 

destinados à conservação da visão limitada de desenvolvimento estruturado no assistencialis-

mo e fundamentado nas impossibilidades produtivas em decorrência da escassez de água. 

Contraditoriamente, é investindo em modernização de espaços industriais e agroindustriais, 

pouco expandindo ações efetivas de participação nos principais espaços decisórios. Estes mui-

tas vezes garantidos por defensores de interesses dos fazedores de política, restringindo alter-

nativas adequadas de acesso qualitativo aos serviços básicos de saúde, alimentação, educação, 

moradia e saneamento.  

Nessa direção Silva, (2009, p.20) adverte: “[...] faz-se necessário sensibilizar e con-

quistar a adesão da sociedade, ampliando a adesão às novas propostas de sustentabilidade”. 

Trata-se do fortalecimento das forças políticas, de outras forças, interessadas na reivindicação 

de direitos humanos, diferentemente das atuantes.   

A sensibilidade da sociedade em aderir à proposta de sustentabilidade poderá influen-

ciar em atitudes políticas desejadas na observação de Castro, (2010, p.271). “Chego às vezes a 

pensar que o que mais tem faltado ao Nordeste é um pouco mais de força política-liderança 

para reivindicar em termos dialéticos, e não de súplica, os seus direitos humanos”. 

A convivência direciona para todas essas possibilidades. É o significado de um 

novo caminho para o desenvolvimento do Semiárido, pois para Silva dota de sentido todas as 

práticas e concepções inovadoras, pela “[...] percepção  da complexidade territorial e possibi-

lita construir ou resgatar relações de convivência entre os seres humanos e a natureza”. A 

convivência dá sentido `a sustentabilidade. Ela interage, chama à cooperação, viver com, coe-

xistir, onde a lógica da reciprocidade baliza as relações (SILVA, 2010, p.188-189): 

   
A convivência é uma proposta cultural que visa contextualizar saberes e práticas 

(tecnológicas, econômicas e políticas) apropriados à semiaridez. Reconhece a hete-

rogeneidade de suas manifestações sub-regionais, considerando também as compre-

ensões imaginárias da população local sobre esse espaço, suas problemáticas e alter-

nativas de solução que se foram construindo e desconstruindo ao longo da história 

de sua ocupação. 

 
Com base nessa visão harmoniosa, Silva (2010) estabelece sentidos à proposta de 

convivência para sustentabilidade do desenvolvimento no Semiárido, como uma tentativa de 

enfrentamento ao desafio da construção socioambiental, “dentro de uma lógica de reciproci-

dade”.  
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São os seguintes sentidos da convivência, forças motivadoras para a sensibiliza-

ção dos sujeitos à significativa inovação da realidade semiárida:  

a)  O sentido ambiental da convivência: é a coabitação entre seres humanos e na-

tureza, a adaptação às condições do ambiente, já anunciada há décadas por Gui-

marães Duque (1996, p.9 apud SILVA, 2010, p.190). “Outrora o conceito de seca 

era aquele de modificar o ambiente para o homem nele viver melhor. A ecologia 

está nos ensinando é que nós devemos preparar a população para viver com a se-

miaridez, tirar dela as vantagens”. 

Para Silva (2010) a sustentabilidade ambiental requer tecnologias apropriadas, co-

nhecimento das potencialidades e fragilidades ambientais. Assim, sugere a combinação de 

culturas, replantio de árvores nativas, aproveitamento de espécies forrageiras, irrigação apro-

priada, tecnologias apropriadas à captação, manejo de água de chuva para consumo humano e 

para a produção e gestão comunitária dos recursos hídricos, apoio ao desenvolvimento da 

agricultura familiar, com reformas estruturais. 

A sustentabilidade propõe a reflexão sobre a realidade racional e antiecológica na 

qual as pessoas a construíam, agindo pelo agora, excluindo a natureza e a cultura como poten-

cialidades de um dever. Nas premissas da sustentabilidade, natureza e cultura são lentes que 

se abrem para a recriação da vida no planeta e suas significâncias, nas explicações de Leff 

(2010). 

b) A economia da convivência: pretende vencer o desafio de negociar os valores 

da convivência às atividades econômicas viáveis ao desenvolvimento sustentável, 

através do levantamento e fortalecimento da produção regional apropriada às con-

dições de semiaridez, considerando a diversidade, vulnerabilidade, potencialida-

des ambiental e inclusão das vivências cultuais, como é defendido por Silva 

(2010). 

O sentido da economia da convivência orienta para além das alterações nos siste-

mas produtivos, sugerindo a diversificação de atividades para variar a obtenção de renda, su-

perando as estiagens. Incentiva experiências cooperativas, de economias solidárias, vinculan-

do práticas sustentáveis no manejo da água, do solo e da vegetação, melhorando os resultados 

da produção e atribuindo mais autonomia ao pequeno produtor na comercialização. Ele dire-

ciona para mudanças no conjunto das políticas públicas no fortalecimento da agricultura fami-

liar, acesso às tecnologias adequadas à produção, sinaliza para processos educativos participa-

tivos entre assistência técnica e produtores familiares, numa economia com características 

rurais: 
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[...] Trata-se de um reconhecimento de que a diversidade ambiental e a riqueza cul-

tural podem ser elementos impulsionadores de uma nova dinâmica de desenvolvi-

mento, dotada de sustentabilidade, orientada pela inclusão social (SILVA, 2010, p. 

207). 

 

c) Convivência como qualidade de vida: o sentido de inclusão é o alicerce para a 

realização das alternativas econômicas e apropriadas à convivência com a região 

Semiárida, pois representa a realização da plenitude do ser humano, expressa pelo 

acesso aos direitos fundamentais à vida. A melhoria na qualidade de vida das fa-

mílias sertanejas estabelece um elo de relação para perspectivas de sustentabilida-

de ambiental e socioeconômica. Nesse aspecto, Roberto Marinho Alves da Silva 

compartilha com Josué de Castro na constatação de que uma melhor qualidade de 

vida para a região Semiárida é o enfrentamento da pobreza causada pelo subde-

senvolvimento. Afirma Castro, (2010, p. 243): 

 

“Se a região do Nordeste não fosse uma área subdesenvolvida, de economia tão fra-

ca e rudimentar, poderia resistir perfeitamente aos episódios das secas sem que sua 

vida econômica fosse ameaçada e as suas populações acossadas pela fome.” 

 

Em seu livro “A geografia da fome”, lançado em 1947, Josué de Castro declara 

para o Brasil e ao mundo o tema da fome, não só no sertão do nordeste brasileiro, mas tam-

bém em regiões úmidas, denunciando as relações de dominação política, econômica e da terra 

como o principal fator da pobreza e inanição. Demonstrou em seu estudo o potencial regional 

para segurança alimentar. Médico brasileiro, geógrafo por potencial, é bastante atualizado ao 

fornecer argumentos para a convivência, alertando para a superação da visão determinista da 

natureza hostil sertaneja, como razão primeira das inadequadas condições de vida. Em Silva 

(2010, p. 209), pode-se encontrar um diálogo com Josué de Castro: 

 

[...] para conviver, é necessário integrar harmonicamente as ações imediatas de su-

primento de carência alimentar com as ações permanentes, que viabilizem o enfren-

tamento das condições de pobreza, aumentem a resistência das atividades econômi-

cas agrícolas e não agrícolas na região. 

 

O desenvolvimento com qualidade de vida para o Semiárido baseia-se no acesso 

aos serviços básicos de saúde, educação, moradia, acesso digno à terra, ao trabalho, e na pro-

posta da convivência, mudanças nas relações de dominação ainda presentes, como de classe, 

de gênero e de gerações. Para conviver é necessário respeito às diferenças, principalmente 

relacionadas às mulheres sertanejas, excluídas de participação decisórias e responsabilizadas 

pela educação e zelo hídrico e alimentar da família. 
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Ações governamentais e não governamentais, em negação ao discurso de combate 

à seca, mas de incentivo à resistência das atividades econômicas agrícolas, vem demonstrando 

caminhos para segurança alimentar e valorização do papel da mulher, bem como da agricultu-

ra familiar no Sertão, com experiências de quintais produtivos, com plantio nos quintais das 

casas, mandalas, sistema de plantio alternativo, mesclando policulturas e criação de animais e 

hortas orgânicas. 

As políticas de inclusão são fundamentais, bem como o despertar dos sujeitos, os 

sertanejos, na reivindicação crítica e participativa de direitos à cidadania em todos os espaços 

de atuação, os familiares e institucionais. 

d)  A cultura da convivência: propõe construir um sentido a partir da relação de 

aproximação entre ser humano e natureza, mediado pela educação contextualiza-

da, agregando os conhecimentos acumulados pela vivência com a realidade, para 

contextualizar com conhecimentos de práticas sustentáveis com o Semiárido. Na 

concepção de Silva (2010), a educação contextualizada valoriza a cultura local, 

sobre o seu próprio modo de perceber sua realidade, num processo dinâmico na 

construção do conhecimento e de atitudes, inserindo o ambiente de sua vivência. 

Sugere a contextualização da educação socioambiental para o campo e cidade, 

considerando problemas estruturais como infraestrutura das escolas (falta de água, 

por exemplo), formação descontinuada e inadequada de professores. Nessa pro-

posta, o Semiárido é “um ecossistema socioeducativo”. 

e)  A conquista política da convivência: Requer uma política de mobilização da 

sociedade e do Estado nacional na construção de políticas públicas pertinentes e 

permanentes ao desenvolvimento sustentável do Semiárido, tendo em seu bojo a 

realização das capacidades da sociedade local, pela qualidade de vida contraposta 

às estruturas gestadas na desigualdade e concentração dos recursos naturais e dos 

serviços sociais fundamentais à dignidade do cidadão, restringindo a oportunidade 

nas grandes decisões sobre essa região. Sendo esse o desafio para a conquista po-

lítica da convivência. 

No entendimento de Silva (2010), a ação política de participação dos sujeitos so-

ciais abre o extenso processo de disputa e negociação na formulação e implementação de um 

novo projeto político, impactando uma estrutura arcaica, pois “ainda permanecem ativos e 

intimamente articulados os dois projetos políticos – de combater a seca e de modernizar a 

economia sem transformar...” (SILVA, 2010, p.221). 
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Por isso o processo do sentido da convivência dialoga com a combinação entre 

cultura e a política. Trata-se de uma nova racionalidade, expressada pelo sentido e significado 

da sustentabilidade do desenvolvimento no Semiárido, pois incentiva mudanças, devendo 

abranger as organizações da sociedade civil, ambientes institucionais e informais, local e na-

cional, na adesão por uma “ação cultural pela convivência”. 
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3  SITUANDO PONTOS NO MAPA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A experiência mostra, aliás, que não basta abordar um 

mesmo problema com os mesmos óculos conceituais, 

mas em uma escala reduzida, para que se compreenda o 

que escondem os mundos dos sítios.  

(Hassan Zaoual, 2006, p. 140) 

 

Para uma apreensão das implicações das políticas públicas na convivência com o 

Semiárido rural, direcionada à agricultura familiar assentada da reforma agrária, surge a ne-

cessidade de reflexão acerca de conceitos formadores do conjunto das políticas públicas, tri-

lhando o arcabouço da pesquisa. 

O uso das palavras políticas públicas tem sido recorrente em diferentes ambientes: 

escolas, postos de saúde, universidades, associações, campo, espaços virtuais, meios de co-

municação e instituições não governamentais. Devemos refletir se sabemos o seu significado. 

De antemão, as pessoas podem explicar a sua presença muito mais do que o significado, ape-

gados à acessibilidade ou à ausência da sua atuação, motivadas pelas demandas sociais e 

anúncios pregados pelos planejadores de políticas, os governantes. 

Conforme os estudos de Souza (2006) acerca da análise de políticas públicas 

aponta três fatores da importância desse campo de conhecimento, resgatados nas últimas dé-

cadas, bem como dos elementos intrínsecos a ele (instituições, regras e modelos decisórios, 

elaboração, implementação, avaliação). O primeiro fator é o de restrição de gastos na agenda 

política, destaque para aqueles países em desenvolvimento, em segundo, reforça-se o ajuste 

entre despesas e gastos, diminuição da intervenção estatal nos assuntos econômicos e políticas 

sociais. O terceiro fator está relacionado às recentes nações democráticas e países em desen-

volvimento, evidência para América Latina, que buscam acordos políticos coerentes à eficácia 

de políticas públicas para o bom desempenho econômico e inclusão social. 

Ela repercute na vida social e econômica das mais distintas sociedades e seus se-

tores, pois é uma intervenção política para todos, sob decisão dos agentes governamentais. 

Não é privada, ainda que envolva outros agentes particulares em sua elaboração, se dirija ao 

mercado, família, por exemplo, conforme (RUA, 2009). As políticas públicas interferem no 

funcionamento dos recursos financeiros e dos serviços capazes de garantir condições adequa-

das de sobrevivência ao ser humano, ou a sua negação pode prejudicar esse objetivo. Por isso 

merece cada vez mais entender as políticas públicas, as formas de atuação, os sujeitos envol-
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vidos, dada a sua representatividade como forma de elevar a boa organização da vida em so-

ciedade. 

Como já colocado, será feito um resgate conceitual do significado de políticas pú-

blicas e dos elementos que a constituem. Dela faz parte elementos interdependentes que com-

põem a sua configuração enquanto instrumento de ação na vida pública, ou seja, dos atores 

que diferentemente formam a sociedade. Em Rua (2009) serão encontradas as explicações 

significativas dos elementos buscados para essa apreensão. A autora convida à reflexão sobre: 

Sociedade: é uma coletividade formada por indivíduos diferentes, distintos pelos 

interesses e necessidades, buscando satisfação das necessidades, ao mesmo tempo que intera-

gem. As diferenças podem inspirar simultaneamente multiplicidades de possibilidades de inte-

ração social como cooperação (ajuda mútua por um objetivo compartilhado), competição 

(disputa por um bem escasso, guiado por regras próprias das partes) e conflitos. 

Conflitos: distingue-se pelo choque no acesso e distribuição dos recursos escas-

sos, é próprio da vida coletiva, envolve interesses individuais e coletivos, porém quando atin-

ge o confronto, uso da violência, configura-se como estado de guerra entre as partes, para 

tanto o conflito precisa se adequar a um limite administrável, consensual com as regras para 

convivência coletiva. O consenso é um processo de construção para administrar o conflito. Na 

administração recorre-se a coerção (uso da força para reprimir, frear o conflito, propício a 

intensificar o confronto) e a política. 

Política: a política como instrumento administrativo do conflito “consiste no con-

junto de procedimentos formais e informais que expressam relações de poder e que se desti-

nam à resolução pacífica dos conflitos quanto a bens públicos” (RUA, 1998, apud RUA 2009, 

p17). Política (politics, em inglês) refere-se dessa forma aos procedimentos em prol da coleti-

vidade, despersonalizando essa categoria da vida social, ao político eleito ou submetido a pro-

cesso eleitoral, como habitualmente se concebe. Nesse contexto, políticas públicas (policy) 

tem origem na atividade política, envolvem várias decisões, ações, estratégias visando sua 

implantação. Ela é abrangente, já decisão política é seletiva, conforme hierarquia de preferên-

cias dos atores envolvidos. 

Seguem as definições de Rua (2009), acerca dos elementos compositores da polí-

tica e das políticas públicas: 

Agenda de políticas públicas: listagem de prioridades, selecionadas de diversos 

temas, na qual “os governos” devem concentrar esforços para sua efetiva realização, envol-

vendo a luta dos atores para incluir seus interesses. Existe ainda a coexistência de várias 

agendas, sem, no entanto haver coincidência entre as mesmas. 
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Agenda governamental: assuntos específicos selecionados e tratados por determi-

nado governo. 

Agenda de decisão: consiste na lista de objetos para decisões de problemas a se-

rem concluídos, pelas esferas do executivo, legislativo e judiciário, considerando o curto, mé-

dio e longo prazo, trata-se do encaminhamento de políticas já estabelecidas ou em fase de 

implantação. 

Atores políticos: são os sujeitos que afetam a formação das agendas, principal-

mente, pois deles emergem os temas, os conflitos, e numa perspectiva de planejar e executar 

uma agenda coexistente e coincidente: o consenso. 

Atores governamentais: Presidente da República, diplomatas, burocratas, políticos 

eleitos pelo povo e nomeados, funcionários do Legislativo, membros do Judiciário, empresas 

públicas e organizações governamentais. 

Atores não governamentais ou grupos de pressão: instituição de pesquisa, orga-

nismos internacionais, sindicatos, movimentos sociais, associações civis de representação de 

interesses, organização privada, entre outros. 

Atores visíveis: são os que recebem foco da imprensa e do público, como gover-

nantes e movimentos sociais, partidos políticos. 

Atores invisíveis: corresponde a uma classe de sujeitos influentes na solução de 

problemas na agenda governamental. São os burocratas de carreira, acadêmicos, assessores 

legislativos, por exemplo. 

Evidenciação de tema para formação da agenda política: o reconhecimento da 

existência de problemas, perante suas comprovações; propostas viáveis à solução de proble-

mas, surgidas dos conjuntos dos atores visíveis, invisíveis e comunidades políticas e o fluxo 

da política, motivado pelo sentimento nacional sobre os temas, governos e processos políti-

cos. 

Tipos de demandas para formação da agenda política:  

a) Demandas novas surgem de mudanças sociais, tecnológicas e de novos atores e 

de novos problemas, sendo fatores relevantes por pressionarem decisões, ao se 

fortalecerem sejam pela organização dos atores já existentes, seja pelo agravamen-

to, antes no estágio de “estados de coisas ou não decisões”,
3
 passando a ser um 

problema político; 

                                                           
3 Maria das Graças Rua explica estado de coisas como uma dada situação que se prolonga exaustivamente, in-

comodando grupos de pessoas, mas não tem capacidade de influenciar as atitudes governamentais às mudanças. 

A não decisão se relaciona a algum valor social e político que impede a decisão de ser implementada. A autora 
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b) Demandas recorrentes, são os problemas não resolvidos ou de solução ineficaz, 

assim voltam ao debate político e agendas governamentais, podem gerar deman-

das reprimidas, caracterizadas pelo “estado de coisas.”; 

c) Sobrecarga de demandas ocorre quando as soluções sugeridas pelo sistema po-

lítico não satisfaz aos atores envolvidos no problema político, acumulando as de-

mandas. 

Do estado de coisas ao problema político a ser incluso na agenda governamental, 

são apresentadas três características condutoras de tal situação. A primeira é aquela que mobi-

liza ação política, partindo de grupos organizados. A segunda é a do estado de crise, calami-

dade, que de alguma forma as respostas sejam indispensáveis, de menor prejuízo, do que ne-

gá-las. Na terceira, vê-se numa situação de oportunidade, a chance de levar vantagem ao se 

tratar o problema sob a ótica de alguns dos atores. Um problema político precisa não só inco-

modar, mas também ser abrangente, ultrapassando particularidades, ser percebido como um 

“mal público”. Como ressalta Rua, (2009, p.73):                                                        

 

Em geral, é a percepção de um “mal público” – uma situação que é ruim para muitos 

e da qual ninguém tem como escapar – que frequentemente desencadeia a ação polí-

tica em torno de um estado de coisas, transformando-o em problema político. 

 

A percepção do que é ruim para todos é decisiva para mudança do estado de coi-

sas, principalmente para se tornar políticas públicas, instigadas pelas respostas às questões de 

“quem ganha o quê, por quê e que diferença faz” afirma Souza, (2006, p.24), ao interpretar as 

definições de políticas públicas. Uma situação propícia à ação favorável ao consenso entre os 

atores interessados na resolução do problema.  

Nem sempre, dependendo da sociedade e da forma de organização, pode ocorrer 

essa percepção e interesse de acordo entre os atores. A história tem demonstrado que depende 

de um processo de vivências, principalmente de processos participativos democráticos, que 

variam no tempo e no espaço.  

Os fatores determinantes para o exercício do poder político possuem relações com 

a estrutura sob a qual se organiza uma sociedade, bem como aos instrumentos criados para 

disputas de interesses, explica (SILVA, 2010, p.167): 

 

                                                                                                                                                                                     
sugere leitura para aprofundamento em Metodologia de Análise de Políticas Públicas, disponível em: 

http://www.oei.es/salactsi/rdagnino1.htm#1a 

 

http://www.oei.es/salactsi/rdagnino1.htm#1a
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[...] o exercício do poder político, da capacidade de transformar interesse em deci-

sões, está relacionado tanto ao modo como se estrutura uma sociedade, das relações 

de igualdade e desigualdade nas esferas sociais, econômicas e culturais, quanto ao 

modo como são criados, mantidos e permitidos os mecanismos ou canais de expres-

são e disputa de interesses. 

 

Para demonstrar o exposto por Silva é pertinente colocar a situação social na qual 

a região Semiárida se estruturou em torno do tema seca, como relevante assunto da agenda 

governamental, durante a sua trajetória histórica. 

“O fenômeno da seca no Nordeste brasileiro é uma realidade ambiental, caracteri-

zado pelo clima semiárido. Os ritmos de secura” são periódicos, ocorrendo secas mais inten-

sas aproximadamente de doze em doze anos e nesse intervalo secas anuais, irregulares no 

tempo e no espaço de duração, (AB’SABER, 1999). Para o autor esta constatação física repre-

senta um referencial na elaboração de estratégias contra os seus reflexos multidimensionais.  

O reconhecimento da existência frequente do fenômeno da seca é longínquo, tanto 

que o primeiro reservatório hídrico da região, como símbolo da intervenção governamental, 

teve ordem de construção no período do Brasil imperial, com D. Pedro II; o açude do Cedro, 

localizado no município cearense de Quixadá. Em estudo publicado pela revista IPEA (2009), 

é exposta a periodicidade do fenômeno do século XVI ao início do XXI, a obsevar as mais 

catastróficas nos efeitos econômicos, sociais e naturais, a de 1580, 1583, 1700, 1877, 1890, 

1915, 1932, 1979, 1993, 1998, 2001.  

Os anos de 2012, 2013 e 2014, segundo a Funceme, são reconhecidos como anos 

de seca. A de 2012 é caracterizada como a mais grave dos últimos 50 anos. Como relatado 

anteriormente por Aziz Ab´Saber, as secas mais intensas ocorrem a cada doze anos. É o que 

tem acontecido ao verificar as datas, 2001/2012.  

Em matéria do Jornal o Povo, 2014, o referido veículo de comunicação alerta para 

as incidência de 2015 ser mais um ano de seca, pois a quadra chuvosa de janeiro a maio con-

tribuiu com a baixa média hídrica dos reservatórios, de 28% no Estado do Ceará. No âmbito 

do Semiárido nordestino, faz uma leitura provável da presença do El Ñino no segundo semes-

tre de 2014. Fato a ser confirmado, dependendo do comportamento da Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), um importante fator climático, responsável pelas chuvas do Norte e 

Nordeste, influenciadas pelo aquecimento das águas do Oceano Atlântico. Quando a tempera-

tura fica quente ao sul da costa cearense e esfria ao norte, favorece a formação das chuvas, 

quadro definido no mês de dezembro. 

A falta de chuva gerou uma sociedade industrial da seca durante longos anos, ad-

ministrada pelas oligarquias políticas nordestinas e coadministrada pelo governo federal.  Nos 
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períodos de seca, quando havia escassez de água, alimentos, trabalho no campo, eram envia-

das remessas de dinheiro para investir na distribuição de cestas básicas e pagamento da mão 

de obra das frentes de serviços
4
. Com esse dinheiro público, proprietários de terras, políticos e 

fazendeiros usavam esses trabalhadores da seca para construir açudes, superfaturar com a con-

tratação de carros-pipas, abrir estradas e obras de benfeitoria para suas terras, fortalecendo a 

dependência social, político e econômica do sertanejo atingido pela estiagem, já que a prática 

era prometer serviço e receber voto como garantia, fundamentando o clientelismo. 

Na constatação de Chacon, (2007), além da seca como fenômeno climático, outros 

aspectos são pertinentes ao tratar o assunto no contexto da vida dos sertanejos, a partir de uma 

visão crítica dos aspectos sociais, políticos e econômicos gerados por esse cenário, e elenca: 

concentração fundiária, levando a dependência patronal; estrutura socioeconômica, destacan-

do-se o modo de produção tradicional; êxodo rural, quebrando o vínculo da cultura rural, atra-

ídos pela imagem questionável de prosperidade das cidades e a expectativa conformista da 

população e o manejo político clientelista. Não basta falar da falta de chuva como um “mal 

público” no sertão, é necessário refletir sobre as políticas públicas, que “buscaram a maquia-

gem do problema em proveito de fins políticos, e se concentraram em promover ações inócuas 

que não mudavam de fato a realidade, ainda que amenizasse alguns conflitos” (CHACON, 

2007, p.164). Faz-se necessário rever as repicagens de demandas recorrentes, ou seja, as “não 

ações” presentes nas agendas governamentais do Sertão. 

Essa estruturação, a partir dos anos 90, vem passando por revisões, por inovações 

de temas e ações dos agentes não governamentais, agindo na arena do Semiárido. Haja vista a 

atuação dos atores não governamentais, colocando em evidência as demandas do Semiárido 

na agenda das políticas públicas e governamental. 

 A sinalização dessa mudança na percepção e intervenção na realidade sertaneja 

são percebíveis através do processo mais organizado dos movimentos sociais, como o MST, 

associações rurais e sindicatos rurais na luta pela terra e pelo permanente acesso à qualidade 

de vida nela. Um marco desse processo, que segue a história da luta contra as desigualdades 

no Brasil, é a entrada em vigor da recente Lei. 11.326/2006, relativa às políticas agrícolas 

específicas para a agricultura familiar. 

                                                           
4 Trabalhadores e trabalhadoras rurais e urbanos, alistados em obras hídricas (cacimbões, açudes) e de constru-

ção de estradas, em tempos de seca, para receber dinheiro do governo federal, repassado aos Estados e às prefei-

turas, visando subsidiar a sobrevivência. 
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Nesse conjunto de interesses para solucionar “os problemas políticos” do Semiá-

rido, o papel precioso e continuado da sociedade civil organizada é um aliado contra o “estado 

de coisas”. Mostra a possibilidade de convivência para o desenvolvimento sustentável com o 

Semiárido brasileiro, a exemplo da Articulação do Semiárido, ASA, que em 1999 elaborou 

um documento impactante sobre a realidade Semiárida, contendo vulnerabilidades, potencia-

lidades e possibilidades, transformando-se em instrumento de reivindicação e referência para 

inclusão do tema nas agendas das políticas públicas, com a Declaração do Semiárido Brasilei-

ro.
5
  

Vale destacar a atuação da Associação Cristã de Base ACB, com desenvolvimento 

de tecnologias sociais e co-participação na agricultura familiar para produção adaptada ao 

clima, possibilitando fixação do sertanejo no campo, pela segurança alimentar. 

No cenário mundial, a Conferência da ONU pelo Ambiente e Desenvolvimento 

“sugeriu obrigatoriamente” o tema da sustentabilidade para o desenvolvimento das socieda-

des, principalmente com medidas urgentes em áreas vulneráveis às mudanças climáticas como 

o Semiárido brasileiro. Todavia, as reais mudanças políticas não se realizam isoladamente da 

população. A participação e negociação dos atores locais é um caminho para o qual se destina 

os interesses de mudanças, quando o contrário é a subordinação e a política clientelista que 

predomina.  

Novas formas de relação entre Estado e sociedade civil são fundamentais ao pro-

cesso de desenvolvimento sustentável no Semiárido brasileiro, reconhecendo a participação 

dos sertanejos nas decisões sobre o seu futuro (SILVA, 2010).  

 

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS SOB A ÓTICA DO LOCAL  

 

A geração de diferentes políticas públicas no Brasil e o esforço governamental em 

torná-las visíveis, expressa “o estado de coisa”, colocado por Maria das Graças Rua, como, 

um problema político, introduzido constantemente na agenda governamental. É a tentativa de 

dar resposta à necessidade de impulsionar estratégias de desenvolvimento econômico, compa-

tibilizando a inclusão social de grande parte de sua população, principalmente na esfera regi-

onal. 

A vida social está submetida à ação política, mais significativamente às políticas 

públicas, por requerer um conjunto de ações planejadas que se identificam por ampliar a in-

tervenção política na vida da sociedade. 

                                                           
5
 Declaração do Semiárido Brasileiro: http://www.asabrasil.org.br/Portal/Informacoes.asp?COD_MENU=104 

http://www.asabrasil.org.br/Portal/Informacoes.asp?COD_MENU=104
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As políticas públicas são combinadas em suas ações e assumem caráter dirigido, a 

partir da seleção das ações. Dessa forma, no Brasil, a Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional (PNDR) é um exemplo de política pública que contém entre os seus objetivos: redu-

zir as desigualdades regionais; ativar as potencialidades de desenvolvimento das regiões brasi-

leiras. Onde desenvolveu ações estrategicamente selecionadas a demonstrar o Plano Estratégi-

co de Desenvolvimento do Semiárido (PDSA), caracterizado pela tentativa de reunir as políti-

cas públicas nas três esferas do poder governamental, incentivar a participação dos atores so-

ciais na gestão das políticas públicas e motivar os arranjos produtivos locais. 

O Semiárido reaparece no contexto das políticas públicas, refletido nos Planos de 

Governo, como mencionado anteriormente, nos anos 1990, projetado em oposição à ótica 

emergencial do polígono das secas. As ações políticas canalizadas pela SUDENE (Superin-

tendência do Desenvolvimento do Nordeste) priorizaram o assistencialismo alicerçado no 

déficit hídrico. Desconsiderou-se as potencialidades produtivas e sociais de convivência com 

e no Semiárido.  

Como ressalta Ross (2009), para cada ambiente natural é possível e desejável, ati-

vidades produtivas compatíveis com as suas potencialidades e simultaneamente com as suas 

fragilidades ambientais. Dessa forma, analisando tal contexto, pode-se conduzir degradação 

ou sustentabilidade das intervenções sociais no ambiente, demonstrando a importância de 

conhecê-lo para nele interagir, reconhecendo a coparticipação social. Dimensão ignorada pela 

política de combate à seca. 

A retomada do espaço local, diga-se o território do Semiárido, na composição das 

políticas públicas, enquadra-se no planejamento governamental instrumentalizado pelo Plano 

Plurianual (PPA), instituído pela Constituição Federal de 1988. Eles são de natureza descen-

tralizada, ou seja, são regionalizados, sub-regionalizados. Sobre a relevância da regionaliza-

ção tem-se a seguinte abordagem: 

 

A regionalização dos planos contribuiu também para o foco das ações públicas, pois 

obriga os órgãos públicos a pensar o território em sua diversidade, considerando su-

as diferenças para intervenções. Nesse sentido os programas, ações e produtos, pas-

sam a ser tratados conforme a intensidade dos problemas nas regiões, avaliadas por 

indicadores. Entretanto, a regionalização do plano não será suficiente se este não for 

acompanhado e atualizado em seu andamento, verificando a coerência da execução 

com os critérios de regionalização pré-estabelecidos, dentro de um processo contí-

nuo de planejamento (CARGNIN, 2007, p.24). 

 

A relevância do Plano Plurianual é a aproximação do planejamento com as especi-

ficidades regionais, na colocação do referido autor, que aponta para a necessidade de acompa-

nhamento e, sobretudo a coerência das ações com os critérios de divisão regional. Diante do 
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exposto, verifica-se a tentativa da atuação governamental através da diretriz dos PPAs, como 

instrumentos de planejamento, orientando, inclusive a articulação de planos setoriais. Nesse 

contexto, pode ser citado o Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário 

(PDRSS), 2012-1015 do Estado do Ceará, em acordo com o Plano Plurianual Cearense 2012-

2015. 

O referido Plano destina-se aos agricultores e agricultoras familiares assentados 

da reforma agrária, comunidades negras, quilombolas, povos indígenas, população ribeirinha, 

pescadores artesanais e atingidos por obras públicas no campo. O principal objetivo destina-se 

ao atendimento do alerta da Presidente da República, Dilma Rousseff, sobre os 776 mil cea-

renses vivendo no campo em situação de extrema pobreza. De acordo com os gestores do 

PDRSS, pretende-se dinamizar a agricultura familiar cearense, considerando sua fundamenta-

ção: na ampliação da participação social, na universalização dos direitos fundamentais, no 

reconhecimento dos direitos de cidadania, na segurança alimentar e nutricional, na conserva-

ção da biodiversidade e na promoção da igualdade de gênero, raça e etnia, considerando a 

abordagem territorial e o caráter intersetorial do desenvolvimento. O plano também reitera os 

valores e concepções do desenvolvimento humano, da agroecologia, da socioeconomia solidá-

ria, da ética, da sustentabilidade ambiental e da convivência com o Semiárido (PDRSS, 2012 

p. 08). 

Retomando a discussão sobre a visibilidade do Semiárido no cenário das políticas 

públicas, observa-se que os mecanismos do planejamento governamental, como o Plano de 

Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário do Ceará ampliam a sua visão estratégica no 

tocante ao espaço do Semiárido, vislumbrando integrar os agentes sociais na gestão de suas 

políticas públicas, nesse caso, os agricultores da agricultura familiar. 

 Por outro lado é necessário atentar para a motivação fomentadora desse docu-

mento: um alerta de situação excludente no espaço geográfico rural cearense. O outro sujeito, 

agricultor sertanejo, “receptor/interativo” da referida intervenção, foi significativamente in-

cluído, reconhecidamente por ele mesmo a partir de sua dimensão endógena? Essa indagação 

reluz o presente trabalho, na perspectiva de que só existe sustentabilidade rural se o próprio 

agricultor perceber-se parte do seu espaço e das ações e intenções que o constrói. 

Sobre a mobilização dos agentes sociais receptores das políticas públicas modela-

das, desconsiderando o espaço local, ou despossuídas da crença e do potencial de iniciativas 

próprias do “sítio”, do outro dotado de identidades, é relatado: 
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A experiência ensina que as práticas de transplante em qualquer lugar estão supera-

das. Todo conhecimento do outro pressupõe doravante seu reconhecimento e uma 

introspecção. Sempre se fala a partir de algum lugar. Cada um carrega seu sítio em 

sua mente, mesmo de modo inconsciente. O relato do especialista não é necessaria-

mente o mesmo que o da população sobre a qual ele projeta seu olhar, mas ele acre-

dita que seu projeto é o dos atores do sítio. Assim, muitos projetos se tornam “projé-

teis”, atirados nos sítios acerca dos quais não se dispõe de visões de dentro, por cau-

sa de se ter sempre suposto que os atores locais são “idiotas” e que precisam apren-

der a agir segundo uma racionalidade decretada superior e científica. 

(ZAOUAL, 2006, p. 27-28). 

 

Hassan Zaoual deixa evidente o zelo que se deve adotar para com o outro, sempre 

dotado de valor humano e de identidade com o território no qual constrói sua realidade. Ele 

atribui a esse espaço material um simbolismo de lutas, resistências, decepções, superações e 

experiências dos grupos que o dão significado. Princípios a serem seguidos, tanto na denúncia 

de projetos transplantados, quanto em projetos estrategicamente participativos. O recado é 

especialmente para os fazedores de políticas públicas, mesmo que a intenção seja participati-

va, da elaboração à execução de planos de desenvolvimento, não ignorar as formas de ser, de 

aprender e de apreender dos agentes sociais locais. 

No Semiárido, as experiências de décadas tem imposto às políticas públicas tama-

nho desafio. Os sertanejos, mesmo que timidamente, têm se reconhecido humanos, diante das 

opressões sociais construtoras de um ser quase reduzido a coisas (FREIRE, 2013). De destru-

ídos passam a reconhecerem-se como seres humanos em reconstrução, pela sua capacidade de 

resistência e desejabilidade de alternativa à convivência respeitosa de ser sertanejo e viver no 

Semiárido. 

 

3.2 TERRITORIALIDADE  RURAL EM EVIDÊNCIA 

 

A produção das relações sociais se constrói de forma indissociável com o territó-

rio, e este é na medida desse processo relacional, caracterizado pelos objetos, ações e intenci-

onalidades realizadas sobre ele (SANTOS, 2012). Havendo uma cooperação entre o espaço 

habitado e o seu papel enquanto forma. 

O território assume forma física e dinâmica moldada pelo social. “O que ele tem 

de permanente é ser nosso quadro de vida”. [...] O território são formas, mas o território usado 

são objetos e ações, sinônimo de espaço humano, espaço habitado. (SANTOS, 2012, p.137-

138). Essa ênfase dada pelo referido autor destaca o uso do território como sendo o caminho 

para compreensão da relação entre os lugares. Percebe-se uma evolução da interdependência 

universal entre eles, apontada por Milton Santos como sendo a nova realidade do território. 

Sobressaindo da noção antiga de Estado Territorial, já que este era o fundamento do Estado 
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para a transnacionalização do território, mas como vivemos a “dialética do mundo concreto”, 

o autor chama atenção para a revanche que o território cria a partir das novas sinergias, inde-

pendente dos lugares, impulsionado pelas normas técnicas e políticas. 

 

Afirma-se, ainda mais, a dialética no território e, ousadia dizer, a dialética do territó-

rio, já que o território usado é humano, podendo, desse modo, comportar uma dialé-

tica. Essa dialética se afirma mediante um controle “local” da parcela “técnica” da 

produção e com controle remoto da parcela política da produção. A parcela técnica 

da produção permite que as cidades locais ou regionais tenham certo controle sobre 

a porção de território que as rodeia. Este comando se baseia na configuração técnica 

do território, em sua densidade funcional, a que podemos igualmente chamar densi-

dade informacional. Já o controle distante, localmente realizado sobre a parcela polí-

tica da produção, é feito por cidades mundiais e seus relais nos territórios diversos. 

O resultado é a aceleração do processo de alienação dos espaços e dos homens... 

(SANTOS, 2012, p.141). 

 

Entendido dessa maneira, o território não é somente um substrato concreto onde é 

definido um espaço de atividades sociais produtivas, mas atuações de um povo, guiados pelo 

modo de produção e por normas da política, que vão decidir as condições para o relaciona-

mento entre as classes e como serão as estratégias de funcionalidade. Provocando contraparti-

das dos que habitam o território. 

Historicamente, o funcionamento do território, para reforçar a colocação do refe-

rido autor, é palco de relações de poder. Uma rede que, atingindo a alguns, torna o espaço 

banalizado, aquele que é de todos, reforçando exclusões e também revanches.  

É nesse contexto que se faz lembrar o território da América Latina, refletido a par-

tir das relações de ocupação de seu espaço geográfico agrário. Espaço marcado pela grande 

propriedade protegida pelas forças institucionais, em apoio ao modo de produção capitalista, 

resultado na ação de luta por um povo que estabelece outra forma de ocupar o território. São 

os trabalhadores rurais em resposta às intervenções insatisfatórias do poder público que se 

mobilizam no enfrentamento dos conflitos. 

A listagem de conflitos levantada por Montenegro, (apud SAQUET; SANTOS, 

2012, p.13), extraída do território rural latino-americano, traz uma reflexão sobre a capacida-

de reguladora do Estado. O texto afirma que nesse contexto há luta no território pelo sentido 

da identidade que marca profundamente a forma de vida de quem o ocupa, não só para repro-

duzir riquezas. 

 

Conflitos pela concentração fundiária, conflitos pela demarcação de terras indígenas, 

conflitos pela preservação ambiental, conflitos pela extração devastadora de recursos 

naturais, conflitos pela construção de mega infraestruturas, conflitos pela expansão 

do agrohidronegócio, conflitos pelo controle de produção de alimentos, conflitos pe-

la manutenção de formas de vida tradicionais, conflitos pela expropriação, expulsão 
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e exclusão dos camponeses e dos povos e comunidades tradicionais, conflitos pela 

implementação de estratégias de desenvolvimento. 

     

O espaço agrário vem atualmente ocupando uma maior atuação do Estado, através 

das políticas de desenvolvimento rural, intituladas de desenvolvimento territorial rural. No 

Brasil elas são desenvolvidas através de programas, como o Pronat- Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais, com o objetivo de acelerar processos lo-

cais e sub-regionais que ampliem as oportunidades de geração de renda de forma descentrali-

zada e sustentável, articulados a redes de apoio e cooperação solidária (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2004). 

O território passa a constituir um princípio norteador para as políticas públicas 

almejantes do desenvolvimento rural. Nesse caso, que precisa de um olhar crítico para inves-

tigar se suas ações atingirão as questões estruturais agrárias. Como concentração da terra, 

formas de distribuição da riqueza e da renda, a reforma agrária no sentido íntegro. 

É notório que o território é reflexo de ações planejadas, adequando às necessida-

des de organização política. Mais ainda, é um mecanismo para as relações sociais, que se for-

talecem, que se renovam e se moldam conforme as complexidades resultantes de suas intera-

ções com a economia, meio ambiente e governo, interagindo com decisões e espaços adapta-

dos a partir de  “solidariedades organizacionais” (SANTOS,1998, p.92).    

Em se tratando do território como espaço de planejamento, no Brasil ele retorna à 

agenda governamental nos anos 90, com a estabilidade econômica do Plano Real, trazendo a 

necessidade de repensar o território no bojo do desenvolvimento econômico. A partir de então 

foram elaborados projetos com estratégia nos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvi-

mento, na tentativa de uma visão integrada do desenvolvimento (CARGNIN, 2007). É diante 

desse cenário de ações das políticas públicas para o território que o Ceará é integrado ao Ter-

ritório da Cidadania, representado por subdivisões regionais, uma estratégia articulada ao Mi-

nistério do Desenvolvimento Agrário (2010). 

O Território da Cidadania do Cariri Cearense é uma área de 16.350,40 Km², loca-

lizado na região Sul do Estado do Ceará, zona semiárida, limites ao Sul do estado de Pernam-

buco; a Oeste, o estado da Paraíba e ao Norte, os municípios de Aiuaba, Saboeiro, Jucás, Ca-

riús, Cedro, Lavras da Mangabeira e Ipaumirim. O território abrange vinte e oito municípios, 

divididos por sua vez em três micro-territórios, são: 

a) Micro-Território Cariri Central – Com extensão de 5.099,7 Km², abrangendo 

Abaiara, Barbalha, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Granjeiro, Jardim, Juazeiro do 

Norte, Missão Velha e Várzea Alegre; 
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b) Microterritório Cariri Leste – Aproximadamente 4.656,1 Km², envolve os mu-

nicípios de Aurora, Barro, Brejo Santo, Jati, Mauriti, Milagres, Penaforte e Portei-

ras; 

c) Micro-território Cariri Oeste – Tem aproximadamente 5.186,1 Km², envolvem 

os municípios de Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Campos Sales, 

Nova Olinda, Potengi, Salitre, Santana do Cariri e Tarrafas. 

Esta configuração territorial estabeleceu-se a partir das Leis complementares do 

Estado do Ceará; nº 3, de 27.06.1995, nº 18, de 29.12.1999, D.O de 29.12.1999 e Lei com-

plementar nº 34, de 25.05.2003, D. O de 23.05.2013. 

No Cariri Cearense, um território do Semiárido, é observado, figura 3, um expres-

sivo espaço de atuação da agricultura familiar, através dos assentamentos distribuídos em 15 

municípios dos 28 situados nesse território.  

 

Figura 3 - Mapeamento dos Assentamentos no Território Cariri 

 

                        Fonte: SDA/COCRED (2008). 

 

Sendo assim, o território passa a ser central na elaboração de políticas públicas em 

diferentes instâncias do país, surgindo diferentes modelos para intervir no lugar.  No entendi-

mento de (LIMA; MORAIS; SOUZA, 2000, p.237-239), os princípios norteadores da meto-

dologia aplicada a regionalização administrativa cearense, a partir dos anos 90, baseia-se em 

três grupos, a saber: 

Potencialidades naturais: valorização dos recursos naturais para potencializar a 

produção aplicada às particularidades das áreas. 
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A solidariedade social: é o grupo estruturante da nova regionalização, pois é mo-

tivado pela participação na organização espacial. Assume caráter reivindicativo. A maior ex-

pressão desse princípio foram as Associações dos Municípios do Ceará – a exemplo pode-se 

citar a AMCAR - Associação dos Municípios do Cariri e a ANCOESTE - Associação dos 

Municípios do Cariri Oeste, entre as vinte associações, formadas por interesses políticos, na-

tureza semelhante e origem histórica- territorial comum, buscando integração. 

Polarização em torno de um centro urbano: A interação é dada pela infraestrutura 

de serviços complexos. A rede urbana define o centro da polarização, principalmente em áreas 

do Ceará onde há mais vantagens competitivas como a Região Metropolitana de Fortaleza, 

Cariri e a Região Metropolitana do Cariri, destacando Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. 

Esse rearranjo territorial constitui um plano de ação para integrar o espaço cearen-

se, definindo em Regiões Administrativas, configurando o Plano de Desenvolvimento Susten-

tável – PDS, idealizado pelo Governo Tasso Ribeiro Jereissati (1995-1998), em que a integra-

ção intergovernamental com a sociedade tinha como principal mecanismo os conselhos regio-

nais de desenvolvimento sustentável, CRDS, em número de 20, como canal aberto de partici-

pação. 

Vale salientar que a estratégia de adaptar o território à política de desenvolvimen-

to sustentável, remete ao período dos anos 90, década em que se consagrou o referido concei-

to, mencionado oficialmente pela primeira vez no Relatório Brundtland, quando foi atentado 

para um desenvolvimento que seja sustentável, sem comprometer as possibilidades de gera-

ções futuras atenderem suas necessidades.  

A realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e o desen-

volvimento, no Rio de Janeiro, a Eco-92, Rio-92 resultou na agenda 21, comprometendo os 

países do mundo com o desenvolvimento sustentável. Entre as suas quatro seções estão o for-

talecimento do papel dos principais grupos sociais e a dimensão social e econômica.  

O território é produção humana, historicamente sujeito às ações humanas de pla-

nejamento e confrontos; representa um espaço geográfico por abrigar o fazer-se ser de rela-

ções e dá a ele a configuração resultante delas.  Assim, constrói pertença, pelo registro da 

identidade, do afeto e do trabalho lá investido, estabelecido pela relação com a natureza e com 

os outros homens. 
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3.3 ESPERANÇAR
6
 NA TERRA, NA LONA, NA REFORMA AGRÁRIA, NO ASSEN-

TAMENTO 

 

A questão agrária brasileira perpassa pela compreensão do que é a estrutura fundi-

ária. Sabe-se que para acontecer reforma agrária, é preciso analisar a condição fundiária a 

qual se objetiva. É importante o preparo dos cidadãos ao encontro com a primeira condição de 

cidadania trilhada pela luta dos agricultores familiares sem terra.  Ela traz uma perspectiva de 

transformar o excluído em cidadão, pois, “a reforma agrária transforma o excluído em cida-

dão, aquele que frui direitos e se integra na construção social de uma nova realidade social 

para os que estavam condenados ao limbo da excludência e da falta de perspectivas” (MAR-

TINS, 2009, p.09).  

A forma de organização da propriedade denuncia a forma de apropriação dos re-

cursos naturais e as relações sociais inerentes a esse processo de ocupação do território agrá-

rio. A estrutura fundiária é a própria organização das propriedades rurais, referentes ao núme-

ro e distribuição pelo país (CENSO AGROPECUÁRIO, 2006). 

O Censo Agropecuário confirma a necessidade de uma Reforma das estruturas 

agrárias brasileiras, importante para incluir os que estão “condenados ao limbo” a uma nova 

realidade social de perspectivas favoráveis a mudanças ao agricultor familiar, relembrando o 

significado da reforma agrária para José de Souza Martins. 

 Uma das denúncias dessa urgente reforma, está expressa através do número de 

estabelecimentos rurais no Brasil. Por estabelecimento agropecuário, o IBGE, ao adotar con-

ceito da FAO, assim o define: 

 
[...] unidade econômica de produção agropecuária sob administração única, incluí-

dos os produtores sem-área, produtores que exploram áreas próximas distintas como 

sendo um único estabelecimento (mesma maquinaria, mesmo pessoal e mesma ad-

ministração), produtores que exploram terras de imóveis rurais na forma de arren-

damento, parceria, ou aquelas simplesmente ocupadas. (CENSO AGROPECUÁ-

RIO, IBGE, 2006, p. 5-6,). 

 

O número de estabelecimentos da agricultura familiar, gráfico 1, era de 84%, ocu-

pando uma área de 24.3%, demonstrando uma disparidade na forma de ocupar e trabalhar a 

terra, quando observado 15.6% dos estabelecimento ocupando uma área mais expansiva de 

75. 7%. O dado alerta para a reorientação das políticas públicas agrárias, a partir de uma crite-

                                                           
6
 Em Paulo Freire, a palavra esperança transforma-se no verbo esperançar por provocar atitude de mudança, ação 

conjunta e perseverante dos sujeitos.   
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riosa avaliação do quadro fundiário brasileiro. É necessário observar a dinâmica da agricultura 

familiar brasileira na produção de alimentos, gráfico 2, revelando que os produtos básicos da 

alimentação são ofertados por essa categoria.  

     Gráfico 1 - Participação da Agricultura Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      Fonte: http://www.mst.org.br/sites/default/files/cartilha%20ibge%20agricultura%20familiar.pdf 
 

           Gráfico 2 - Agricultura Familiar e Produção de Alimentos. 

 

                 Fonte: http://www.mst.org.br/sites/default/files/cartilha%20ibge%20agricultura%20familiar.pdf 

 

A concentração da terra é uma realidade que mantém acesa o próprio processo de 

ocupação do território brasileiro, desde a colonização, com as sesmarias até o latifúndio do 

moderno agronegócio. Nesse contexto histórico nos é lembrado “que os tempos não são limi-

http://www.mst.org.br/sites/default/files/cartilha%20ibge%20agricultura%20familiar.pdf
http://www.mst.org.br/sites/default/files/cartilha%20ibge%20agricultura%20familiar.pdf
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tados por etapas rígidas e que as instituições e costumes se interpenetram”. (ANDRADE, 

2005, p.27). 

As diferentes formas de luta pela terra e na terra, também resultam de um proces-

so iniciado com a invasão do território indígena apossado pelos colonizadores europeus, ex-

ploradores de riquezas e do espaço geográfico brasileiro, alicerçado no trinômio latifúndio-

escravidão-monocultura. Na contrapartida, gerou-se os primeiros movimentos de luta pelo 

reconhecimento da posse de terras com os escravos, que se estabeleceram em quilombos. Es-

ses conflitos prenunciavam continuidade da estrutura fundiária brasileira concentradora e as 

lutas camponesas, que provocariam futuramente o surgimento do Movimento dos Trabalhado-

res Rurais Sem Terra – MST.  

No nordeste brasileiro, espaço pioneiro da implantação do latifúndio, pela exposi-

ção territorial ao iniciante processo de colonização, a concentração fundiária é explicada pelo 

caráter de valorização da agricultura focalizada no mercado externo, onde a monocultura diri-

ge as relações de trabalho e o poder público minimiza a importância da agricultura familiar: 

 
...é consequência do caráter essencialmente comercial da agricultura nordestina, ca-

ráter este que se manifestou desde o início da colonização e que ainda hoje, apesar 

do crescimento sensível da classe média e do mercado interno, consequência da in-

dustrialização, é predominante. Seu domínio se manifesta através da proteção dis-

pensada pelos órgãos governamentais à grande lavoura – à cana-de-açúcar, ao café, 

ao cacau etc. – e ao completo desprezo às lavouras de subsistência ou “lavouras de 

pobre”, como se diz frequentemente no Nordeste. As primeiras têm crédito fácil, ga-

rantia de preços mínimos, assistência de estações experimentais, comercialização 

organizada etc., enquanto as segundas são abandonadas ao crédito fornecido por 

agiotas, às tremendas oscilações de preço entre a safra e a entressafra e à ganância 

dos intermediários. Daí o florescimento constante da grande lavoura e, consequen-

temente, da grande propriedade, e o estacionamento, talvez mesmo a decadência da 

pequena lavoura, a qual está ligada à pequena propriedade. (ANDRADE, 2005, 

p.64). 

 

Nota-se um tratamento desigual à agricultura, convergindo em agriculturas, so-

bressaindo-se a de grande escala, e, portanto a receptora de investimentos e atenção, como se 

a de subsistência, fosse insignificante. Com isso há uma clara desconsideração pelo trabalha-

dor rural enquanto pessoal que cria vínculo, não só produtivo, mas identitário com e no cam-

po, onde desenvolve trabalho e relações comunitárias. A sujeição política e econômica descri-

ta por Manuel Correia de Andrade provoca decadência humana, elevando o trabalhador a 

“quase coisa”, quando não se reconhece capaz de lutar pela terra e na terra e por sua dignida-

de ameaçada. 

Assim sendo, a questão agrária é multidisciplinar, correspondendo simultanea-

mente a aspectos econômicos, políticos, técnicos e sociológicos, pois envolve a forma como a 



62 

 

terra é explorada, o acesso e a relação entre proprietários e trabalhadores não proprietários. 

Devendo, a partir de uma concepção dialética do modo de produção capitalista no espaço ge-

ográfico brasileiro, ser analisada: 

 

[...] O estudo da agricultura brasileira deve ser feito levando em conta que o proces-

so de desenvolvimento do modo capitalista de produção no território brasileiro é 

contraditório e combinado. Isso quer dizer que, ao mesmo tempo em que esse de-

senvolvimento avança reproduzindo relações especificamente capitalistas (implan-

tando o trabalho assalariado através da presença no campo do “boia-fria”), o capita-

lismo produz também, igual e contraditoriamente, relações camponesas de produção 

(através da presença e do aumento do trabalho familiar no campo). (OLIVEIRA, 

2004, p. 35-36). 

 

Para o referido autor, o desenvolvimento do modo de produção capitalista produz 

uma terceira classe que é a dos camponeses; “os proprietários de mera força de trabalho, os 

proprietários de capital e os proprietários da terra” (OLIVEIRA, 2004, p.35). Pois essa classe 

se mantém, na pretensão de continuarem sendo camponeses, refletida na luta dos movimentos 

sociais pelo acesso à terra e à cidadania ampliada para a vida de assentado, uma reivindicação 

para que a pauta seja as demandas da população rural e não de atenuação dos conflitos sociais 

pelas políticas públicas imediatistas.    

Essa trajetória se intercala nos diferentes espaços geográficos brasileiros, combi-

nando por um lado relações capitalistas excludentes, a partir da dominação do território como 

moeda de valor, a insistência na reafirmação da existência da agricultura familiar.  

Ao se estudar a estrutura agrária cearense, verifica-se que a concentração fundiá-

ria permitiu os conflitos pela terra no Estado, desembocando no processo de reforma agrária. 

A origem das grandes fazendas, no século XVII, a partir da estrutura de concentração das 

primeiras sesmarias, estruturou-se no sertão semiárido com a finalidade da pecuária extensiva. 

Montou-se uma relação de trabalho definida pela posse da terra, atribuindo poder ao proprie-

tário e de subordinação ao trabalhador rural, o morador, pois ao morar na fazenda pagava uma 

renda ao dono ou quase sempre dependia dos seus favores, alimentando uma relação de opres-

são, principalmente nos períodos de secas. 

A seca deve ser considerada um importante fator para o êxodo rural. Simultanea-

mente chamam a atenção para intervenções sociais planejadas, nesse cenário, a partir dos anos 

60 do século XX, programas governamentais que, na perspectiva agropecuária entraram em 

ação, como as iniciativas de créditos, incentivos fiscais, vislumbrando potencializar o setor 

agrícola para atender o crescimento da produção e da produtividade, bem como a redução dos 

custos. Foi considerada uma intervenção moderna, porém conservadora, por privilegiar as 

grandes propriedades. 
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A modernização da agricultura conduziu a uma expulsão dos moradores residen-

tes nas grandes propriedades do Ceará, gerando conflitos sociais, sedimentando a base para a 

formação de sindicatos rurais nos anos 1970, apresentando as primeiras reivindicações, desde 

pagamento de renda menor ao proprietário, até a resistência à expulsão da terra. 

Diante do exposto por Cintrão, et. al, (2004, p.51) houve uma interação de forças 

institucionais para dar abertura a reforma agrária cearense frente à intensificação dos confli-

tos: 

 

A partir de 1985, a intensificação dos conflitos somou-se a uma conjuntura favorá-

vel à reforma agrária ao nível nacional ( no contexto do PNRA) e também do gover-

no do estado, levando os órgãos estaduais de terra a trabalharem de forma articulada 

com o Incra, contribuindo para a ampliação do número de assentamentos. Os princi-

pais mediadores da luta pela terra no Ceará têm sido os sindicatos de trabalhadores 

rurais (apoiados pela federação estadual de trabalhadores rurais e pela Contag), a 

Igreja Católica (através das Comunidades Eclesiais de Base-CEBs, do Centro de 

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e da CPT), diversas Organizações Não 

governamentais (ONGs) e mais recentemente também o MST, que organizou a pri-

meira ocupação de terra naquele estado em 1989. Na década de 1990 o número de 

conflitos se manteve alto, e até se ampliou, intensificando também a criação de no-

vos assentamentos. 

 

A tomada de consciência do agricultor familiar sobre a sua condição de ser huma-

no excluído é, sem dúvida, o motor que move essa trajetória de luta pela valorização do traba-

lhador rural. Através do reconhecimento da terra como o seu espaço de construção de relação, 

não só de trabalho, mas também de pessoa que experimenta conflitos, o agricultor é capaz de 

se organizar para novas possibilidades de libertação. A importância de o oprimido reconhecer 

seu potencial de reflexão e prática movida pela alteridade é evidenciada em Paulo Freire: 

 
Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o significa-

do terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que eles, os efeitos da 

opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da libertação? 

Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua busca; pelo conhe-

cimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Luta que, pela finalidade 

que lhe derem os oprimidos, será um ato de amor, com o qual se oporão ao desamor 

contido na violência dos opressores, até mesmo quando esta se revista da falsa gene-

rosidade referida.  (FREIRE, 1987, p.31). 

 

Através do que disse o poeta popular Patativa do Assaré, em um verso de sua poe-

sia (Reforma Agrária é Assim), pode-se observar a identidade dos objetivos de quem busca na 

terra uma aliada, no sentido mais puro da busca para se sustentar (d) nela. 
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“Ninguém vê ninguém repara  

nosso grande padicê 

por isto a Reforma Agrária 

nós mesmo vamo fazê, 

nós todos juntos, os sem terra, 

por vale sertão e serra 

promovendo uma campanha 

abalando toda gente, 

ficando assim igualmente 

furmiga quando se açanha.”  

(Patativa do Assaré, 1995, p.52) 

 

Diante do compreendido pelo poeta, que também era agricultor, nota-se que no 

Brasil a reforma agrária é de interesse das classes dos excluídos e que o poder público deixa 

transparecer sua relativa passividade. O mais impressionante é o poder de organização popu-

lar e sua mobilização para que de fato nos espaços geográficos do sertão, essa forma de rela-

ção social tenha condição de ser construído “abalando toda gente, ficando assim igualmente 

“furmiga quando se açanha”. 

Uma das formas de organização no acesso à terra é juntar-se ao MST, que signifi-

ca “a ruptura da relação de dependência existente entre trabalhadores rurais e grandes proprie-

tários” ( MARQUES, 2004, p.146). É uma transição para um projeto político assumido sob a 

orientação do movimento e reforçado pela Pastoral da Terra; é a experiência do novo, numa 

reflexão crítica dos trabalhadores rurais acerca das estruturas contraditórias do capitalismo, 

(MARQUES, 2004, p.148) 

 

A fase de luta corresponde a um período transitório de afastamento, em relação à 

condições normais de vida social, que seria necessário para conduzi-los a uma poste-

rior reintegração social, em bases mais favoráveis. É em tal contexto que ganha for-

ça o discurso político-religioso por eles adotado e a consequente sacralização da luta 

pela terra. Mobilizada pela Teologia da Terra, eles consideram a união e a fraterni-

dade como meios fundamentais para alcançar o seu objetivo. 

 

Trata-se de um mecanismo politicamente construído na fase de luta, na lona, aqui 

representando o primeiro espaço coletivamente produzido; espaço de convivência e de forma-

ção política, para historicamente não se perder. A formação política é um instrumento de li-

berdade, sua continuidade histórica mantém o sentido da luta pela liberdade de viver na/da 

terra, reanimando a experiência da lona, parafraseando Suely Salgueiro Chacon. 

O resultado da reforma agrária, inicialmente, é a redistribuição de terras com os 

trabalhadores da agricultura familiar sem terra, através dos assentamentos, espaços de mora-

dia e de produção coletivas de sobrevivência, expressando um processo de organização popu-
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lar pela conquista da terra, sinalizando a escuta de vozes gritando pela democratização do 

acesso a terra na diversidade geográfica do espaço brasileiro. 

Por assentamento rural o INCRA determina que este é um conjunto de unidade 

agrícola independentes entre si, instalada pelo órgão, desapropriada de um imóvel rural na 

posse de único proprietário. As unidades são denominadas de parcela, lote ou gleba, entre  

uma família inserida no processo de reforma agrária, para desenvolver o trabalho familiar em 

prol do seu sustento, com o apoio de créditos, assistência técnica e infraestrutura necessária ao 

desenvolvimento do assentamento.  

A luta para os sujeitos sociais continuarem sujeitos, é fortalecida quando esses são 

assentados. Eles são submetidos ao ritual técnico-burocrático definido pelo Instituto de Colo-

nização e Reforma Agrária – INCRA, que normatiza o projeto de assentamento em três eta-

pas: implantação, consolidação e emancipação, objetivando a inclusão dos assentados no sis-

tema econômico de modelos “sustentáveis” e de intervenção na racionalidade técnica e com-

petitividade.  Havendo antagonismo com os projetos do camponês, guiados pelo desejo de 

realizarem seu projeto de vida, abrindo espaço para confrontos na trajetória da reforma agrá-

ria, onde também, por ventura, podem ocorrer interesses em comum. (MARQUES, 2004, 

p.148).  

 A reforma agrária frente a tantos confrontos precisa trilhar um caminho não me-

canicista, construindo uma realidade relacional de transformação criadora entre o velho e o 

novo, “entre a tecnologia avançada e as técnicas empíricas dos camponeses”. (FREIRE, 2011, 

p.75). 

Dessa forma, após se tornarem agricultores assentados, como uma trajetória cole-

tiva, organizada e eficaz na busca do objetivo, diante da realidade e na continuidade de suas 

vidas nos assentamentos, os trabalhadores rurais são convidados a produzirem estratégias que 

dialogam com práticas de sustentabilidade na convivência com o Semiárido. No caso do Ser-

tão nordestino, assumindo essa conquista como “ponto de partida” para uma renovada condi-

ção de vida:  

 

A existência dos assentamentos como unidades territoriais e administrativas, que são 

referências para políticas públicas, resulta numa ampliação das demandas de infraes-

trutura e em pressão sobre os poderes políticos locais, estaduais e federais. Desse 

modo, ao mesmo tempo em que podem ser vistos como “ponto de chegada” de um 

processo de luta pela terra, os assentamentos tornam-se “ponto de partida” para uma 

nova condição de vida, onde muitas vezes tudo está por fazer, desde a organização 

do lote e construção do local de moradia até toda infraestrutura coletiva e de servi-

ços necessária à viabilização econômica e social das novas unidades de produção 

familiar criadas. (CINTRÃO et. al., 2004, p.260) 
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Nota-se a continuidade da reivindicação como essencial para sustentabilidade dos 

assentamentos. Ela exige a relação com o Estado pela sua responsabilidade em disponibilizar 

a infraestrutura (escolas, postos de saúde, eletrificação, saneamento básico, crédito, habita-

ção), para viabilizar a condição de vida digna nos assentamentos. Isso se configura em desafi-

os, principalmente quando há omissão do governo, a produzir novas possibilidades de altera-

ções na forma de participação popular dos assentados, gerada pela necessidade de acesso aos 

direitos e da população do entorno, pois seus atos desencadearão estímulos a outras comuni-

dades precárias a reivindicarem bens e serviços públicos necessários ao seu bem-estar. 

 Os assentados são atores ativos por sua condição de trabalhador rural assentado. 

Eles têm esse compromisso irrecusável, na arena das mudanças locais, por seus atos de parti-

cipação política, pela via organizacional, seja pela mediação de sindicatos, MST, Pastoral da 

Terra, ONGs ou pelo seu associativismo. 

Esse caminho que se abre a partir das vivências construídas com a existência dos 

assentamentos coloca em evidência a ascensão da participação entre sociedade civil e Estado. 

Ou ao menos um cenário que se faz nesse processo reivindicatório de ação das políticas públi-

cas.                                                                                                                                          

Trata-se, no entendimento de Zani, (In: TENÓRIO, 2012, p.204), de uma oportu-

nidade para exercer a cidadania dos atores do campo, bem como de outros presentes no terri-

tório, “pela inclusão; autonomia; partindo da importância da descentralização administrativa; 

e a igualdade participativa, por meio de um processo de discussão deliberativo”.  

Para Cristoffoli (2010), a formulação de estratégias populares contra-hegemônicas 

na luta contra a disputa de poder, seja nos espaços nacionais ou locais e regionais, representa 

a apropriação das pessoas do seu potencial de militância popular em favor de mudanças estru-

turais, como a reforma agrária, que para os assentados deve ser um pressuposto na luta pela 

conquista da terra como acesso a inclusão social e produtiva. 

Pelo exposto, os assentamentos possuem o potencial de mobilização interna e ex-

terna, convidando, através de suas particularidades, a iniciativas locais, atraindo forças para 

iniciativas participativas, como estratégia na busca do desenvolvimento territorial: 

 
“A enorme diversidade das configurações socioeconômicas e culturais, bem como 

das dotações de recursos que prevalecem em diferentes micros e mesorregiões, ex-

cluem a aplicação generalizada de estratégias uniformes de desenvolvimento. Para 

serem eficazes, estas devem dar respostas aos problemas mais pungentes e às aspira-

ções de cada comunidade, superar os gargalos que obstruem a utilização de recursos 

potenciais e ociosos e liberar as energias sociais e a imaginação. Para tanto, deve-se 

garantir a participação de todos os atores envolvidos (trabalhadores, empregadores, 

o estado e a sociedade civil organizada) no processo de desenvolvimento”.   

(SACHS, 2008, p.61).      
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Os assentamentos, por sua identidade originada na participação organizada da so-

ciedade civil, configuram num território aberto às ocupações de estratégias ao desenvolvimen-

to, com a participação de diversos atores. Sabe-se que isso é um potencial que merece a inter-

venção dos atores locais para não se tornar um entrave nas condições favoráveis ao desenvol-

vimento da comunidade. Isso elimina qualquer proposta negativa aos valores endógenos basi-

lares à sustentação da vida comunitária, no sentido cultural, ambiental, econômico e social. 

O campo é um lugar de vida, território onde se produz história.  Por isso a reforma 

agrária precisa se transformar em política pública inclusiva de valores econômicos, ambien-

tais, políticos, culturais e humanos, para não ser “inclusão precária”, nos termos de José de 

Sousa Martins, pois se não for verdadeiramente inclusiva, será distribuição da população em 

um dado espaço geográfico, quantitativamente reforma. 

 

3.4  AGRICULTURA FAMILIAR BRASILEIRA NA AGENDA POLÍTICA: DO “ESTADO 

DE COISAS A DEMANDAS  NOVAS” 

 

A agricultura brasileira é impulsionada por disparidades estruturais. De um lado 

tem-se em funcionamento uma lógica camponesa – enraizamento territorial (terra para viver, 

hábitat), agregadora de trabalho e fixadora de mão de obra familiar. Do lado oposto encontra a 

lógica do agronegócio – avançar a fronteira agrícola (terra-mercadoria), poupadora de mão de 

obra, Silva (2004). Nesse quadro, diferenciam-se entre si na forma de ocupação, acesso à terra 

e  demais  meios de produção, pelo crédito, atenção do mercado, entre outros componentes.  

A partir dos anos 1990, a agricultura, até então tratada como um setor generaliza-

do pelas políticas públicas rurais começa a ser modificada. Isso acontece, principalmente, por 

ações de trabalhadores e trabalhadoras rurais organizados em movimentos sociais e sindica-

tos, adicionado a fatores de ordem econômica mundial e de diagnóstico institucional. 

No conjunto motivacional das mudanças, é observado o contexto do Brasil na 

economia global, a partir da reorganização regional dos territórios, ao passo que a integração 

dos países em blocos econômicos. O Brasil constituía um mecanismo de abertura para um 

fluxo maior de pessoas e mercadorias, intensificando as relações comerciais internacionais. 

Assim, nosso país, ao integrar o Mercado Comum do Sul, o MERCOSUL necessitava de po-

tencial para concorrer. O impacto inicial foi sentido pelos agricultores familiares das regiões 

Centro Oeste, Sul e Nordeste do Brasil, pela crise dos anos anteriores em não dispor o sufici-

ente de crédito e geração de renda. 
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No caso do Nordeste, onde a praga do bicudo alastrou-se nas plantações algodoei-

ras nos anos 80, trouxe a decadência da base produtiva da região: o tripé ga-

do/algodão/policultura de alimentos. Uma vez perdida a plantação de algodão, decaía também 

a pecuária, pois a ração decorria do restolho e semente do algodão. Sem ela aumentava os 

custos aos fazendeiros. O milho e o feijão adquiridos nos tempos de inverno eram vendidos 

pelos pequenos produtores, ocasionando deterioração no quadro alimentar dos sertanejos, já 

que esses alimentos são a base de sua alimentação, agravando a situação para os trabalhadores 

sem terra, haja vista ser do algodão sua fonte de renda. Não recuperando o ciclo produtivo, a 

indústria passa a importar o algodão e a situação piora com o êxodo rural. Porém, a aposenta-

doria rural, decretada em 1988, ameniza o drama da crise, na exposição de Araújo (2014). 

Ilustrando a realidade do Nordeste brasileiro, a economista Tânia Bacelar de Ara-

újo deixa evidente a cadeia de decadência rural nesse período, e assim engrossa a situação 

desprovida do agricultor familiar. Cenário que possibilita a eclosão da força trabalhista no 

caminho para construção de outra realidade rural na década seguinte.  

Os trabalhadores e trabalhadoras rurais organizados em movimentos sindicais 

unidos à Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG) e ao Depar-

tamento Nacional de Trabalhadores Rurais da Central Única dos Trabalhadores 

(DNTR/CUT), expuseram suas reivindicações, a chamada “reconversão e estruturação produ-

tiva” dos agricultores familiares através da Jornada Nacional de Luta, em 1994, como é expli-

cado por (SHEINAIDER; MATTEI; CAZELLA, 2004).  

A referida mobilização que reuniu movimentos sociais e instituições trabalhistas 

continua sua jornada em favor da agricultura familiar, sendo atualizada pela ação do Grito da 

Terra Brasil, realizando desde 1994, anualmente, uma jornada de reivindicação em Brasília e 

nos 26 Estados da federação. Ao completar 20 anos, em 2014, apresenta uma pauta de reivin-

dicações à presidenta Dilma Rousseff, para citar algumas: elaborar e implementar o III Plano 

Nacional da Reforma Agrária, promover a implantação imediata da ANATER, habitação ru-

ral, elaborar plano de sucessão na agricultura familiar, proteção infanto-juvenil no campo, 

desapropriação por interesse social (CONTAG, Pauta do Grito da Terra Brasil, 2014). 

Entre as conquistas, são significativas as políticas agrícolas diferenciadas para a 

agricultura familiar, marcada pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fami-

liar, o Pronaf, no ano seguinte, em 1995. Em seguida, os programas de Seguro Agrícola, o 

Proagro Mais, o Mais Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa de Garantia de Preços para Agricul-
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tura Familiar (PGPAF), Habitação Rural (PNHR). A reforma agrária e o Programa Nacional 

de Crédito Fundiário. 

No ano de 1994, de marcante mobilização do campo brasileiro, a FAO
7
 e o IN-

CRA realizaram um estudo sobre agricultura familiar brasileira, denominado Diretrizes de 

Política Agrária e Desenvolvimento. “Trata-se de caracterizar os agricultores familiares a par-

tir de suas relações sociais de produção”. (INCRA/FAO, 2000, p. 08). O estudo identifica os 

diferentes tipos de agricultores familiares e aponta diretrizes norteadoras de políticas públicas 

adequadas às especificidades para esse tipo de agricultura, transformando-se em pilares para a 

formulação do Pronaf.  

A FAO conceitua como agricultura familiar: 

 

A agricultura familiar consiste em um meio de organização das produções agrícola, 

florestal, pesqueira, pastoril e aquícola que são gerenciadas e operadas por uma fa-

mília e predominantemente dependente de mão de obra familiar, tanto de mulheres 

quanto de homens. 

  

No âmbito nacional, a constituição brasileira, através da Lei nº 11.326 define agri-

cultura familiar:  

 

Art.3º Para os efeitos desta Lei considera-se agricultor familiar e empreendedor fa-

miliar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamen-

te, aos seguintes requisitos: I Não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 

(quatro) módulos fiscais; II Utilize predominantemente mão de obra da própria fa-

mília nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III Te-

nha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vincula-

das ao próprio estabelecimento ou empreendimento; IV Dirija seu estabelecimento 

ou empreendimento com sua família. 

  

A agricultura familiar a partir da forma de organização em seu estabelecimento, 

em consonância com a definição do estudo preliminar da FAO/INCRA é definida por caracte-

rísticas particulares em relação a patronal (VEIGA, 2001a, p.31), assim exposta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 O relatório FAO/INCRA, publicado em 1994, intitulado Diretrizes de Política Agrária e Desenvolvimento 

Sustentável, contém as tipologias das formas sociais de produção do meio rural brasileiro como uma das bases 

do Pronaf.  
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   Quadro 1 - Particularidades da Agricultura Familiar e Patronal 

Familiar Patronal 
  Trabalho e gestão intimamente relaciona-

dos. 

 Direção do processo produtivo diretamen-

te assegurada pelos proprietários ou ar-

rendatários. 

 Ênfase na diversificação. 

 Ênfase na durabilidade dos recursos e na 

qualidade de vida. 

 Trabalho assalariado complementar. 

 Decisões imediatas adequadas ao alto 

grau de imprevisibilidade do processo 

produtivo. 

 

 Completa separação entre gestão e traba-

lho. 

 Organização centralizada. 

 Ênfase na especialização. 

 Ênfase nas práticas padronizáveis. 

 Predomínio do trabalho assalariado. 

 Tecnologias dirigidas à eliminação das 

decisões “de terreno” e “de momento”. 

    Fonte: José Eli da Veiga – O Brasil Rural Precisa de uma Estratégia de Desenvolvimento 

 

O reconhecimento de uma agricultura familiar, através de um Programa de Forta-

lecimento desse tipo de agricultura, representa o surgimento de uma nova categoria social 

institucionalizada, legitimada pelo Estado. Uma categoria oriunda das reivindicações do aces-

so a terra e dos direitos para nela viver e trabalhar. É engendrada pelo camponês, pelo peque-

no produtor, pelo trabalhador rural, designados de agricultores familiares (SHEINAIDER; 

MATTEI; CAZELLA, 2004), que tem travado longas batalhas contra a sua descontextualiza-

ção e ausência na pauta das políticas públicas de desenvolvimento rural específicas às suas 

necessidades.  

Estas são planejadas como atribuição de mecanismos para inserção desse agricul-

tor na modernidade, determinando o lugar social do campesinato, numa nova configuração da 

agricultura brasileira “[...] Trata-se de um lugar negado, não reconhecido”  

(WANDERLEY, 2004, p.56). Cabe ao agricultor a importância de se manter como sujeito de 

iniciativa para organização, na valorização social da agricultura, como ponto de continuidade 

e não de chegada. 

 

O agricultor familiar é, sem dúvida, um ator social do mundo moderno, o que esva-

zia qualquer análise em torno de decomposição do campesinato... Assim, o que con-

cede aos agricultores modernos a condição de atores sociais, construtores e parceiros 

de um projeto de sociedade – e não simplesmente objetos de intervenção do Estado, 

sem história – é precisamente a dupla referência à continuidade e à ruptura. [...] 

Mesmo integrada ao mercado e respondendo às suas exigências, o fato de permane-

cer familiar não é anódino e tem como consequência o reconhecimento de que a ló-

gica familiar, cuja origem está na tradição camponesa, não é abolida; ao contrário, 

ela permanece inspirando e orientando – em  proporções e sob formas distintas, na-

turalmente – as novas decisões que o agricultor deve tomar nos novos contextos  a 

que está submentido. (WANDERLEY, 2004, p. 48). 

   

O valor histórico da sua iniciativa como sujeito social está na organização política 

que o sustenta. Essa capacidade faz o agricultor familiar ocupar lugar estratégico no projeto 
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de sociedade do qual pretende ser submetido pelas políticas públicas, pelo seu poder de orga-

nização e decisão familiar, que encontra força em outros grupos de famílias. Nessa concepção 

de tomada de consciência da realidade e as condições de desafios à permanência no campo, 

são continuadamente reivindicadas políticas públicas de interesse ao atendimento de priorida-

des, de acesso à terra, crédito, acompanhamento técnico, educação rural, inclusão feminina no 

processo de autonomia e parceria produtiva, atenção aos jovens entre muitas demandas ex-

pressadas por programas como o Pronaf, reconhecido como a mais marcante política pública 

no espaço rural brasileiro. 

Sobre o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de acordo 

com (SHEINAIDER; MATTEI; CAZELLA, 2004, p. 03,) em estudo sobre o histórico, carac-

terização e dinâmica recente do Pronaf – identifica como objetivo geral fortalecer a produção 

da agricultura familiar, melhorando a sua renda e qualidade de vida, sendo direcionado pelos 

seguintes objetivos específicos:  

a) Ajustar as políticas públicas à realidade do agricultor; 

b) Facilitar a infraestrutura para produção familiar;  

c) Profissionalizar os agricultores familiares pelos padrões da tecnologia e acesso 

a gestão social;  

d) Estimular o acesso ao mercado, insumos e produtos.  

O Pronaf atua com o crédito para custeio e investimento das atividades produti-

vas, financiamento de infraestrutura e serviços aos municípios de economias preponderantes 

da agricultura familiar; capacitação, profissionalização através de cursos aos agricultores, 

conselheiros municipais e técnicos envolvidos na implantação de políticas, públicas. Tem 

como objetivo o desenvolvimento rural e financiamento de pesquisa e extensão rural para 

transferência de tecnologia aos agricultores familiares. Os créditos podem ser concedidos de 

forma individual ou coletiva.  

Os agricultores beneficiados precisam estar enquadrados nos critérios a seguir, 

distribuídos nos distintos grupos (SHEINAIDER; MATTEI; CAZELLA, 2004, p. 04-05): 

a) Possuir, pelo menos, 80% da renda familiar originária da atividade agropecuá-

ria; 

b) Deter ou explorar estabelecimentos com área de até quatro módulos fiscais (ou 

até 6 módulos quando a atividade do estabelecimento for pecuária); 

c) Explorar a terra na condição de proprietário, meeiro, parceiro ou arrendatário; 

d) Utilizar mão-de-obra exclusivamente familiar, podendo, no entanto, manter até 

dois empregados permanentes; 
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e) Residir no imóvel ou em aglomerado rural ou urbano próximo; 

f) Possuir renda bruta familiar anual de até R$ 60.000,00. 

Os agricultores são distribuídos em categorias, conforme as suas aptidões produti-

vas e nível de renda. A organização é permitida a partir do referido estudo da diferenciação de 

agricultores familiares nesse grupo, aceitando regras de financiamento convenientes à realida-

de social do agricultor. Assim, para eles se distribuírem em grupos de beneficiários, são iden-

tificados através da DAP – Declaração de Aptidão ao Pronaf. São beneficiários, além dos 

agricultores, os pescadores artesanais, extrativistas, silvicultores, aquicultores, quilombolas e 

indígenas. 

A DAP é emitida por agentes credenciados pelo MDA. Elas estão submetidas ao 

controle social, devendo ser homologadas anualmente, conforme procedimentos definidos 

pela Secretaria da Agricultura Familiar. As aptidões são distribuídas nos seguintes grupos: 

Grupo A – Agricultores assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária 

(PROCERA) ou beneficiários do Programa Crédito Fundiário do Governo Federal, não con-

templados com operação de investimento do Procera ou por não atingir o limite de investi-

mento do Pronaf. 

Grupo B - Seja proprietário ou não de terra; mantenha mão de obra familiar, ren-

da mínima de 30% advinda do estabelecimento, não disponha de área superior a 4 módulos 

fiscais, obtenha renda bruta anual da atividade agrícola de até R$ 4.000. 

Grupo C – Explore parcela da terra como posseiro arrendatário e beneficiado do 

Pronera, residam no local ou próximo, mão de obra familiar dominante, salve períodos sazo-

nais, contando mão de obra assalariada e obtenha renda bruta anual familiar de até R$ 

18.000,00 oriunda de atividade rural. 

Grupo A/C – Egressos do grupo A, não beneficiado com o custeio dos grupos B, 

D e E, portadores de DAP A/C fornecida pelo INCRA para acesso aos benefícios do Pronera 

ou pela Unidade Técnica Estadual ou Regional (UTE/UTR) dirigido aos benefícios do crédito 

fundiário. 

Grupo D - Explore parcela da terra como posseiro, arrendatário e beneficiado do 

Pronera, não disponha de área superior a quatro módulos, resida no local ou próximo, alcance 

no mínimo 70% da renda familiar da atividade agropecuária e não agropecuária, predominân-

cia do trabalho familiar, sendo permitido até dois empregados permanentes, entrada de recur-

so de terceiros dependendo da natureza sazonal da atividade, obtenha renda bruta anual fami-

liar de  R$ 18.000,00 e até R$ 50.0000, incluindo renda  no e fora do estabelecimento, exclu-

indo benefícios sociais e previdenciários. 
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Grupo E - Explore parcela da terra como posseiro, arrendatário e beneficiado do 

Pronera, não disponha de área superior a 4 módulos, resida no local ou próximo, obtenha no 

mínimo 80% da renda familiar da atividade agropecuária e não agropecuária, predominância 

do trabalho familiar, permitido até dois empregados permanentes, entrada de recurso de ter-

ceiros dependendo da natureza sazonal da atividade, obtenha renda bruta anual familiar acima 

de R$50.000,00  e até R$ 110.000,00 incluindo renda  no e fora do estabelecimento, excluin-

do benefícios sociais e previdenciários. 

DAP Acessórias – Concedidas aos jovens e mulheres, a partir de uma DAP prin-

cipal. 

DAP Jovem – filhos e filhas de agricultores de todos os grupos, com idade entre 

16 e 25 anos, estar cursando o último ano em escolas de alternância, estar no último ano de 

escolas técnicas agrícolas de nível médio, ter participado de cursos ou estágios de formação 

profissional coerente com requisitos da SAF. 

DAP Mulher Agregada - Às mulheres agregadas a um estabelecimento de agri-

cultura familiar poderá ser concedida, vincula-se a uma DAP principal. 

O Pronaf possui variadas linhas de projetos nos quais os agricultores podem fazer 

uso da DAP como informação disponibilizada pelo Banco Central do BCB (2013), no seg-

mento do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. 

Pronaf Agroindústria - linha de crédito de investimento, objetivando o benefici-

amento, armazenamento, o processamento e comercialização da produção agrícola e não agrí-

cola e do serviço do turismo rural. 

Pronaf Floresta - projetos técnicos que preencham os requisitos definidos pela 

Secretaria da Agricultura Familiar (SAF), do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). 

Os financiamentos ao amparo da linha de crédito de investimento objetivam desenvolver ati-

vidades de manejo florestal, recuperação de áreas, extração ecologicamente sustentável, re-

composição e manutenção de reservas permanentes. 

Pronaf Semiárido - Os créditos objetivam projetos de convivência com o Semiá-

rido, a partir da sustentabilidade dos agroecossistemas, destinados a implantação e recupera-

ção de infraestrutura produtiva e de serviços agropecuários e não agropecuários. 

Pronaf Mulher – O objetivo da linha de crédito de investimento visa atendimento 

de propostas de crédito mulher agricultora, via projeto técnico ou proposta simplificada. 

Pronaf Jovem – O objetivo é atender a jovens agricultores na continuidade da 

agricultura familiar. 



74 

 

Agroindústrias Familiares – objetiva o custeio de beneficiamento e industriali-

zação da produção. 

Pronaf Cooperativados – pretende financiar a integralização de cotas-partes por 

beneficiários do Pronaf associados à cooperativas de produção rural e á aplicação pela coope-

rativa em capital de giro, custeio, investimento ou saneamento financeiro. 

Pronaf Agroecologia - Objetiva o financiamento dos sistemas orgânicos, incluin-

do custos de implantação e manutenção. 

Pronaf Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar 

(PGPAF) – objetiva conseguir bônus junto a empresas financeiras, quando os preços de co-

mercialização do produto financiado estiver abaixo do valor de garantia vigente. 

Pronaf Eco - Objetiva usar linha de crédito para investimento em tecnologias 

energéticas, aproveitamento dos recursos hidrológicos e do solo, vegetação de forma susten-

tável. 

Créditos para Beneficiários do PNCF e PNRA – Destinado às famílias benefi-

ciárias do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e do Programa Nacional de Crédi-

to Fundiário (PNCF) enquadradas nos Grupos "A" e "A/C" do Pronaf, o crédito é de investi-

mento, atingindo até R$ 20.000,00. 

Essa diversidade de programas sinaliza a diversidade produzida no espaço rural 

projetada pela agricultura familiar. Os estabelecimentos agrícolas de economia familiar são 

multissetoriais. Neles surgem atividades criativas, de pequenas empresas comerciais, artesa-

nais, entre outras. Revela comportamentos cooperativos e competitivos, dinamizadores da 

economia e suavizantes dos impactos em tempos de desemprego.  

É importante reconhecer essas reais possibilidades de desenvolvimento, devendo 

ser entendido como liberdade de escolha, ressaltado por Veiga (2001b), no âmbito transponí-

vel dos bens materiais, para a expansão das potencialidades humanas, pelo acesso aos direitos 

a saúde, educação, a terra e a liberdade humana transfigurada pela inclusão. 

O Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar é uma política pública 

significativa, quando na sua tentativa, viabiliza os direitos reivindicados pelos trabalhadores e 

trabalhadoras da agricultura de base familiar, no fortalecimento de suas escolhas, inclusive de 

viver no campo e do campo, reafirmando o meio rural no mundo crescente da sociedade mo-

derna, pois longe de “diluir-se em uma homogeneidade social urbana, reitera suas particulari-

dades, afirmando-se como espaço singular” (WANDERLEY, 2004b, p.61).  
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É nesse cenário de políticas públicas em consolidação, que o agricultor familiar, 

ao se deparar com desafios em acessar direitos ou garanti-los, deverá aflorar o sentimento de 

busca na luta de sua liberdade de sujeito, ator visível no contexto da defesa de seus interesses. 

 

3.5 LEGADOS À AGRICULTURA FAMILIAR 

 

A agricultura traz em sua trajetória de atividade a base familiar como o principal 

sujeito de sua evolução como atividade. Ela acompanha em cada contexto histórico e social 

uma forma de reagir aos modelos econômicos e políticos de enquadramento da sua produção 

material e de seu patrimônio cultural, pela forma de fazer o trabalho no bojo da gestão famili-

ar, ou seja, uma forma social de produção. 

No sistema capitalista de produção, principalmente a partir da Revolução Verde, 

com a disseminação dos pacotes tecnológicos, visando a uma homogeneização da produção 

pelos instrumentos de modernização, o estudo da agricultura voltou-se para o debate produti-

vo e do novo patamar caracterizado pela integração socioeconômica global, criado para o 

meio rural.  

A constituição desse patamar, ao contrário do que se planejava, não desenvolveu 

uma forma social única de produção, evidenciando o trabalho familiar numa posição de im-

portância no cenário da economia e da sociedade brasileira (WANDERLEY, 2004, p.43).  

Nesse cenário de reafirmação do trabalho familiar, fortalecendo as relações cam-

ponesas frente aos desafios socioeconômicos e políticos, faz-se fundamental refletir que rela-

ções caracterizam o trabalhador como camponês? Já que perante o quadro atual de interven-

ção do Estado brasileiro no campo, se configurou adotar para o trabalhador familiar o termo 

Agricultura familiar. Em que se combinam e se distinguem esses atores no conjunto das mu-

danças sociais? 

Esses questionamentos encontram, nos estudos de Maria de Nazareth Baudel 

Wanderley, uma explicação pautada na formação histórica do espaço rural brasileiro como 

motivação de luta para a existência e continuidade do trabalho familiar na agricultura, influ-

enciando o camponês, como legado ao agricultor familiar, para evitar a negação de seu valor 

social.  

No Brasil, a grande propriedade foi historicamente reconhecida como modelo so-

cial, reforçado pelas políticas agrícolas de modernização e suporte para sua reprodução, rele-

gando a agricultura familiar a nível nacional, na afirmação de Wanderley (1996).  
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A referida autora afirma que “a história do campesinato no Brasil pode ser defini-

da como o registro das lutas para conseguir um espaço próprio na economia e na sociedade” 

(WANDERLEY, 1996, p. 15). Assim sendo, na trajetória de lutas desses atores sociais da 

agricultura, a busca por espaço na manutenção de sua identidade produtiva do seu modo fami-

liar é reforçado no Brasil, com o aparecimento do sem terra como sujeito social, expressando 

as mudanças relacionais de dependência entre trabalhadores rurais e grandes proprietários, 

segundo Marques (2004).  

É a reivindicação o elo forte de ligação da agricultura, refletida historicamente na 

luta dos movimentos sociais pelo acesso à terra e à cidadania ampliada para a vida de assenta-

do. Uma reivindicação pautada nas demandas da população rural e não de atenuação dos con-

flitos sociais pela intervenção das políticas públicas. 

O que se traz é uma reflexão pautada na evidência das “continuidades e rupturas” 

entre o campesinato e agricultura familiar. Resultado das conjecturas socioeconômicas nas 

quais o Brasil é envolvido e se envolve, estabelecendo caminhos para intervenção institucio-

nal de um setor que se reestrutura ou busca se adaptar aos desafios e possibilidades planejadas 

em diferentes tempos. A agricultura camponesa brasileira está sendo configurada em agricul-

tura familiar, pelas políticas públicas de desenvolvimento rural, porém defendida por estudio-

sos, no sentido de alicerce do patrimônio sociocultural do trabalho familiar. 

No quadro das políticas públicas, o campesinato é reconhecido como sujeito soci-

al nos anos 90, com a denominação de agricultura familiar, com ênfase para sua organização 

econômica. Com isso, em 1995, como já referido, surge o Pronaf , bem como outros instru-

mentos das políticas públicas brasileiras, o MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário). 

Foram então respostas às manifestações de movimentos de pequenos agricultores, trabalhado-

res sem terra.  

As políticas públicas originadas do contexto das manifestações são insuficientes 

para reconhecer o campesinato como o sujeito central de um novo modelo de desenvolvimen-

to rural no Brasil, como denuncia Silva (2004). Pela contraditória evidência entre a defesa da 

agricultura familiar e reforma agrária (MDA) e do agribusiness, ou agronegócio, por perma-

necer “a manutenção da intocabilidade do latifúndio produtivo, impedindo uma verdadeira 

reforma agrária no Brasil; as tensões territoriais, cada vez mais frequentes, entre o agribusi-

ness e as populações camponesas e indígenas locais [...]” (SILVA, 2004, p.339). 

É nesse contexto de luta pelo espaço do agricultor, que se estimula a criação de 

um novo trabalhador do campo, a partir do incentivo dado pelas políticas públicas de desen-

volvimento rural: o agricultor familiar. Ele precisa ser considerado na sua plenitude, não co-
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mo sujeito criado pelo Estado, mas um sujeito construtor de um projeto social dotado de uma 

história, que tem em sua origem o campesinato (WANDERLEY, 2004). Baseada nessa autora 

sugere-se a reflexão sobre a agricultura familiar como legado do campesinato, pelas “rupturas 

e continuidade” reveladas no fazer do trabalho familiar da atualidade. 

O quadro abaixo é uma interpretação das características do trabalho familiar na 

agricultura campesina e agricultura familiar, contribuindo para apreendermos sobre a interde-

pendência dessas formas de vivência com a, e na terra. 

Quadro 2 - Interações da Agricultura no Trabalho Familiar 
 

Campesina Agricultura Familiar 
Confluências 

(Interações) 

Sujeitos da agri-

cultura 

Trabalhadores rurais da 

pequena propriedade, pro-

prietários ou não da terra 

cultivada. O trabalho fami-

liar é à base da mão de 

obra. 

Trabalhadores rurais da 

pequena propriedade, con-

centrando a mão de obra 

contemplada ou não por 

políticas públicas de acesso 

á terra. 

O trabalho familiar na pe-

quena propriedade funda-

menta a atividade agrícola. 

Motivação do 

Trabalho famili-

ar 

Produção de alimentos 

priorizando à manutenção 

da família e autonomia das 

decisões; estreitamento dos 

laços familiares. 

Autonomia das decisões de 

estratégia de produção para 

consumo e escoamento; 

Investimento na agricultura 

como atividade produtiva 

Autonomia familiar nas 

decisões. A produção de 

alimentos para segurança 

alimentar da família. 

Racionalidade 

O trabalho familiar é con-

cebido como uma conquis-

ta social de independência, 

força que motiva a ação 

governamental. 

Continuidade da Agricultu-

ra familiar, sob motivação 

do Estado, enquadrada na 

perspectiva de atividade 

produtividade com quali-

dade. 

O trabalho na perspectiva da 

produtividade e qualidade, 

assimilada a partir do co-

nhecimento extraído das 

experiências da conquista 

social da terra. 

Formas de rei-

vindicação do 

acesso à terra e  

direito ao desen-

volvimento 

Organização em Via Cam-

pesina 

Organização em  associa-

ções, sindicatos, movimen-

to social – Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem 

Terra –MST. 

Trajetória de luta no reco-

nhecimento da valorização 

do trabalho familiar na 

agricultura como um direito 

sociocultural vislumbrando 

o desenvolvimento rural. 

 Fonte: Produzido pela autora 

 

O quadro acima nos chama a atenção para analisarmos a agricultura como uma 

trajetória construída por sujeitos que resistem às mais complexas realidades, mantendo o tra-

balho familiar como o principal patrimônio de resistência às intervenções do tempo. Produz 

intencionalidades econômicas em tornar o trabalho com a terra somente uma forma de produ-

zir bens para o mercado.  

A agricultura familiar, no contexto de inserção das políticas públicas, no caso bra-

sileiro a partir dos anos 90, com o PRONAF, para fomentar a produção, não se desconfigura 

da sua essência de sociabilidade com o campo, anteriormente gerada da relação propriedade, 

trabalho e família, conforme hipóteses defendidas a seguir (WANDERLEY, 1996, p. 02): 

a) A agricultura familiar é um conceito genérico, que incorpora uma diversidade 

de situações específicas e particulares; 
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b) Ao campesinato corresponde uma destas formas particulares da agricultura fa-

miliar, que se constitui enquanto um modo específico de produzir e de viver em 

sociedade; 

c) A agricultura familiar que se reproduz nas sociedades modernas deve adaptar-

se a um contexto socioeconômico próprio destas sociedades, que a obriga a um 

contexto a realizar modificações importantes em sua forma de produzir e em sua 

vida social tradicionais. 

Estas transformações do chamado agricultor familiar moderno, no entanto, não 

produzem uma ruptura total e definitiva com as formas “anteriores”. Elas não apresentam 

como antes, um agricultor portador de uma tradição camponesa, que lhe permite, precisamen-

te, adaptar-se às novas exigências da sociedade, verificado por Wanderley (1996). 

É percebido uma transição ou entrelaçamento do campesinato, do camponês, seja 

o que representa a categoria histórica de uma agricultura calcada na família e resistente aos 

ajustes das exclusões políticas visionárias do desenvolvimento capitalista, com a então pro-

posta estatal de uma agricultura familiar inovadora por políticas públicas, direcionadas ao seu 

fortalecimento, seja pelo acesso à terra via crédito, ou por projetos de inserção no mercado 

local e regional, incentivado e amparado por estratégias institucionais. 

O cenário no qual a agricultura está inserida não está definido, lembrando (NE-

VES, 2005, p.90). “O reconhecimento da necessidade de alteração das formas de integração 

institucional dos agricultores pressupõe a construção de outras percepções deles mesmos so-

bre si e sobre os outros.”  

A autora ressalta que os próprios agricultores não podem ser reféns de adequações 

institucionais, até porque as políticas públicas atuais não lhe deram a condição de abundância 

de recursos, tais como assistência técnica, autonomia para projetar a sua produção e financiá-

la, chegando a uma co-gestão das relações. Assim, a agricultura familiar não deve ser conce-

bida pelo olhar do interventor, mas a partir da realidade de quem a constrói. Ela é familiar 

porque a família é o principal objetivo para que se produza e com quem produz. Ela continua 

carente de acessos, por isso é reivindicatória de inclusão social, mesmo com os Pronafs em 

atuação. 
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4 METODOLOGIA 

 
Os instrumentos metodológicos são, portanto, um meio 

para acessar informações, mas é a perspectiva político-

ideológica de imersão no trabalho de campo, sobretu-

do, que permite a compreensão da realidade pesquisa-

da. Logo devemos tratar cada instrumento a partir de 

uma concepção que valorize a participação efetiva dos 

sujeitos no processo de produção do conhecimento.  

(SOUZA; PESSOA. 2013 p. 189). 

 

Este capítulo é composto pela trajetória da pesquisa. Enfatiza-se o desdobramento 

metodológico a partir do trabalho de campo, valorizando as revelações surgidas da aproxima-

ção com a convivência da realidade apresentada pela agricultura familiar, assentada no Sítio 

São João. 

 

Caracterização do Assentamento São João no Município de Antonina do Norte, Ceará. 

 

O Semiárido rural é o espaço da presente pesquisa. Especificamente o assenta-

mento São João, referenciado pelo município de Antonina do Norte, figura 4, com as seguin-

tes informações geográficas: Latitude sul 6°46’30’’, Longitude Oeste 39°59’21’’, situado ao 

Sudoeste do Estado, com os seguintes municípios limítrofes: Saboeiro ao Norte, Campos Sa-

les e Assaré ao sul, Tarrafas ao Leste, e Aiuaba ao Oeste.  

Quanto as suas características geoambientais, compõem-se pelo clima semiárido, 

com pluviosidade de 977,2 mm, nos anos mais chuvosos, temperatura média de 26° 28° (me-

ses de fevereiro a abril). O relevo é caracterizado pela depressão sertaneja, com altitude de 

366,7m. Os solos são rasos, decorrentes do embasamento cristalino. A vegetação é de caatin-

ga, variando entre floresta caducifólia, espinhosa e floresta subcaducifólia tropical pluvial. A 

bacia hidrográfica é a do Alto Jaguaribe, sendo o Rio Conceição um afluente que banha seu 

território (IPECE 2012). 
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                           Figura 4 - Localização do Assentamento São João  

 

                              Fonte: Produzida pelo LABGEO/URCA (Imagens Google IPECE/IBGE)  

 

O referido município, conforme o Censo Demográfico (IBGE, 2010), base do do-

cumento do IPECE, tem 6.984 habitantes, dos quais 1.985 residentes no espaço rural e 4.999 

no espaço urbano, com densidade demográfica (hab./km²) respectivamente de - 0,47 e de 

1,22. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM foi avaliado pelo referido 

censo em 0,599, demonstrando a necessidade de maiores investimentos na melhoria da quali-

dade de vida do município, pois quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano 

(PNUD,2010). Apresenta o seguinte quadro socioeconômico: total de mortalidade infantil, 

considerando 1000 nascidos vivos – 16,81%, enquanto no Estado foi de 13,32%. 
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Os indicadores educacionais apontam a escolarização líquida
8
 do ensino funda-

mental 92,35% e ensino médio 46,14%.  A taxa de analfabetismo funcional (15 anos ou mais) 

32,61%, enquanto a do Estado, 18,78%. Cobertura de água urbana 98,53%, domicílio particu-

lar permanente com energia elétrica 98,40%, estabelecimentos rurais consumidores de energia 

327, utilizando 284 Mwh. Quanto aos domicílios com lixo coletado foram registrados 

64,49%. 

No aspecto da renda domiciliar constou a seguinte distribuição dos rendimentos 

entre a população antoninense, gráfico 3. 

Gráfico 3 - Renda domiciliar per capita 

30,92%

26,02%

26,72%

5,79%
0,80%

0,50%

9,24%

Renda Domiciliar per capita (Salário mínimo R$ 510,00)

Até 1/4

Mais de 1/4 a 1/2

Mais de 1/2 a 1

Mais de 1 e 2

Mais de 2 a 3

Mais de 3

Sem rendimento

 
Fonte: Produzido pela autora a partir do perfil básico do município de Antonina do Norte. IPECE/2012. 

Como se pode constatar, o município de Antonina do Norte tem sua população e 

serviços concentrados na área urbana. No tocante ao espaço rural, a agricultura familiar de 

subsistência, representa um importante instrumento para a produção de alimentos, ao menos 

dos produtos básicos, como o feijão e o milho. A atenção dada a esse setor é uma forma de 

fomentar o trabalho que ainda resiste no campo, oferecendo condição dessa categoria prospe-

                                                           
8
 Define-se como a relação entre a matrícula dos estudantes na faixa etária adequada a determinado nível de 

ensino e a população dessa mesma faixa etária. 

Fonte: http://www2.ipece.ce.gov.br/publicacoes/ceara_em_numeros/2010/social/educacao.htm 
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rar pela viabilidade de adaptação ao Semiárido. No estado do Ceará (CENSO AGROPECU-

ÁRIO, 2006), contribuiu com 12,8% de seu PIB. 

É sobre essa perspectiva de avaliar a potencialidade de resistência da agricultura 

familiar, na interface das políticas públicas agrárias com a convivência sustentável com e no 

Semiárido, que esse trabalho busca compreender a agricultura familiar a partir do Assenta-

mento São João, com capacidade para 20 famílias, numa área de 1.155,0714 ha, cartografada 

em GPS topográfico Pro-XR, em relatório técnico de vistoria preliminar (anexo C). Situa-se 

ao nordeste do município de Antonina do Norte, Ceará, sub-região do Cariri Oeste. É um as-

sentamento resultante da reforma agrária com intervenção do Instituto de Colonização e Re-

forma Agrária – INCRA.  

Esses assentamentos são os menos representativos nesse território, explicação 

pautada na política de crédito rural, que incentiva o acesso à pequena propriedade rural no 

Ceará, a partir dos anos 1990, sem necessidade de organização dos agricultores familiares em 

movimentos sociais, como o MST. Mecanismo social utilizado pelo assentamento selecionado 

no processo de aquisição da terra. Esse aspecto reforça a escolha do assentamento para a pes-

quisa, configurando em um estudo de caso. Haja vista ser a primeira experiência de resistên-

cia na luta pela terra, registrada no referido município, de área relativamente pequena, 260,10 

Km². 

O Assentamento São João, cujos agricultores são até hoje estereotipados de “Sem 

Terra”, tem sua origem na propriedade de João Nogueira, remontando os anos de 1930, quan-

do o município de Antonina do Norte não havia se emancipado de Saboeiro. A emancipação 

ocorreu em 1958. A sua origem histórica é a atividade da pecuária, um legado da colonização 

do interior nordestino em decorrência da Carta Régia de 1701, impedindo a criação de gado 

no litoral (JUCÁ 1995).  

O referido fazendeiro dividiu sua propriedade em três, conforme o número de fi-

lhos, denominadas Fazenda São José, São João e São Paulo.  O Senhor João Claudino adqui-

riu a Fazenda São João de Francisco Gomes, herdeiro de João Nogueira, que por sua vez ven-

deu a José Mendes, comerciante residente no estado do Rio de Janeiro, passando alguns anos 

sob a responsabilidade administrativa do seu filho Raimundo Mendes, até o ano de 2002, 

quando o INCRA dá posse a 20 famílias agricultoras do MST. 

A fazenda dista da sede do município, aproximadamente 12 km. É composta por 

vinte casas. Na sede da fazenda está a “Casa Grande”, com onze cômodos. Preserva uma me-

sa de madeira de quatro metros de comprimento. Os armadores originais são de madeira gros-

sa e as linhas do teto são troncos de carnaubeiras. O açude está ao lado direito, bem como 
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ruínas de um curral e um armazém mais à frente. Como símbolo da religiosidade, há uma es-

tátua do Padre Cícero colocada sobre um pilar, próxima à Casa Grande. Devoção do antigo 

dono João Claudino, atrai a atenção de outros devotos,figura 5, como é observado no mapa da 

comunidade.  

O mapa é uma indicação do Diagnóstico Rural Participativo. A representação em 

uma gravura, construída por jovens e senhoras do assentamento, como forma de projetar a 

imagem que têm de seu próprio lugar. Há relatos do cultivo de cana de açúcar para o engenho 

local, “Meu pai dizia que lá o povo moía cana”, informa Dona Francinete (72 anos, filha de 

conhecido do primeiro proprietário). Provavelmente advinda do cultivo nas vazantes dos açu-

des da propriedade. 

Figura 5 - Assentamento São João pelo mapa da comunidade  

 

 

    

 

 

 

 

                                             

 

                        

 

Fonte: Moradores do Assentamento - Dezembro de 2013. 
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Em 1999, aconteceu na Escola Antonio Batista, em Fazenda de mesmo nome e 

vizinha à São João, um curso de três dias para os agricultores familiares, com a ACB. Na oca-

sião, foram abordadas discussões sobre agroecologia e convivência com o Semiárido, moti-

vando um segundo encontro no distrito de Taboleiro, Antonina do Norte, aproximadamente 4 

km da Fazenda São João. A primeira reunião de agricultores familiares sem terra do municí-

pio e circunvizinhos, sob mobilização do MST, com iniciativa da ACB, reunindo 86 famílias.  

O primeiro projeto era para adquirir o São José. Ao haver reflexão dos membros 

dirigentes e agricultores, foi resolvido lutar pela posse da Fazenda localizada no centro, ou 

seja, a São João. A posse veio após a trajetória de luta no período de três anos, em 2002. Vale 

lembrar que a Fazenda São Paulo, em 2011 foi palco da reforma agrária executada pelo IN-

CRA, sendo que a São José está em processo de desapropriação, completando o ciclo de rom-

pimento de um histórico latifúndio. 

Residem no assentamento São João 71 pessoas distribuídas conforme gráfico 4, 

nele a distribuição de faixa etária utilizada foi  orientada pelo Censo
9
 demográfico para o Se-

miárido. O referido assentamento completou em 06 de dezembro de 2014, doze anos de exis-

tência.  

               

 Gráfico 4 - Distribuição etária da população 

 

30%

15%

54%

1%

Perfil Etário da População

Crianças 0 a 11 Anos

Adolescentes 12 a 18 anos

Adultos 19 a 59 Anos

Idoso 60 Anos ou mais

 
 Fonte: Produzido pela autora com base nos dados da Agente Comunitário de Saúde, agosto de 2014 

 

                                                           
9
 Disponível em: www.insa.gov.br/censosab/publicação/sinopse.pdf 

http://www.insa.gov.br/censosab/publicação/sinopse.pdf
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Considerando a infraestrutura para as famílias assentadas, constatou-se que todas 

elas são beneficiadas com cisternas de placa, uma parceria do INCRA, MDS. O lixo não tem 

destino certo, inclusive prejudicando as margens do açude, a principal fonte de abastecimento. 

Com a água encanada à vista, através de instalações da CAGECE, em parceria com o INCRA, 

FUNASA e SISAR, sinalizada na figura 6. As residências possuem banheiros com fossas sép-

ticas, todas têm eletrificação e acesso à estrada principal.  

 

                  Figura 6 - Caixa receptora de água do açude do assentamento. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: Júlia Gonçalves (Jovem assentada). Dezembro de 2013. 

No aspecto escolar, as crianças do assentamento estudam no seu próprio espaço. 

Iniciam na educação infantil, continuam no 1º ano (correspondendo à alfabetização) ao 5º ano 

(equivalendo a 4ª série) na Escola de Ensino Infantil e Fundamental Júlia Claudino de Olivei-

ra. A escola tem infraestrutura básica: contendo luz elétrica, banheiro e água tratada, abasteci-

da da cisterna escolar.  Nela estudam crianças do vizinho assentamento São Paulo. Alunos 

filhos de assentados da reforma agrária, no total de 46.  

A escolaridade dos pais merece atenção pela necessidade de oferecer acesso à 

educação para aqueles que ainda estão aptos ao processo de alfabetização, pois consta de 50% 

os alfabetizados, 49% analfabetos, 1% tem Ensino Médio. As professoras da escola possuem 

nível superior completo e uma assistente graduanda em pedagogia. Os alunos que completam 

11 anos vão para a sede cursar a 2ª fase do Ensino Fundamental e o Ensino Médio, conduzi-

dos pelo transporte escolar municipal. 

Conforme o coordenador pedagógico, uma forma de valorização da comunidade, 

pela educação, é o trabalho com a história local. Aspectos econômicos da agricultura familiar 
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pelo trabalho de campo envolvendo os alunos na construção da aprendizagem através dos 

projetos que tem realizado. (Informações concedidas pelo professor Antonio de Paula de Li-

ma- Coordenador Pedagógico da Escola do Assentamento). 

Apresentadas algumas das características do assentamento São João, serão expos-

tas a seguir as metodologias selecionadas para alcançar os objetivos da pesquisa, bem como 

conhecer aspectos da vida local, revelados a partir dos sujeitos sociais, capazes de despertar 

novas concepções da realidade da agricultura familiar concebida pela reforma agrária.                                                                

A pesquisa realizada é de natureza qualitativa, pois não se busca quantificar as in-

formações, mas compreender o contexto pelo qual as informações e opiniões foram coloca-

das.  Silva e Mendes (2013) argumentam que este tipo de pesquisa possibilita informações 

sobre as pessoas, os lugares, as situações que as envolvem a partir da aproximação direta do 

pesquisador com a realidade estudada, seguindo a perspectiva dos sujeitos sociais pesquisa-

dos. 

 Serão relatadas as metodologias utilizadas e as experiências que lhe deram signi-

ficado para melhor esclarecer a sua pertinência à pesquisa. São guiadas pelo trabalho de cam-

po e suas formas de fazê-lo: entrevista semiestruturada e estruturada, história de vida, obser-

vação participante, discussão com jovens, inclusão do Diagnóstico Rural Participativo nos 

encontros coletivos e análise das falas nas dimensões da sustentabilidade. 

O trabalho de campo 

Nessa inter-relação entre a pesquisa, o pesquisado e os sujeitos sociais, buscou-se 

no trabalho de campo uma investigação da realidade da agricultura familiar assentada. Bus-

cou-se também a convivência entre os sujeitos com o seu território, suas reflexões acerca das 

práticas cotidianas, intervenções políticas, ausências e presenças dos agentes governamentais 

de relevância para eles, no caso do INCRA, do movimento social do qual são integrantes, o 

MST, suas insatisfações e superações. 

Vale esclarecer que embora as/os entrevistadas (os) tenham permitido a gravação 

e divulgação de suas colocações, optou-se por priorizar o conteúdo das mesmas, reservando a 

identidade dos autores, focando nas comunicações de relevância significativa, perante a auto-

ria das mesmas. 

O campo é uma possibilidade de revelações; uma mediação ao diálogo respeitoso 

entre o pesquisador e os sujeitos. Não assume uma posição igual, mas a de o pesquisador ser 

aceito na convivência, encaminhando compreensões, lembra Silva (2002). Nessa perspectiva, 
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o autor recomenda que a entrada no campo deva ser gradual e ter a proposta apresentada às 

pessoas envolvidas, através do diálogo, numa cooperação. 

Na orientação de Brandão (2007), como fazer o trabalho de campo, ele denomina 

de tempo de “contaminação”, a primeira aproximação com a pesquisa, numa relação não dire-

ta.  Conhece-se os lugares, envolve-se com as pessoas em suas rotinas, obtendo dados, mas 

sem  pretensão direta. 

A entrada no campo no assentamento São João, seguiu as referidas orientações, 

em que se buscou revelações para conflitar com as informações pré-estabelecidas, superficiais 

à realidade cotidiana. A história já era um pouco conhecida, desde os tempos de ocupação, 

quando foram realizadas visitas individuais para se aproximar daquele espaço e seus atores 

em conflito. 

A motivação também teve origem em um breve trabalho de campo para o módulo 

de Questão Agrária, Turismo e Meio Ambiente, durante o curso de especialização em Geogra-

fia, Turismo e Meio Ambiente, da Universidade Regional do Cariri, em 2001, trazendo uma 

percepção da importância do lugar como potencial para economia e desenvolvimento social 

pelo trabalho com a agricultura familiar. Posteriormente, já na condição de assentamento, 

foram conduzidas aulas de campo com alunos do Ensino Fundamental e Médio, com os quais 

foi possível o contato com a comunidade. 

O retorno a esse território, como campo de pesquisa para dissertação de mestrado, 

trouxe outras perspectivas de percepção e compreensão. As pessoas não são todas as mesmas 

da época de visita à “lona”. O espaço tem outro formato pela presença das residências, mas o 

tempo de história de vida é continuado. Então o primeiro contato foi através das pessoas com 

quem já havia familiaridade, fosse pela reaproximação através de uma conversa na feira, por 

meio de uma jovem aluna assentada, por mulheres de comunicação acessível.  Paralelamente 

a esses encontros houve a presença em momentos coletivos como: missa de páscoa, bolão de 

vaquejada e também conversa prévia com agente de saúde do lugar. 

Foi explicitado aos assentados próximos e aos não conhecidos o objetivo de co-

nhecer a convivência do assentamento com o Semiárido. Também discutir as suas interações 

ou distanciamento com as políticas públicas para o desenvolvimento rural, bem como se rela-

cionam nesse processo de vivências como agricultores familiares assentados, em uma reunião 

ordinária da assembleia da associação do assentamento. Houve aceitação do grupo para cola-

boração com a pesquisa. 

Não foi notificada uma família, entre as dezessete visitadas, que não tivesse aberto 

as suas portas e acolhido uma conversa na sua rotina. Poderia acontecer o diálogo acomodado 
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em uma cadeira ou sofá para escuta e fala, ou mesmo conciliando uma tarefa, como estender o 

feijão ao sol, fazer uma colheita de verdura na horta. Foi à maneira de escolha dos entrevista-

dos que proporcionou o diálogo. 

Entrevista semiestrutural 

A entrevista semiestruturada foi selecionada por ser uma prática que produz es-

pontaneidade entre pesquisador e sujeito social pesquisado. Foram entrevistadas as famílias 

assentadas, representante do MST na região Centro-Sul, dois técnicos da EMATERCE local, 

agente de saúde e coordenador pedagógico da Escola local Júlia Claudino, (anexo A). Ainda 

que siga um roteiro de questões, esse tipo de entrevista, como afirma Brandão (2007), em sua 

vivência, o roteiro é a sensibilidade de sentir através do outro, não da vontade de perguntar 

invasiva a ideia, ou comportamento do entrevistado. Neste caso o autor diz que é necessário 

não condicionar as respostas.  

Diferentemente dessa proposta, foi necessário utilizar uma entrevista estruturada, 

(anexo B) direcionada ao Perito e Analista de Desenvolvimento Agrário do INCRA, dada a 

dificuldade de deslocamento, a mesma autorizada via email. Obteve-se uma riqueza de infor-

mações críticas ao funcionamento das políticas públicas voltadas para a reforma agrária. 

A entrevista semiestruturada é caracterizada por Ornellas (2011, p.64) da seguinte 

forma: 

 

Constitui um modo singular de entrevista, em que se observam perguntas específicas 

com relação ao objeto estudado pelo pesquisador. Faz-se interessante pontuar duas 

premissas nessas gestalt: a) o diálogo entre entrevistador e entrevistado é mantido 

referenciado numa via de mão dupla; b) neste modo, entrevistador e entrevistado 

têm liberdade para falar fora do previsto. 

 

É através dessa construção de diálogo, promovido pela entrevista semiestrutural, 

que brotam as revelações das vivências no ambiente do assentamento. Nesse momento, conta-

se com auxílio do gravador, com a permissão do entrevistado. Para sua elaboração, baseou-se 

nos seguintes princípios da sustentabilidade: ambiental, sociocultural, institucional, política, e 

econômica. Essa dinâmica concedida por esse tipo de entrevista possibilitou, além da obten-

ção de dados qualitativos sobre a realidade do assentamento, manifestações de leituras dos 

próprios assentados, indo de encontro ao que Brandão (2007) descreve em suas práticas de 

campo: puxar a entrevista pelo fio de vida, ou seja, através de sua experiência associada à 

comunidade. Assim, o entrevistado descreve uma história que também é coletiva, através da 

história de suas vivências.  

O outro caso é a colocação de vocabulários próprios, categorias de interpretação 

da realidade na qual os agricultores familiares estão inseridos. O autor coloca essa situação de 
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enriquecimento da entrevista, principalmente ao se referir às questões práticas dos entrevista-

dos. Experiência captada com os agricultores do assentamento São João, vistas a seguir. 

As leituras dos sujeitos sociais comunicadas em vocabulários e expressões 

 Quanto à revelação de interpretações dos agricultores acerca de sua convivência 

no assentamento, aspectos da visa social, econômica, política-institucional, colocam expres-

sões e vocabulários de suas análises da realidade, o que para nós, na colocação de Brandão 

(2007), se compararmos, é uma eruditização das mesmas.  

Puderam-se destacar algumas categorias interessantes na voz dos agricultores e 

agricultoras, como: viver do compra (Agricultor A, maio de 2014), quando coloca acerca da 

importância de plantar para autoconsumo. Pagar de fora (Agricultora B, abril de 2014), ao 

falar da necessidade de obterem equipamentos para atender as necessidades internas de todos. 

Ninguém se alui (Agricultora I, maio de 2014), observando acerca de atitude desmotivada 

frente aos desafios cotidianos. Inverno branco (Agricultor D, abril de 2014), ao se referir à 

seca.  

Seguem os vocabulários e expressões: Deu uma passeada (Agricultora L, junho 

de 2014) referindo-se a emigração para São Paulo. Terreno do INCRA (Agricultor Q, junho de 

2014) ao lembrar que esse pensamento é desfavorável ao desenvolvimento da agricultura fa-

miliar assentada, e Benfeitoria, referindo-se aos benefícios conseguidos através dos projetos 

públicos adicionados ao resultado de esforços próprios. Companheiros (várias pessoas), ao 

falarem sobre o outro, em relação às ações conjuntas ou individuais, demonstrando um sinal 

de vinculação pelo resgate da coletividade. Mais união (todos os entrevistados), numa visão 

sistêmica, demonstrando a importância de resgatar as relações de interesse comum, projetando 

a manutenção e desenvolvimento do assentamento. Companheirada (Militante do MST), ao 

referir-se as famílias assentadas do São João. 

Como registro da percepção, respostas e indagações dos sujeitos sociais, fez-se 

uso do gravador, câmera fotográfica e uso de caderno para anotações, caso houvesse recusa 

em registrar a fala, como ocorreu com um jovem em grupo de discussão. 

A primeira situação, já então relatada, a de puxar a entrevista pelo fio de vida, foi 

obtida com alguns dos assentados e assentadas. Quando falaram da sua vinda ao São João, 

ligaram suas vidas às ameaças da “lona”, à esperança da conquista da terra, a gestação e nas-

cimento dos filhos, de como vieram parar no assentamento. Um senhor relatou que a pesca o 

trouxe e que a terra foi motivo para ficar. Um dos assentados, em um discurso com várias 

abordagens, expõe as aprendizagens sobre agrofloresta, importância de não esperar só pelas 

políticas públicas, de lutar contra o comodismo. 
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 Aqui será colocada uma história de vida, pela sua representatividade pessoal na 

relação com o processo histórico do assentamento. O Sr Josa, um informante especialista, pois 

não só fornece dados, informação, como defende Brandão (2007), mas também apresenta pos-

tura crítica da realidade acerca da agricultura familiar assentada da reforma agrária. Ele de-

senvolve ideias pautadas na agricultura familiar, como característica inerente a sua pessoa. 

História de Vida 

O Senhor Cícero Henrique de Souza é popularmente denominado de Seu Josa, 

dentro e fora do assentamento São João. Aos 58 anos, nunca desenvolveu outra profissão a 

não ser a de agricultor. Junto aos pais, durante décadas, cultivou as terras alheias, alimentando 

o desejo de possuir o que fosse seu. 

No ano de 1999 viu a chance de alcançar o sonho, ao conhecer a proposta de con-

vivência com o Semiárido divulgada pela ACB, no município de Antonina do Norte, pela 

agricultura sustentável, pensada a partir de práticas agroecológica. Entendeu a motivação, mas 

não sabia como praticá-la. “Será que é preciso uma autonomia para iniciar outra crença no 

fazer da agricultura regional?” Era preciso terra pra trabalhar e viver nela. A partir de então, 

ele e outras 86 famílias, estimulados pela citada ONG, se articularam ao MST do Centro Sul 

cearense. 

Foram assentadas 20 famílias no ano de 2002, com a construção de dezoito casas 

e reforma de duas, conforme permissão do INCRA. Desde então, mesmo que parcialmente, as 

famílias vêm manifestando a compreensão da importância de se adaptar ao Semiárido pela sua 

percepção, curiosidade e agregação de conhecimentos adquiridos com técnicos da ACB, 

MST, INCRA, EMATERCE, no início da assistência acompanhada às famílias assentadas. 

Receberam igualmente as mesmas orientações sobre a importância de não quei-

mar, não destruir as matas, eliminar o uso de agrotóxicos. Porém, boa parte das pessoas não 

aplicam as regras quando passam a viver a realidade. 

Lembra-se do direito de igualdade na distribuição das terras: dois hectares para 

cada família, se cercada. Além disso, é ultrapassagem de limite estabelecido pelo Regimento 

Interno do Assentamento. A terra é de todos, quando entrou foi sabendo da autonomia de as-

sentado, é dele e dos outros, enquanto puder trabalhar, for vivo, morar dentro do assentamen-

to, a terra é sua, tem um documento do INCRA para comprovar que nessa condição a terra 

não é do governo. 

Ele demonstra consciência e pertencimento. Por esse motivo, é habitual ter inicia-

tiva, aproveitando as políticas públicas ou de forma independente. Foi assim que investiu no 

seu lote, com a venda de gado, adquirida ao longo do tempo, pra conseguir aumentar o seu 
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projeto de plantio em mandala, comprando equipamentos complementares. Por essa razão, 

alguns acharam risco, loucura, ele se desfazer de pertences para investir no terreno do IN-

CRA. Segundo o Seu Josa, enquanto o pensamento for esse, será difícil fazer algo, conseguir 

desenvolver o assentamento. 

A coletividade, em sua opinião, faz sentido quando as pessoas envolvidas acredi-

tam nela e dão continuidade. É importante pela ajuda mútua. Dela surge a cooperação na su-

peração dos problemas. Sem ela, a decadência ocupa espaço, perde a aproximação. 

Acerca das políticas públicas destinadas ao agricultor familiar, apresenta posicio-

namento insatisfatório, pela sua ineficiência no acesso, pois coloca que muitas vezes o agri-

cultor procura primeiro a orientação e não acha, “corre, chega lá em um banco”, ou em outro 

órgão público responsável em recebê-lo, mas não encontra a ajuda buscada. Sendo necessário 

olhar para essa situação e resolvê-la. 

Na opinião dele, deve-se enfrentar o trabalho, não esperar somente pelas políticas 

públicas. Investir no amanhã, com o que se tem hoje: 

  
“Então eu acho que as políticas públicas é muito importante, tanto na minha vida 

como na vida de todos, mas se nós for esperar por elas, não dar certo não. Se apa-

recer uma facilidade, tudo bem, vamo encaixar, se não aparecer, não vamo esperar, 

vamo trabalhar e vamo seguir”.  

 

Quando acessado os projetos disponíveis, se não houver coragem e planejamento 

de tocar pra frente, eles não acontecem. Ou pela incompletude dos materiais e equipamentos, 

ou como é recorrente, pela ausência da assistência técnica, bastante prejudicial. Com a pre-

sença de um técnico o agricultor fica mais seguro, porque o técnico estudou para orientar, tirar 

as dúvidas. Conforme o agricultor. 

Ele é conhecido na EMATERCE local e bem aceito pela sua alegria e disponibili-

dade em indagar e procurar informação. Faz ligação telefônica, vai até à fonte, seja a esse 

órgão ou aos bancos. Não tem esperado pela volta do INCRA e do MST, vai atrás de alterna-

tivas com quem tem experiência em solucionar algum problema, um produtor rural, assentado 

de outro município, um técnico. Faz isso para não “ficar de fora” dos projetos. 

O projeto mandala é sua principal fonte de produção, porque idealiza outra forma 

de irrigar, com o uso de tecnologia automatizada, para suprir mão de obra escassa. Faz o tra-

balho com a esposa Dona Fátima, com limitações de saúde. Os filhos moram todos fora do 

município, migraram bem no começo do assentamento. Receberam colaboração financeira do 

trabalho derivado da agricultura familiar, no encaminhamento de seus projetos pessoais, afir-

ma Seu Josa. 
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Essa idealização em trocar o atual sistema mecânico de irrigação, fundamenta-se 

na ampliação do abastecimento da cidade durante a feira, ou feirinha da agricultura familiar 

aos sábados, e mediante encomendas, bem como às escolas da sede local. Revela ficar cons-

trangido quando não atende à demanda. 

“Se a vontade do povo em produzir fosse aproveitada, todos tem vontade”, ex-

pressa ele, conseguiriam chegar mais longe. O exemplo do mais longe é até à CEASA em 

Barbalha, quando declara já ter procurado para saber sobre a compra de acerola, ao estudar 

esse mercado. Ele produz esse fruto em abundância, sete carregos ao ano, com uma média de 

mil quilos cada safra. Com mais diversificação de projetos no assentamento e transporte in-

cluso nessas propostas de políticas públicas para o desenvolvimento rural, facilitaria bastante, 

não é o caso da realidade, “como transportar sem transporte?” Indaga. Ainda se propõe como 

ponte para fazer campanha em favor da venda de produtos dos companheiros assentados, caso 

seu plano se tornasse realidade. 

Na visão do agricultor, um projeto adequado à realidade econômica, ambiental e 

social do agricultor familiar do Semiárido, teria como compromisso: disponibilidade de um 

projetista atuante, aproximação com a comunicação do INCRA, assistência técnica, ao menos 

uma vez no mês e fiscalização do andamento das atividades por quem executa, como os técni-

cos e agricultores, crédito para projetos que respondam as condições do ambiente. Se assim 

fosse, daria mais resultados para convivência com o Semiárido. Acredita que a agricultura 

familiar pode mais. Ela é possível de acontecer, o exemplo está em 2013 quando continuou 

sustentado pela agricultura familiar, em tempo de seca. 

Em seus aconselhamentos alerta para atitudes integradas de respeito à natureza do 

sertão. Crer no potencial dela, no equilíbrio ecológico, no crescimento de plantas estranhas 

em prol da plantação, na atração dos passarinhos para consumir as pragas. Vivencia aquilo 

recomendado, quando estava com o grupo, pregava a constatação de que uma tarefa de terra é 

o suficiente para três famílias, com uso controlado da irrigação. Assim, prever menos “broca” 

no assentamento, aliada a proibição da SEMACE às solicitações de queimadas e desmatamen-

to.  

Atitudes de planejamento para convivência sustentável com os recursos naturais e 

humanos disponíveis no Semiárido são fundamentais, declara sobre essa relação quando men-

ciona ser maravilhosa a cisterna P1MC. Dela bebe a água de chuva o ano todo, entende o mo-

tivo da sua construção: o de cozinhar os alimentos e saciar a sede, não para dar água a bicho, 

lavar roupa ou servir de depósito. Se assim for a água virá a ser escassa, observa. 
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Seu Cícero Henrique de Souza revela saberes ambientais. É um ser dialógico com 

as pessoas e com o mundo, em suas perspectivas e crenças nos sonhos. Compreende os desa-

fios do ser inacabado com consciência do seu papel de ser humano, faz sempre referência ao 

criador.  Pela fé ele se guia, tem presença animadora. 

Em outubro desse ano de 2014, tomou uma decisão de se afastar do assentamento, 

por problemas de saúde, porém continua inspirado no sonho de ver a agricultura familiar se 

desenvolver, ao passo que continua ligado as suas benfeitorias, através de parceria com a so-

brinha assentada no São João. 

Com ele é possível aprender sobre partilha do aprendizado, figuras 7 e 8, sobre o 

tempo de esperar, de fazer, de colher, de continuar, de transformar. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

Fonte: Profª.  Alzanira Martins. Jun de 2014                      Fonte: Profº. Roberto Azevedo – UFCA. Jun de 2011 

 

Observação participante 

Na fundamentação do trabalho de campo, a observação participante foi um meca-

nismo de apreensão social, bem como de autorreflexão acerca do que se desejava pesquisar e 

a forma de se conceber naquele ambiente. Através dessa técnica utilizam-se os sentidos para 

comunicação com o acontecimento, uma forma de produzir informação, na declaração de Sil-

va e Mendes (2013). Elas são construídas através da inserção do pesquisador no cotidiano das 

pessoas em seus ambientes. Ele observa as rotinas e como os envolvidos se comportam nessas 

situações. 

Na experiência de Brandão (2007, p. 14), a observação assim o é por se fazer pes-

soalmente no lugar, a partir dos acontecimentos, do estar presente na vida das pessoas no que 

lhes é habitual fazer, e participante pelo envolvimento pessoal com as pessoas em suas ativi-

Figura 7 - Alunos da EEF 08 de Maio em 

visita de campo a mandala de Seu Josa. 

Figura 8- Conversa com Seu Josa, professo-

res e alunos mestrandos da disciplina agricul-

tura familiar-UFCA 
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dades “[...] para esse participar faça com que eu me identifique mais de perto como uma pes-

soa não deles, mas próximas deles [...]”.  Essa aproximação pode orientar um processo educa-

tivo, concordando com Souza e Pessôa (2013). Quando pesquisado e pesquisador se reconhe-

cem como sujeitos de um mesmo processo de transformação social, mesmo desempenhando 

tarefas diferentes, são despertados acerca da realidade, motivando reflexões e ações. 

Através desse recurso metodológico é possível identificar a sua importância a par-

tir do envolvimento direto na observação. Aqui destacada algumas das vivências, não imagi-

nadas antes de estar presente no cotidiano das famílias. Como no caso da troca de trabalho, 

uma moeda social em circulação, articulada pela maioria das famílias assentadas.  

A experiência, consta em uma família receber um parente ou amigo para “apa-

nhar” feijão na roça,” em determinado dia combinado, depois revesando com o outro lá na 

roça dele, foi assim que estive com duas irmãs. Numa dessas experiências, na roça de feijão 

na figura 9, ao conversar também aconteceu contribuição com a colheita, além de reencontrar 

uma ex-aluna, seguindo sua vida pelo ritmo da resistência às dificuldades da agricultura e ao 

mesmo instante, satisfação em pertencer a terra. Elas contam que essa prática é uma realidade, 

quando não podem pagar pelo serviço, predomina a partilha. Em seus estudos agrários, Souza 

e Pessôa (2013) constataram a reciprocidade e parentesco como forma de organização cam-

ponesa no mundo. Assim, a relação capitalista de organização do trabalho ainda não se pleni-

ficou.  

Figura 9 - Troca do dia de serviço. Agricultora Antonia da Silva, à esquerda, e a autora 

da pesquisa à direita. Maio de 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Sr. Raimundo, parente da agricultora da foto, na troca de serviço. 
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A observação participante no assentamento, para demonstrar significância, trouxe 

a percepção de que a associação dos assentados do São João, não é só um espaço de participa-

ção decisória e de planejamento da convivência em comunidade, mas mecanismo de diálogo e 

crítica de aprendizado entre gerações. As crianças acompanham os pais e estão de certa forma 

captando a forma social de organização da comunidade, é momento de descoberta das poten-

cialidades dos jovens e mulheres, que durante a história da sociedade, vem manifestando sua 

voz pelo acesso à cidadania. Há reclamações de não participação, de falta de união, porém 

esse instrumento social resiste, basta uma motivação de algum membro, uma fala oposta ao 

desânimo e acomodação, que novas possibilidades surgem. 

Em uma dessas reuniões, agendadas para os segundos domingos de cada mês, or-

dinariamente, sendo incentivadas e conduzidas por uma mulher presidenta e uma secretária, 

ficou posto em evidência a importância da continuidade das discussões, da contribuição dos 

jovens presentes. Um deles, o Gerson, filho da presidenta Zélia, demonstrou capacidade de 

visão crítica de diálogo com o grupo, de expor pontos de vistas perdidos nos desacordos do 

grupo e cansaços provocados pelo desleixo das políticas públicas e do afastamento do MST e 

INCRA. É uma força potencial, representando reflexão na luta desejosa do desenvolvimento 

humano para aquele território. 

Através das discussões da associação, figura 10, foi viável incluir, através de suas 

colocações, o Diagnóstico Rural Participativo
10

, uma forma compartilhada de entender a vida 

rural e buscar o desenvolvimento sustentável rural, de acordo com Verdejo (2006). Na ocasi-

ão, com a permissão do grupo, foi feito intervenções acerca de sugestão para o aniversário de 

acampamento e principalmente depoimentos sobre percepções de suas capacidades e vanta-

gens comunitárias, como estímulo ao grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Corresponde a um conjunto de técnicas e ferramentas, em que as comunidades são incentivadas ao autodiag-

nóstico, visando ao autogerenciamento de seu planejamento e desenvolvimento.  
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Figura 10 - Reunião Ordinária da Associação do Assentamento São João 

 
Fonte: Produzida pela autora. Junho de 2014. 

 

Dessa forma, realizou-se o registro interpretativo das percepções dos agricultores 

e agricultoras acerca do assentamento, guiado pela FOFA
11

, aplicada no DRP assim descrita: 

Fortalezas: (Acesso à água, aceitação coletiva de benefícios para o assentamento, participa-

ção feminina nas atividades e associação do assentamento, presença de infraestrutura básica, 

projetos produtivos em andamento, com uso de tecnologias sociais, cisterna de enxurrada; 

presença de projetos com princípios agroecológicos; formação política recebida pelo MST, 

como referência para manter o assentamento; respeito às crenças).    

 Oportunidades: (Reunião periódica da associação; liberdade de expressão; aces-

so às tecnologias sociais; Presença de jovens nas reuniões, ainda que mínima; espaço na feira 

livre; diálogo com o poder público municipal; expectativa de aproximação do serviço de saú-

de - PSF; atividades culturais; espaço escolar e sede da fazenda para encontros, trabalho soli-

dário da Pastoral da Criança, observação da origem das dificuldades do assentamento).  

Fraquezas (desestímulo; individualismo; falta de acompanhamento do INCRA e 

MST; obras públicas inconclusas: funcionamento do posto de saúde e ligação da água enca-

nada).  

                                                           
11 Ferramenta utilizada para analisar os grupos organizados de uma comunidade, através de discussão acerca das 

Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças.  
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Ameaças: (Pouca participação nas reuniões, descumprimento de regras, baixa 

frequência dos coletivos, falta de assistência técnica; baixa estima dos assentados, afastamen-

to do MST).  

Levando-se em consideração as fraquezas e ameaças, é notável o prazer das pes-

soas em estarem juntas, basta um motivo ou dois, como a necessidade de limpeza das margens 

do açude, para fiscalização de instalação da bomba d’água, alerta que resultou no trabalho 

coletivo do dia 10/06. E a homenagem à memória dos catorze anos da primeira ocupação, em 

22 de junho de 2000.  

Na referida reunião, ficou combinado à distribuição de tarefas e partilha de ali-

mentos. Algumas adaptações foram feitas, perante situações inesperadas como um substituin-

do o que faltou o outro trazer, acabou acontecendo à missa e jantar coletivo. Estive na prepa-

ração do jantar, nas renegociações, arrumação do ambiente e durante a festa, prestigiada por 

meu pai, tia e primas, bem como por vizinhos mais próximos das famílias assentadas. Fica-

mos muito à vontade para comer, conversar e partilhar da alegria. Um momento emocionante 

foi quando a jovem Júlia Gonçalves, leu um poema de homenagem, apresentado nas páginas 

101 e 102 da dissertação. 

Os jovens são uma lente apurada da realidade e por suas leituras das proposições e 

desafios para o assentamento, foi importante ouvi-los, para tanto, convidados para realização 

de encontro, em duas ocasiões. A motivação principal foi reforçada pela observação partici-

pante em reunião da associação, quando suas percepções e carências foram comunicadas. 

Como é lembrado por Cruz (2002), a discussão de grupo busca interagir com as entrevistas 

individuais e observação participante. Esta última foi o suporte para reunir os jovens assenta-

dos. O objetivo foi discutir acerca de suas percepções sobre agricultura familiar assentada, 

refletir sobre a vida do jovem, em especial assentados.  

No primeiro encontro, figura 11, foram reunidos cerca de 15 jovens, mais alguns 

da vizinhança.  Houve discussões mediadas pela pesquisadora, como: quais os seus sonhos? 

Como é ser jovem assentada (o)? O que pensam sobre: tecnologias, educação, lazer, influên-

cias na formação, entre outras indagações compartilhadas. Houve depoimentos de história de 

vida, com jovem assentado do São João, e incentivo à juventude com jovem universitário, 

filho de sindicalista, oriundo da mesma escola de Ensino Médio frequentada pelos jovens dali, 

este cantou e tocou violão para entretenimento.  
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Figura 11- Encontro com jovens do Assentamento. 

 
Fonte: Rosineide. Junho de 2014. 

No segundo momento, ao entardecer de um sábado, após jogo de futebol, reuniu-

se cerca de seis jovens em uma calçada para conversarmos, aplicando a técnica da FOFA, 

metodologia já mencionada. Citaram de relevante dentro de cada aspecto a seguir:  

Fortalezas – Bom entrosamento das famílias, acesso à água, ao transporte escolar, 

tem parque de vaquejada, posto de saúde construído, campo de futebol. 

 Oportunidade – Vontade de formar um grupo de jovens, espaço escolar para 

montagem de biblioteca, bom relacionamento entre os gêneros masculino e feminino, espaço 

para construção de praça, quadra esportiva e igreja católica. 

 Fraquezas – As pessoas não se reunirem para planejar o que fazer, falta de ilu-

minação pública, a tecnologia de acesso à internet distrai demais e provoca distanciamento 

entre pais e filhos, pouca opção de trabalho, ausência de participação das pessoas jovens nos 

encontros do MST. 

 Ameaças – Desinteresse da maior parte dos assentados e assentadas, álcool entre 

os jovens, insegurança dos pais em permitir a saída dos filhos aos encontros, quando solicita-

dos pelo MST fora do município de Antonina do Norte. 

Por tais colocações, se confirma que é no campo onde acontecem as revelações e 

referências para discussão teórica, preenchendo de conteúdo real as suposições ou explicações 

vazias acerca de situações. São os próprios jovens integrados à realidade local que denunciam 

uma articulação do espaço interno ao externo e apontam caminhos transformadores, pela in-

quietação na busca do atendimento das suas necessidades. 
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Análise das falas 

Para analisar e interpretar as falas seguiu-se o exemplo de Brandão (2007), quan-

do este autor faz a articulação da fala ao material teórico, no próprio campo ou ao ouvir a gra-

vação, antes de transcrevê-la. Faz-se importante considerar que o material teórico selecionado 

foi ajustado, adicionado, conforme as situações novas, antes impensadas para serem incluídas 

na produção do conhecimento. 

 Nesta pesquisa, ao transcrever as entrevistas, foi realizada uma associação das coloca-

ções das falas nas dimensões da sustentabilidade explicadas neste capítulo e de orientação 

para analisar os impactos das políticas públicas para o desenvolvimento da agricultura famili-

ar, com base nas premissas da convivência com o Semiárido.  Ao captar uma resposta sobre o 

mesmo assunto tencionou-se provocar entre os diferentes entrevistados um diálogo em con-

cordância ou confronto, ou ainda dar suporte ao comentário do outro, associando ao que a 

realidade da convivência expôs como investigação e esclarecimento, através das observações 

participantes e leituras bibliográficas. 
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5  SUSTENTABILIDADE NO ASSENTAMENTO SÃO JOÃO: UMA INTERAÇÃO 

DA ANÁLISE E RESULTADOS 

 

Na realidade, o real se constrói na intersubjetividade 

da situação. O sítio configura seu horizonte. Não é 

então o racional que se torna essencial, mas o 

relacional. (ZAOAUL, 2006, p.163). 

 

O assentamento São João, território de vida desejado desde a experiência “na lo-

na”,
12

 ou seja, no acampamento, compõe o estudo desta dissertação. Os agricultores e agricul-

toras familiares foram os sujeitos escolhidos para dar significado à pesquisa. Serão envolvidos 

a partir das dimensões da sustentabilidade, objetivando analisar os impactos das políticas pú-

blicas para o desenvolvimento da agricultura familiar, com base nas premissas da convivência 

com o Semiárido, no referido assentamento.  

As interpretações dos depoimentos, das observações, vivências em campo, dos 

dados obtidos, foram realizadas e organizadas com base nas dimensões do conceito de desen-

volvimento sustentável, apresentadas no capítulo dois desta dissertação, simultaneamente 

apresentando os resultados. 

As dimensões adotadas são uma releitura do olhar crítico sobre o desenvolvimen-

to sustentável, direcionado ao território regional do Semiárido, apropriadas na tese de Chacon 

(2007). Através delas, pode-se compreender como vivem as famílias do assentamento São 

João, as políticas públicas para convivência sustentável com o Semiárido, na sequência são: 

sociocultural, dimensão que encaminha para a compreensão de como se formou o assenta-

mento, seu processo de inclusão social, as iniciativas locais, bem como os costumes caracte-

rísticos da comunidade e os valores (des) construídos; a ambiental, que trata sobre as relações 

da agricultura com o meio ambiente local, intervenções impactantes na adequação ou degra-

dação do bioma caatinga; a econômica, que avalia a contribuição das políticas públicas de 

desenvolvimento rural para a sustentabilidade da agricultura familiar assentada; e a institucio-

nal e política, que avalia a pertinência das instituições governamentais no assentamento e a 

influência de suas ações para possibilitar o desenvolvimento individual e coletivo. 

5.1 DIMENSÃO SOCIOCULTURAL 

 

                                                           
12

Essa expressão na lona será sempre uma referência retomada neste capítulo, ela advém das falas dos agriculto-

res (as) assentados (as) do São João, rememorando a sua história de luta, ao passo que pode esclarecer situações 

da convivência atual entre as famílias e dessas com esse espaço.  
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14 Anos da Primeira Ocupação 

É com muito orgulho 

Que agora vou ler 

Um poema que fiz 

Pra mim e pra você. 

Há 14 anos 

Uma história se iniciava 

A luta por uma terra 

Que nosso povo esperava. 

Foram muitas batalhas 

E sofrimento também 

Para estarmos nesse lugar 

Que tanto queremos bem. 

Vocês mulheres em casa 

Com o coração na mão 

Preocupadas com os seus maridos 

Que tavam numa missão. 

Missão por um lugar 

Para com a família vir 

Em paz, poder descansar. 

Dormir tranquilo ao anoitecer. 

Tudo parecia infinito 

Sofrimento não tinha fim 

Quando soube da nossa história 

Senti uma coisa dentro de mim. 

Uma história tão linda 

Toda empoeirada 

Na mente dos mais velhos 

Estava guardada. 

Gostaria que todos soubessem 

Da nossa linda história 

E que sempre a tenham 

Em suas memórias. 

Para um dia com orgulho 

Aos seus filhos poder contar 

A história maravilhosa 

Desse pequeno lugar. 

Por que só quem não conhece 

É que não dar valor 

A história desse lugar 

Que pra ter, muita gente lutou. 

Alegria enorme 

No nosso coração 

Quando conseguimos a emancipação. 

Hoje cada um tem 

Sua casinha pra morar 

Um açude pra tomar banho 

Uma roça pra plantar. 
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Temos o nosso espaço 

Pra gente poder viver 

Devemos dar valor 

Pois essa vida muita gente deseja ter. 

Eu vou confessar pra vocês 

Que não gostava desse lugar 

Tinha vergonha e raiva 

Por nele morar. 

Mas aprendi com o tempo 

E com a nossa história 

A dar valor e ter orgulho 

Pela nossa vitória. 

Pois isso mim mostrou 

Que somos trabalhadores 

Orgulho tenho em falar 

Que sou desse lugar. 

[...] Somos o MST 

Lutando para conseguir 

Sempre coisas boas 

Devemos persistir. 

“Assentamento São João” 

Completando hoje 14 anos de emancipação. 

Sou Júlia Gonçalves 

E a esse lugar quero muito bem 

Ao Sítio São João dou de presente 

Esse poema e o meus parabéns. 

 

                                                Homenagem de jovem assentada, em 22 de Junho de 2014. 

5.1.1 Os caminhos das relações: da lona à vida de assentados 

 

O assentamento São João, ao fazer 14 anos da primeira ocupação, desperta as fa-

mílias para reconhecerem a sua história, rememorar sua trajetória desconhecidas por muitos, 

como menciona a jovem no poema. Não só pela pouca idade dos mais novos, mas também 

pela desarticulação da história, desvinculada das vivências dos recentes moradores, de famí-

lias aceitas para ocupar um lote, interessada em ser assentada da reforma agrária do INCRA, 

substituindo uma família que deixou o assentamento. São aceitas principalmente se existirem 

laços de parentesco e amizade entre os assentados: filhos casados, sobrinhos, cunhados, entre 

outros, pois muitos no caso dos familiares, foram pequenos pro barraco, por isso têm a chan-

ce de retornar como os (as) chefes de famílias. Decisão adotada em assembleia ordinária. 

Tem-se como exemplo dessa situação o caso da Agricultora N (maio de 2014), sobrinha de 

dois assentados do começo: 
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“Eu tinha vontade, né? quando começou aqui pro negócio da lona e tudo, eu não 

tava aqui, eu tava no Rio. Aí foi na época que eu vim, aí os meninos disseram: ôi 

tem vaga, se quiser entrar! Ah!, pois eu quero demais”. 

 

A terra passa a não ser só propriedade. Na sua dimensão social e cultural é a con-

dição para unir a família, realizar os ideais de reprodução. É um elo de aproximação e união. 

“A terra é um patrimônio desejado, à medida em que se torna propriedade familiar e ponto de 

referência [...]” (WANDERLEI, 2004, p.72,). Nessa perspectiva, a agricultora L (Junho de 

2014) justifica sua vinda para o assentamento “O que a gente gosta é porque a gente convive 

no meio da família da gente, se a gente precisar tem um ao outro”. 

As origens dos agricultores e agricultoras estão no campo, pertencentes a municí-

pios variados, entre eles o próprio de Antonina do Norte, Campos Sales, Caririaçu, Cariús, 

entre outros.  

Tanto os que tiveram na lona, na época eram 38 famílias, dos quais 20 foram as-

sentados, quanto os que vieram posteriormente à criação do assentamento, todos já foram mo-

radores ou meeiros. Moravam em propriedades alheias e a renda era de meia, ou seja, metade 

da produção de seu trabalho era destinada ao dono da terra, por ocupá-la e nela produzir, 

quando também associava um dia de serviço remunerado, ou não, ao proprietário da terra ou a 

vizinhos.  

A luta e conquista da terra trouxe uma realidade redirecionada, abrindo outra pos-

sibilidade de vida, de organização no modo de trabalhar na agricultura, de se relacionar com 

os agricultores parceiros, concretizada ao ser estabelecido o assentamento, como expressa o 

Agricultor D (abril de 2014). Ele diz: 

 

“Pra mim mesmo hoje, o assentamento é tudo, né? O que eu consegui aqui, o que eu 

tenho hoje, conseguiu aqui dentro do assentamento São João. Aquela pessoa que 

mora fora, o caba ver que ele é lá sozinho, não tem oportunidade de nada. Aqui 

não, aqui nós tem oportunidade de muita coisa. Tem oportunidade de criar, nós tra-

balha sossegado, não tem aquele negócio de pagar renda pro fazendeiro. É isso, o 

assentamento pra mim é isso”. 

  

Nas falas dos agricultores é comum entre eles o encontro da vontade de se estabe-

lecer na terra, desenvolver o seu projeto familiar de viver, no que lhe pertence. Um direito 

assegurado na Carta Magma de 1988, no artigo 5º, ao afirmar a igualdade entre todos, quanto 

a direito e deveres, e que a lei garante inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igual-

dade, à segurança e à propriedade, garantindo, entre outras coisas, o atendimento da função 

social da terra, onde a lei determinará o procedimento para desapropriação por necessidade ou 
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utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. 

(MITSUE, 2001, p. 117). 

A mais significativa motivação dos agricultores ao se mobilizarem pela conquista 

da terra é a necessidade de continuar na atividade agrícola, de permanecer no campo, de viver 

no Sertão rural. O que move esses sujeitos sociais, no dizer de Wanderley, (apud MARTINS, 

2009, p. 213) é “Não ter nada e precisar de terra para morar e trabalhar [...]”. Superando os 

desafios da espera, do insulto, da resistência, da incerteza e do sofrimento. Experiência vivida 

ao aderirem à participação no Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, como é lembrado: 

  
“Neguinha, a experiência da lona foi sacrifício, né, porque esse negócio da pessoa 

tá num canto e vim policial, botar todo mundo pra correr, por aqui aconteceu. A 

pessoa sai e depois tem que mudar pra outro canto. Às vezes aonde a gente tá ,não 

quer que a gente fique, aí a gente vai falar com outra pessoa pra ver se aceita a 

pessoa, aí foi que nós voltamo pra cá de novo” (Agricultora K, maio de 2013). 

 

“[...] a gente tem que lutar por aquilo que a gente precisa, não é nem por aquele 

objetivo que a pessoa queira não, aquilo que a gente precisa. Então na época nós 

não tinha terra pra trabalhar, a gente trabalhava em terra dos outros, não tinha 

uma casa no sítio pra morar, a gente tinha vontade de criar, de plantar, ter a liber-

dade da gente e a gente não conseguiu. Surgiu que o Movimento dos Sem Terra, o 

MST fez um trabalho com a gente, a gente entendeu que a gente podia fazer isso, até 

que chegamos o ponto de ocupar o São João”. (Agricultor P, maio de 2014)  

 

“Eu achei bom. Eu achei bom porque tava junto com meus amigo tudo, nós conse-

guimos né?” ( Agricultor G, abril de 2014) 

 

Começava então uma luta compartilhada entre pessoas já conhecidas, vizinhos, 

parentes e também entre estranhos, que comungavam do mesmo interesse e incentivados pelo 

MST. Este é atuante em todos os estados nacionais, originado em 1984, alavancado pela falta 

de políticas capazes de acessar uma reforma agrária adequada aos direitos dos agricultores e 

agricultoras familiares, que acontecesse dignamente, e não só como medida paliativa de colo-

nização das áreas fronteiriças do país, inatingível aos latifúndios protegidos pelos governos. 

No Ceará, o processo de sensibilização dos militantes e famílias agricultoras cul-

minou no ano de 1989, com a ocupação de algumas fazendas em Quixeramobim, Canindé e 

Santa Quitéria. A vitória de desapropriação alicerçou a formação do movimento no estado, em 

decorrência da seca e suas consequências, bem como da mobilização de famílias agricultoras 

pela comissão provisória formada por integrantes de outros estados do Brasil, através de en-

contros municipais e regionais (MITSUE, 2001).  

A mobilização para ocupação da Fazenda São João veio da brigada de Icó, Ceará, 

ou seja, da frente ou organização regional do Movimento, com sede neste município. 
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Entre as diversas formas de luta do movimento destacam-se a ocupação em acam-

pamentos permanentes e provisórios, em prédios públicos, marcha pelas rodovias, vigílias, 

entre outros. São usados como métodos de pressão social, e chamar atenção das autoridades, 

como forma de despertar nos trabalhadores a leitura crítica da realidade acerca das estratégias 

do capitalismo contra o direito de morar e trabalhar na terra. 

 A forma escolhida pelos agricultores familiares em questão foi a ocupação em 

acampamento provisório, com duração de três meses de convivência. A chamada fase da lona 

foi construída na fazenda de reivindicação do MST. Durante esse período viveram ameaças de 

despejo, aliadas às condições precárias do acampamento. 

 A ordem judicial de despejo tornou-se uma realidade, após um mês de acampa-

mento. Isso provocou a volta dos sujeitos envolvidos para as suas residências de origem. Mas 

o grupo não desistiu. Continuou participando de reuniões com representantes do MST, princi-

palmente para saber notícias do processo a ser julgada, situação repetida por mais de um ano, 

sempre se reunindo. Os encontros aconteciam em uma escola vizinha à fazenda reivindicada. 

Contudo, as famílias reconstruíram o acampamento na propriedade vizinha, também denomi-

nada São João, como forma de simbolizar a resistência. O apoio veio do Senhor José Neco 

Henrique de Souza, acolhendo os manifestantes, inclusive seus filhos.  

No acampamento reerguido conviveram dois meses em companhia de militantes 

do movimento. Durante esse período é prática do movimento desenvolver várias atividades 

básicas, entre elas a mais importante, nesse espaço construído para ensaio de partilha: a edu-

cação. Essa atividade seguia uma rotina de tarefas, discussões, encaminhamentos e estratégias 

perante o fato político gerado pela ocupação. Essa ação pedagógica é executada pelos militan-

tes, orientados no interior do movimento alicerçados no seu setor de formação, objetivando 

envolver o trabalhador rural de forma consciente no processo de reivindicação dos direitos à 

cidadania, pelo acesso à terra, conforme Mitsue (2001). 

 A experiência da lona não foi duradoura, porém de intensas modificações na 

forma de perceber a realidade pelos agricultores envolvidos. Essa forma de se manifestar co-

letivamente é refletida como a experiência da lona, em especial para os que estão assentados 

desde a origem da reforma agrária do São João, a exemplo do agricultor P. (maio de 2014). 

Ele descreve um pouco da rotina da lona, ao recordar a importância do movimento na vida do 

agricultor e a formação despertada para o zelo pela natureza: 

 
“Na lona o MST reunia o povo 6h da manhã e 6h da noite, hora da assembleia do 

MST. Lá eram recebidas orientações sobre os cuidados com a natureza e aprendi-

zados pra vida. O MST faz é cuidar do povo”. 
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A importância atribuída pelo agricultor ao movimento deriva da forma pela qual a 

educação promovida pelo MST chega até eles. Ela é política porque se baseia no processo de 

conscientização sobre o mundo e a responsabilidade das decisões coletivas e individuais. Seu 

ponto de partida está na problematização da realidade, conforme a proposta do educador Pau-

lo Freire.  

Os que viveram a orientação da educação política da lona despertam para uma no-

va realidade de possibilidades, de inclusão de direitos na expectativa da conquista da terra, 

antes negada.  Esse momento é de socialização, criada no acampamento, num recomeço das 

relações, anteriormente desenraizado da terra, mas apropriado de socialização, memórias de 

uma vida anterior, servindo de suporte “à possibilidade de sua regeneração a partir de uma 

interpretação da situação social nova, criada pela reforma agrária” (MARTINS, 2009, 

p.42).  

Para Martins, (idem) o MST age no vazio e no desenraizamento. O trabalho age 

na falta de perspectiva, tentando dar visibilidade e consciência ao vazio. A lona é um elo para 

uma convivência permanente, desafiada na construção histórica da vida no assentamento. O 

agricultor D (abril de 2014): Sinaliza:  

 

“Hoje em dia, pra agricultura familiar funcionar direitinho, tem que todos os agri-

cultores se organizar e trabalhar pra crescer, né? Que na verdade o cabra diz que 

assentamento é bom. É bom, mas  pra aquelas pessoas que querem trabalhar. Todo 

assentamento, não é só esse nosso aqui, esse nosso aqui tem, mas tem muito assen-

tamento que tem aquela pessoa que vai só pra atrapalhar quem quer trabalhar. O 

que eu vejo que não tá funcionando direito é só isso mesmo: O povo compreender, 

se organizar e trabalhar, trabalhar honesto, e aqui tem tudo pra todo mundo viver 

só daqui de dentro, sem precisar ir trabalhar lá fora,tem tudo, o custo é querer”. 

 

No assentamento existem possibilidades de melhorar a condição de agricultor, pe-

la liberdade de plantar, criar, morar e com a força do grupo para reivindicar acesso às políticas 

públicas.  A responsabilidade com a organização para a convivência no assentamento, uns 

para com os outros; é um compromisso para a boa qualidade de vida, buscada coletivamente 

na origem da formação política, despertada através do movimento, pelos pioneiros, devendo 

ser replicada aos que chegarem depois. Um resgate necessário ao bom desenvolvimento da 

vida coletiva, como sinaliza o militante João Paulo, representante do MST, Brigada José Wil-

son, (maio de 2014): 

 
“[...] a própria continuidade da formação política; aqueles que estão forjados atra-

vés da história de seu início. Eles tem uma consciência, uma raiz que sustenta. 

Aqueles que não tão, precisa ser forjado neles, ser criado neles também essa cons-

ciência. E quando falta essa formação, o que vem na cabeça? É o que o sistema co-

loca por aí.  
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“[...] Quando estamos desorganizados, estamos frágeis demais e perdemos o con-

trole”. 

 

A consciência da luta pelo acesso a terra e à cidadania despertada na lona vem à 

tona como um caminho para fortalecer os agricultores familiares. É uma reivindicação para 

articulação coletiva, na convivência comunitária e com o Semiárido. A inconstância da for-

mação política, força motora da participação, planejamento, busca por projetos para o desen-

volvimento do assentamento, teve rompimento em 2011, devido a problemas de organização 

da militância. Como perda de membros e na contra partida a espera das famílias agricultoras, 

fez-se por demais prolongada. 

A formação política é uma necessidade continuada no fortalecimento da vida cole-

tiva do assentamento, atualmente constituído por 19 famílias. Principalmente para integração 

dos agricultores e agricultoras recém-assentados, pois nem todas as famílias receberam o des-

pertar para o significado social da reforma agrária, na fase de manifestação da lona, gráfico 5, 

ou posterior a ela.  Refere-se a uma orientação para uma busca constante pela qualidade digna 

de vida do agricultor familiar, dele como sujeito consciente de sua realidade, tendo como pon-

to de partida a redistribuição das terras, para quem deseja viver e trabalhar nela. 

As famílias assentadas de período mais recente se candidataram para preenchi-

mento de vagas dos veteranos, que por motivos diversos (trabalho adquirido na cidade, retor-

no ao lugar de origem, dificuldades financeira e de apoio das políticas públicas em desenvol-

ver a agricultura, como exemplo), deixaram o assentamento.  

Gráfico 5 – Famílias orientadas politicamente na fase da lona 

47%

53%

Orientação Política das Famílias

Orientadas a partir da Fase da Lona

Sem Orientação Política da Lona

 
    Fonte: Produzido pela autora, Agosto de 2014. 

 

No assentamento existe, atualmente, uma situação de dificuldade quanto à resso-

cialização. Isso influi no potencial de reivindicação do acesso aos direitos básicos buscados. 
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Alguns já foram executados pelo INCRA: primeiro a terra, a casa nova, cada qual com a sua. 

Depois, para também reformar e criar a estrutura habitacional desejada, estando sujeitos a 

programas vinculados a este órgão.  

Está em pauta à aquisição da água encanada, faltando à instalação da bomba para 

a distribuição, adicionado a outro direito já adquirido, o da eletrificação. Em todas as casas há 

banheiro interno e pia na cozinha. A estrutura das casas é de modo geral conservada; a maio-

ria tem pequenas varandas, onde são colocadas cadeiras, plantas, ferramentas de trabalho, 

bicicletas, motos. São espaço de encontro para conversas, celebrações católicas, ação de peso 

da Pastoral da Criança, figura 12. Uma das moradoras realiza esse trabalho há 7 anos. 

           Figura 12 - Líder da Pastoral da Criança em reunião. 

 
             Fonte: Produzida pela autora. Junho de 2014. 

Os desafios até então expostos não sufocam o envolvimento coma a agricultura 

familiar e nem com o assentamento. Quando perguntados sobre a importância da atividade 

que exercem e o lugar onde vivem, é revelado um sentimento de pertença, enaltecido nas fa-

las, mesmo quando já passou pela cabeça de alguém em sair: 

 
“Eu não pretendo morar em cidade pra trabalhar em outra coisa, meu negócio é 

agriculturas, morar no sítio” (Agricultora C, abril de 2014). 

 

“[...] nunca sai daqui, toda vida, quando vim pra cá, vim pescando, comecei pescar 

e passei pra agricultura.”. (Agricultor D, abril de 2014). 

 

“Pra falar a verdade eu gosto de tudo, só a gente morar num canto assocegado. O 

que importa é isso: morar num canto assocegado, porque aí a fora o desmantelo é 

grande”. (Agricultora E, abril de 2014). 

 

“Antes de eu fazer aquele açude ali, eu liguei pra o INCRA, pedi uma licença pra 

mim vender a minha benfeitoria, o INCRA disse que podia vender sua benfeitoria, 

só não pode vender a terra e a casa, porque vai servir pra outras famílias. [...]aí 

depois eu sentei o joelho no chão e pedi orientação a Deus e pensei em mim mesmo, 

que jogar o que eu tinha feito no mato, eu não ia fazer aquilo não. Aí foi quando eu 
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tive a oportunidade de ir no Banco do Nordeste, pra fazer o investimento, pra fazer 

o açude” (Entrevistado Q, junho de 2014). 

 

“Na agricultura também a gente adquire muita coisa. Coisa boa, tendo coragem de 

trabalhar” (Agricultora O, junho de 2014). 

 

As pessoas encontram no campo a possibilidade de viver, trabalhar e desenvolver 

seus projetos, que estão associados a ter um lugar, com tranquilidade. A cidade (aí a fora) 

aparece indiretamente como um espaço de intensificação do desassossego, o externo ao assen-

tamento.  Tal sossego favorece a criação dos filhos, que hoje é uma geração de crianças que 

vivem e crescem, em maior quantidade do que aquelas trazidas pelos pais assentados, em seu 

início.  

Viver no assentamento é dar continuidade as suas atividades, aquelas aprendidas 

na roça desde pequenos e aos projetos de melhoria da propriedade, principalmente quando há 

crédito acessível e compatível com a necessidade do agricultor, bem como a presença de pro-

jetista para elaborar o projeto para investir na ampliação de  benfeitoria. O trabalho dos assen-

tados é transformado em plantio, criatório de animais, cerca, reservatório de água e sistema de 

irrigação. Isso aumenta a sua autoestima, haja vista a reconhecida fé como uma força motiva-

dora ao agricultor. 

A convivência na coletividade do assentamento vai se desdobrando no cotidiano, 

na forma de as pessoas estarem juntas, ou se manterem juntas; vai dando significado ao proje-

to político iniciado na lona e durante a espera de posse, ou re-significando-o.  

 

5.1.2 Olhares sobre o grupo: a necessidade do (re)encontro entre os agricultores(as) e a 

educação política 

 

A organização em grupo é uma orientação sempre necessária à manutenção da 

comunidade, como um fio condutor na continuidade da luta por vida digna e cidadania respei-

tada. Para tanto, existe uma associação dos Assentados da Reforma Agrária do São João, gui-

ada pelo Estatuto do Assentamento. Há, a princípio, uma necessidade estabelecida pelo IN-

CRA, constituindo dois veículos de participação, decisão, planejamento e democracia no terri-

tório em questão. Porém, ao ler os depoimentos dos assentados, fica evidente não ser os “de-

cretos” dos artigos desses documentos ou o de posse do INCRA que definem uma harmoniosa 

convivência no Semiárido e entre os sujeitos assentados da reforma agrária.  
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A união e engajamento das pessoas ecoa articuladamente, de forma espontânea 

entre os entrevistados e entrevistadas, ao relatarem sobre como é a vida no assentamento e 

sobre o atual desenvolvimento e seus rumos: 

 

“[...] eu acho que não devia se acabar, esse vínculo, pessoal, esse vínculo de comu-

nidade. E em termos de produção, eu acho que só a questão de assistência mesmo, 

de mais informações, que a gente também deixa de ter. Com o passar do tempo, a 

gente não tem mais aquelas pessoas que se envolvem. Como no início do assenta-

mento, nós tinha a ACB, de vez em quando trazia informação, nós tinha, o pessoal 

do Movimento dos Sem Terra. O sindicato aqui nunca foi muito de se envolver com 

a gente , até a igreja também  nunca entrou nesse perfil, apesar que a igreja de mo-

do geral ela se envolve muito, mas aqui no município nós não tivemos”(Agricultor 

A, maio de 2014).  

 

“Eu sempre frequento todas as reuniões, pra tá mais ou menos informado, ver como 

tá aí os companheiros. Se a gente se reunisse direitinho era melhor. Aí tô esperan-

do, alguém quiser mim acompanhar é só vir pra meu lado. Eu não quero as coisas 

só pra mim não. Eu não tenho condição, mas eu tenho um bocado de atitude” 

(Agricultor, junho de 2014). 

 

“Organização, se não tiver organização minha filha, das famílias, não dar certo 

não. Se esse assentamento tem 20 famílias, se fosse todo mundo organizado, todo 

mundo pensasse num objetivo só, mesmo que cada um pensasse do seu jeito, mas 

que pensasse num objetivo só seria diferente, nós teria muitas coisas aqui, conse-

guia muito, por exemplo,é essa água, essa caixa que tem aqui”( Agricultora I, abril 

de 2014). 

 

“Pra ser melhor precisaria mais de ajuda. [...] Aí pra melhorar, era pra se unir 

ainda melhor do que o que se uni. Aí melhorava muito mais.” (Agricultora K, maio 

de 2014). 

 

É o desafio do permanente que mobiliza os assentados a estarem juntos em comu-

nidade.  As normas e vivências da lona foram provisórias. Os conflitos reais passam a ser 

visíveis, convidando a um novo modo de produzir e de se relacionar. As experiências do pas-

sado, da educação política, que motivou a luta coletiva pela terra e por direitos, pela dignida-

de, podem alimentar a ressocialização “[...] de se propor como nova reordenação social, uma 

etapa superior do que fora no passado, um novo mundo e um novo modo de possibilidades 

[...]” (MARTINS, 2009, p.46).  

Uma vez assentado, o agricultor familiar se introduz numa nova sociedade. Essa 

comunidade recria junto ao outro sua própria realidade. Só essa comunidade é capaz de guiar, 

a partir dos seus conflitos e valores, as estruturas por onde quer andar, enxergando a si e reer-

guendo potencialidades.  

Mesmo na adversidade da presença descontinuada do MST, da assistência técnica do 

INCRA, ou da EMATERCE, ou falta das orientações de convivência com o sustentável, com 
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o Semiárido, vindas da ACB, o grupo se apropria do território. A propósito, o dirigente da 

Brigada Icó, à frente da retomada dos trabalhos no Centro Sul, desde 2011, reconhece entre 

outros fatores de enfraquecimento da organização do assentamento: 

 

“A quebra foi a falta de militância de dar esse acompanhamento, de formação polí-

tica, de dar continuidade ao trabalho contínuo que se tinha. Então diante disso, os 

assentados foi perdendo um pouco essa noção. Não que queira dizer que seja uma 

pessoa iluminada, que fazer esse , não é isso, mas as pessoas que orientam, legiti-

ma, que fortalece o coletivo, que fortalece os grupos, que fortalece a associação, 

acabam que não tendo muito essa orientação os assentado vai levando muito pelo 

lado do meu eu.” 

 

“[...] o MST se torna referência e legitimidade política para esses assentados. Na 

sua formação ideológica é trabalhar princípios e valores construídos de uma nova 

sociedade, que não é só lutar por terra, casa, né? Por ter uma qualidade de vida 

melhor pra você, mas ter uma qualidade de vida melhor para todos”. (Representante 

do MST, atuante na Brigada José Wilson; maio de 2014). 

 

Não poderia haver um recomeço de educação compartilhada? Educação para sus-

tentabilidade, a partir de quem estava no começo, numa espécie de projeto endógeno, um en-

contro do Eu - Tu, pois sabem que o que conquistaram é de todos. Se uma regra é descumpri-

da, a todos atinge. Se não autoreconhecerem-se como assentados, não serão reconhecidos ex-

ternamente.  

Ao apropriarem-se de sua origem familiar assentada, não estarão vulneráveis, por 

exemplo, a situações contrárias ao princípio coletivo, expressadas em proposta de ceder a 

oferta ou procura de venda dos bens comunitários. Uma atitude discriminatória, pois se assim 

não o fizerem estão alimentando o preconceito de que o programa de reforma agrária “é popu-

larmente entendido como um programa de injustiça social, um benefício concedido a quem 

transgride o direito de propriedade” (MARTINS, 2009, p. 48). 

Se por ventura não for alimentado o pertencimento coletivo com o assentamento, 

se tornarão fragilizados também às influências do sistema ideológico da individualidade, rea-

lidade que atinge a maioria dos territórios rurais e urbanos do mundo, lembrada pelo líder 

regional do MST no Centro-Sul (maio de 2014). 

  

“[...] eles também vivem uma realidade, que é a realidade do dia a dia do sistema. 

Como todos nós sabemos, tem a televisão, tem o rádio e vários meios de comunica-

ção que fortalece o sistema que tá aí, que é do egoísmo, do preconceito”. 

 

Fica evidente a influência dos elementos modernizantes na vida dos assentados, 

de várias origens, estabelecendo um diálogo constante com o agricultor familiar (MARQUES, 

2004). Elementos necessários para reproduzir suas relações sejam comerciais, pessoais, de 
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ampliação de infraestrutura, porém a sua expressividade não necessariamente deverá anular as 

relações de aproximação, seja entre pais e filhos, pois já se ouve mães dizerem que as filhas 

não mais compartilham de seu tempo com elas, “mas com o celular ligado à internet”, além 

do tempo dispensado com a televisão.  

Se há uma dominação de ideologias do sistema, prejudicando a autoafirmação de 

assentado, por outro lado, deve-se reafirmar o modelo local de vida própria, construída no 

assentamento São João, mesmo que em diálogo inevitável com a ideologia desenvolvimentis-

ta modernizante. Extrair proveito dos elementos modernizantes, numa pesquisa favorável à 

informação desejada pelo agricultor, divulgar as experiências locais, dar sentido a multiterri-

torialidade vivida por esses sujeitos, são experiências possíveis de serem favorecidas pela 

tecnologia que vem chegando ao alcance das famílias.   

A jovem autora do poema citado no início deste capítulo sugere um caminho ex-

tremamente relevante: o conhecimento da história, do passado, na desconstrução de valores 

negativos sobre ser agricultor familiar assentado da reforma agrária, fruto da mobilização so-

cial. Uma alternativa endógena no fortalecimento do grupo, na interação da coletividade, ao 

invés de fortalecer o grupo de pessoas no qual estão se caracterizando, pela desmobilização 

dos referenciais políticos, que alimentavam a cooperação no tempo da lona e das reuniões na 

espera da conquista da terra, para formular iniciativas de convivência perante os desafios. 

As famílias assentadas do São João encontram estratégia peculiar, como a troca 

do dia de serviço entre a maioria das famílias, geralmente entre familiares de núcleos diferen-

tes, assentados e não assentados. Isso representa um fio condutor no fortalecimento das rela-

ções, uma forma de enfrentamento dos desafios não só econômicos, mas das dificuldades da 

convivência.  

A cooperação espontânea da troca de serviços é uma racionalidade local, chaman-

do atenção para um contraponto de regras institucionais impostas. Serve de potencial para 

repensar a forma de organização em associação, a predominante, e não em cooperativa como 

alternativa de interação e inclusão social na própria reforma agrária. 

O assentamento é o território de vida, com todas as suas destacáveis nuances. As 

pessoas vivem conflitos e tolerâncias assim relatados pela agricultora C, abril de 2014: “Aqui 

não tem essas coisas assim de ficar desavença porque falou aquilo. Não, é só verbal mesmo. E 

também no momento que acabou a reunião, acabou o assunto”. 

As relações são de encontros, desencontros, de recomeços e de expectativas de 

mudanças um no outro. São os compositores e compositoras de seu tempo e espaço, reforçan-

do sua convivência na referência de laços antigos de aproximação a partir da lona, por paren-
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tesco ou por afinidades. Eles reconhecem a importância da união, do estar juntos e fazer jun-

tos, ainda que precisem de iniciativas para concretizar mais essa reflexão da sua práxis. 

5.1.3 A tecnologia social de impacto nas relações cotidianas  

 

São famílias que resistem aos atrativos da cidade. Ao se adaptarem ao Semiárido, 

com a oscilação do inverno “bom e ruim,” reconhecem a necessidade de conhecimento técni-

co para adaptação. Porém, algumas práticas já dão indício de melhor convivência com o bio-

ma caatinga, como o criatório de caprinocultura e ovinos, irrigação em sistema de mandala, 

quintais produtivos e o armazenamento de água em cisterna de placa, uma tecnologia de mu-

danças na forma de acesso à água, reforçada mais recentemente pela cisterna de enxurrada. 

 

Este conceito supõe uma proposta inovadora, considerando a participação 

coletiva no processo de organização, desenvolvimento e implantação de 

tecnologias. [...] Elas tentam dar resposta, mediante soluções tecnológicas, a 

problemas sociais que existem. [...] Buscando entender o fenômeno 

tecnológico no contexto social tanto no que se refere às suas condicionantes 

sociais, como também as consequências sociais e ambientais da tecnologia. 

(VENTURA, 2013, p. 76-77). 

 

Mais do que um conceito para as famílias do assentamento do São João, um divi-

sor de águas na convivência com o Semiárido. A começar pelo processo de construção, ao 

envolver as famílias, está despertando habilidades, caso ocorrido com um filho de agricultores 

assentados, hoje trabalhando no município de tarrafas, contratado por empresa terceirizada.  

São tecnologias que oportunizam mudanças benéficas, pela melhoria de resultados 

no desenvolvimento da qualidade de vida no território rural, onde essas pessoas vivem e tra-

balham. Seu principal objetivo, especialmente se bem utilizado e planejado, a captação de 

água da chuva e seu manejo, satisfará a escassez de água (P1MC, Programa Um Milhão de 

Cisternas, água de beber, figura 13, armazenando 16 mil litros), sempre provável no Sertão, 

além de proporcionar a produção para o consumo e comércio (Cisterna do Projeto P2 – Água 

de Comer, figura 14, 50 mil litros), quando completado o projeto: 
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Fonte: Prof. Francisco Roberto – UFCA, Junho 2014.        Fonte: Produzida pela autora, Maio 2014.  

 

 
“De todos esses projetos sociais, o meu ponto de vista, a cisterna de placa, tanto a 

pequena, que é pro consumo humano, interno em casa, quanto essas de produção, 

do meu ponto de vista é o melhor que tem, porque é um projeto pequeno, mas sus-

tenta a família. É como eu disse: só vende o excedente. Se é pro nosso consumo in-

terno, o que falta mesmo, é que esses projetos sejam bem organizados. Por exem-

plo,foi feito a cisterna,  mas ainda falta parte do projeto. A questão da instalação de 

energia, de mangueira, de bomba. Poucos agricultores tem condição de comprar, 

são tudo caro. Vem no projeto, mas não veio ainda... se não vem, aí depende do 

agricultor comprar, então muitos deles não pode. É tudo coisas caras” ( Agricultor 

A, maio de 2014). 

 

“Sobre as cisternas, isso aí foi um bom programa dessas cisternas aqui hoje. Da 

chuva a gente pega água da cisterna pra beber, água limpa, água boa, de primeira 

qualidade. Aí tem aquela cisterna de 50 mil litros, o ano passado eu fiz uma, pros 

canteiros, só que acontece que nós fizemo e até hoje não chegou o material pra ins-

talar, tá só feita aí. Não chegou nada ainda” (Agricultor D, abril de 2014).  

 

 A propósito, a água é um bem acessível e motivo de orgulho das famílias do as-

sentamento, fonte de produção de alimentos, consumo humano e animal. Quando esvaziada as 

cisternas, acontece o bombeamento de água para suprir as carências da população local, inclu-

sive quem tem uma pequena bomba arrecada R$ 30,00, por cisterna abastecida. O açude é 

uma fonte de prosperidade que necessita de atitude coletiva para aproveitar o seu potencial. É 

o que esclarece a agricultura N (maio de 2014): 

 

“[...] porque um açude desse é uma riqueza, né? no assentamento. Se reunisse, fi-

zesse uma área, fizesse um coletivozinho, uma turminha pra fazer hortas, eu acho 

que era tudo, além de criar bichos, também, que a gente tem manga aí à vontade, 

pra fazer criatório de bovino,e o pessoal não tem interesse. Do mesmo jeito é a hor-

ta também, aí fica difícil. A riqueza nós temos aqui, que é esse açude, aí nós temos 

tudo, só basta ter coragem mesmo pra trabalhar”. 

Figura 13 - Cisterna de placa- Água de beber 

 

   Figura 14 - Cisterna de Enxurrada- Água de comer 
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O carro pipa da defesa civil, nos períodos de estiagem, como foi no ano de 2013, 

trazia água de açude particular, localizado na zona rural de Várzea Nova, município de Anto-

nina do Norte. Devido ao baixo nível do açude do assentamento, abastecia a cisterna da escola 

local, onde podia ser usada pelas famílias que estavam com a cisterna esvaziada. Inclusive 

essa mesma instituição forneceu filtros para o tratamento, somado ao trabalho de orientação 

da agente de saúde, com o uso do hipoclorito.  

Ainda há quem traga água para casa no lombo de jumento ou no balde sobre a ca-

beça, ou de forma mais moderna, na garupa da moto. O açude é tão importante que as casas 

estão em suas proximidades. Dele é aguardada a água encanada, em processo final de instala-

ção, como já mencionado. Quando tudo finalizado, inaugurará mais uma relação de consumo 

e zelo a partir do uso da água encanada: “É um conforto a mais. Eles terão um zelo a mais”. 

(Agente de Saúde do assentamento) “[...] encanar a água, pra melhorar as nossas condi-

ções.” (Agricultora R, junho de 2014). 

As cisternas são tecnologias sociais impactantes na nova configuração geoespacial 

do assentamento. Ao chegar, avista-se um componente de concreto, externo às residências, 

articulado a ela pela encanação. Revela a capacidade de transformar vontade de beber água 

em saciar a sede, brotar a planta semeada.  Aí está o seu maior significado na projeção do 

espaço geográfico, desenham uma nova realidade paisagística. É estrutural para os hábitos 

pessoais e da atividade agrícola, nas perspectivas de desenvolvimento regional. 

 

5.1.4 Assentamento, o sítio de pertencimento 

 

Da Casa Grande da fazenda se sente a brisa da água. Ela traz leveza, simboliza 

abrigo. Nela acontecem às reuniões da associação, no segundo domingo de cada mês. É um 

dos espaços de convivência e patrimônio material do assentamento, em decadência de conser-

vação. A arquitetura é de alpendre, típica das formas de construir dos fazendeiros pecuaristas 

do sertão tradicional.  

Os espaços de convivência são constituídos pela escola, também ambiente de reu-

niões e encontros. O templo da Assembleia de Deus atrai missionários e assistencialistas com 

cestas básicas para algumas famílias do assentamento. As varandas das casas e salas também 

com função de vivenciar os ritos católicos, com missas mensais, estas já são projetadas a se 

realizarem em capela já demarcada, outro espaço de construção pela comunidade, estando em 

andamento à solicitação ao INCRA. O Pároco da sede faz a celebração nas residências. A 
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vizinhança do assentamento se junta em renovações de santos de devoção, nos encontros das 

novenas.  

Todo espaço pode ser de encontro: na casa da líder da Pastoral da Criança. A late-

ral da casa, quando dá sombra, abriga as mães e crianças para reunião do peso.  Para algumas 

famílias, à noite, a calçada é palco de encontro para jogar dominó entre os vizinhos. O campo 

de futebol atrai os jovens rapazes. Para eles é o lugar sagrado de encontro e diversão, o único 

até então. 

A vida local é também animada por festividades como a comemoração anual de 

aniversário da primeira ocupação do assentamento, em 22 de junho. No período das fogueiras 

de São João, com missa, partilha de almoço ou jantar. Recentemente, uma família introduziu 

bolões de vaquejada, realizada em uma estrutura com pequena pista de gado cercada nas late-

rais, acoplada a um curral. Atrai a vizinhança para assistir à derrubada do gado. Ultimamente, 

esse evento tem agitado o assentamento com a movimentação das pessoas.  

Alguns lamentam o desaparecimento de tradições características do sertão. No ca-

so das quadrilhas de São João, isso tem ficado pra trás, bem como práticas artesanais da palha 

da carnaúba, que um assentado já falecido fabricava vassouras. Sua esposa foi a única que 

guardou esse saber. A louça feita de barro já teve quem fizesse. A marca, tipo de bordado da 

região Nordeste é feita por mulheres do assentamento, sem objetivo comercial. Um pouco da 

cultura do comprar afasta práticas típicas “[...] o que é medido pelo dinheiro aparece revestido 

de um prestígio associado ao próprio dinheiro” (MARTINS, 2009, p.26). Culturalmente, o 

assentamento tem muitos valores a resgatar e incorporar no tempo vivido. É importante re-

memorar para se fortalecer. 

As mulheres são as vozes do assentamento São João, apesar de em menor quanti-

dade, pois são 29, comparada ao número de homens 42. Elas revelam a configuração do mapa 

sociocultural desse território. São co-participantes e têm papel destacável pela FAO, como 

mediadoras para sustentabilidade da agricultura familiar, recebendo o mérito no Ano Interna-

cional da Agricultura Familiar em 2014, ao justificar a participação feminina na mão de obra 

agrícola mundial, 43%, segundo a FAO. Daí sua missão na continuidade da família  no zelo 

pela saúde e educação dos filhos ( Fórum Rural Mundial, 2013). 

São mulheres mães, desejosas do melhor para seus filhos, incentivadoras, como se 

segue: 

“Eu desejo o melhor, né? que eles cresçam, se tornem umas pessoas de bem, que se-

ja alguém na vida né? Por que eu acho assim, é tudo que um pai e uma mãe dese-

jam pros filhos da gente, né? E tocar a vida enfrente, do jeito que Deus manda” 

(Agricultora L, junho de 2014).  
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Existem no assentamento São João, exemplos de mulheres protagonistas no cui-

dado para com as crianças de suas companheiras; mulheres dispostas a trabalhar coletivamen-

te em prol do assentamento. Há aquelas empreendedoras, mulheres guiadas por uma leitura 

crítica da realidade e politizadas. Como é possível identificar nos depoimentos a seguirem. 

“Eu sou uma líder da pastoral da criança” (Entrevistada F. Abril de 2014). Ela se 

Diz orgulhosa do papel de acompanhamento do peso voluntário de 7 crianças, de 0 a 5 anos 

de idade, e uma mãe gestante de 7 meses. É também evangelizadora das mesmas. 

“As crianças gostam muito de mim e eu delas”. (Agricultora I, maio de 2014). – 

Relação afetiva de assentada com as crianças. 

Mulheres dispostas a dar continuidade ao trabalho no roçado, de não alimentar a 

ideia de fragilidade, de assumir responsabilidades coletivas. Incentivo de atitudes: 

 
“Tem homem que não quer trabalhar e tem mulher que trabalha. Tem deles que não 

quer trabalhar de roça, minha filha. Aí a gente não vai deixar né?“[...]Porque tem 

mulher que trabalha o coletivo. Nós dissemo: se for preciso nós ir, nós vamo tam-

bém. Porque uns querem fazer e outros não quer. [...] nós já falemo, já comecemo, 

conversemo com eles. Se fosse as mulher nós tinha continuado...” (Agricultora R, 

junho de 2014). 

  

As mulheres empreendedoras: 
 

“Aí assim, eu sempre trabalhei mesmo, eu fazia bolo, eu tanto tinha minhas hortas, 

como eu fazia bolo, fazia cocada. Vendia aqui mesmo no assentamento. Foi aberto 

também a feirinha, eu participei, depois eu parei. Eu creio assim, que Deus dando a 

oportunidade, mim dando  vida e saúde, assim o que vier na frente eu tenho cora-

gem de enfrentar,  topo”.(agricultora N. Maio de 2014). 

 

“Ajuda muito no sustento da família, porque a gente não precisa só se alimentar, 

também a gente precisa do vestir, do calçar e isso aí por fora mim ajuda muito” 

(Agricultora O, abril de 2014).  

 

Ao colocar sobre sua atividade extra à agricultura. 

Mulheres guiadas pela educação política, lideranças na sua forma de ver e fazer o 

mundo, caso notável na (agricultora I, maio de 2014). 

“Mesmo que não der certo tem que enfrentar; se a gente ficar parado é pior”.  

Quando coloca seu pensamento a respeito das dificuldades da assistência técnica no funcio-

namento dos projetos e construção da cisterna de enxurrada, inacabada. 

 

“Seria melhor que tivesse uma assistência técnica de verdade, que viesse e que 

acompanhar o pessoal do assentamento. Sei que a maioria não vai, mas mesmo que 

fosse a minoria, se reunir e vendo que a coisa tá mudando, aí eu digo que tudo mu-

daria. Os outro ia ver o que a gente tá fazendo e ia pra frente. Eles ia querer entrar 

também da mesma forma. Se tivesse uma ajuda, uma assistência mesmo de verdade, 

não só em palavra, chegar aqui e dizer: vocês quer acompanhamento? Quer. Aí vai 
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embora, pronto, e fica por isso mesmo e a gente aqui fica com as mãos atadas. Às 

vezes numa reunião, que você teja, e a pessoa chegue dê uma opinião, teja ajudan-

do, incentivando as pessoas mudar. Porque na forma que nós tamo, a cada dia mais 

o assentamento vai pra baixo”.  “[...] O que poderia mudar que as coisas virasse 

realidade. O que se falasse fosse realidade”. 

 

São mulheres líderes: na associação, na postura paciente e do diálogo de mudança 

no alcance do tão combinado acordo do marido com a esposa, no pastorar do feijão exposto 

ao sol, depois de colhido e debulhado pelas mãos da família, na pesca para o almoço, no pre-

paro da garrafada ( mistura de plantas medicinais, água e temperos colocados em uma garrafa) 

para a cura do rebanho. Mulheres jovens, de sonhos de trabalho, de autonomia, estudo, consti-

tuição de família Mulheres que plantam, limpam o mato, colhem, comercializam, administra-

doras dos gastos da família. Mulheres que pilotam motocicletas, opinam, educam reciproca-

mente. 

Como dito anteriormente, conhecer mais sobre o agricultor familiar, é se aproxi-

mar das suas formas específicas de manifestar a sua vivência em seu território. É enxergar a 

face da sua história, nas lutas do passado e nas batalhas do presente. A janela sociocultural 

aberta por esses sujeitos a essa pesquisa traz a afirmação de que as relações de convivência no 

Semiárido são mais estruturantes da agricultura familiar do que os fatores visíveis do ambien-

te no território rural. 

 

5.2 DIMENSÃO AMBIENTAL 

 

Para apreensão das interações ambientais do Assentamento, considerou-se funda-

mental os depoimentos dos integrantes das famílias assentadas em trabalho de campo, pois 

são eles e elas os principais sujeitos de alterações no ambiente, com suas atividades agrícolas 

e pecuárias, com maior ou menor intensidade, dependendo da racionalidade (degradação ou 

de sustentabilidade) de suas técnicas. 

                 Ao entrar no assentamento São João, quando se avista a primeira casa, logo se per-

cebe a vitalidade trazida pela vegetação da reserva situada ao nascente. Da água, ao se olhar 

para o chão e pisar em uma passagem molhada, nem sempre úmida, mas caminho da água. 

Tal vitalidade é inaugurada com a passagem na estrada carroçal, pelas carnaubeiras, figura 15, 

palmeira rica, da madeira ao pó, símbolo da resistência do verde, quase ausente da caatinga, e 

radar das veias d’água que circulam pelo chão sertanejo. 
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            Figura 15 - Carnaubeiras margeando a entrada do Assentamento São João. 

 
              Fonte: Produzida pela autora. Maio de 2011. 

 

Baseado em dados do relatório técnico de vistoria preliminar do INCRA, (execu-

tado em agosto de 2000, ver anexo C), é possível relatar sobre as características edafoclimati-

cas do assentamento.   

A vegetação apresenta espécies hiperxerófilas, uma variação do referido bioma, 

com predominância arbustiva, destacando-se o angico (Anademanthera sp), jurema-preta 

(Mimosa nigra Hub), pereiro (Aspidosperma pvrifolium, Mart.), sabiá (Mimosa caesalpinifo-

lia, Benth), marmeleiro (Croton sp.), mufumbo (Combretum leprosum, Mart) e aroeira (astro-

nium SP.), entre outras e  umas poucas árvores de cedro (Cedrela fissilis Vell.), fonte de me-

dicina alternativa para os moradores, ao buscarem em localização exata na mata, como atual-

mente o fazem.  

A fazenda está localizada na bacia do Alto Jaguaribe, drenada por dois riachos 

temporários, condicionado pelo regime irregular das chuvas e evapotranspiração elevada, ca-

racterísticas do clima semiárido. Os riachos intitulados de São João e Pereiros. Aproveitando 

o caminho das águas, já havia na fazenda dois açudes de médio e de pequeno porte. Após a 

posse, foi conseguida a ampliação do de médio porte, principal fonte de abastecimento, não há 

uso de água subterrânea. Os terrenos são cristalinos e compõe um relevo da depressão sertane-

ja. É levemente ondulado e cercado de serras, envolta das casas, como um escudo natural. 

Os solos variam entre Aluviais, aquele formado pela deposição recente, oriundos 

de sedimentos fluviais. Os solos de vazante, o podzólico vermelho-amarelo, são profundos a 

moderados, textura entre média a argilosa. Os solos eutróficos, reação moderadamente ácida a 

praticamente neutra (Atlas do Ceará, 1997).  



120 

 

O referido relatório de vistoria, ao considerar esses fatores recomenda a viabilida-

de para agricultura e pecuária, pelo seu bom potencial, respeitando “aspectos agronômicos”, 

recomendados: medidas intensivas na observação de solo com uso limitado, adequando cui-

dados como práticas de manejo e conservação em áreas planas ou suave onduladas. É conve-

niente o uso para pastos e florestas, produção de vegetais, principalmente por não está sujeito 

a processos erosivos.  

As diversas espécies da fauna são relatadas pelo reconhecimento dos técnicos em 

lócus e descrição da população que residia na fazenda, citam as aves: marreco, nhambu, car-

cará, juriti, asa branca, sabiá cupido, xexéu, galo-de-campina, gavião e siriemas. Os animais 

terrestres notificados foram os tatus, pebas, camaleões, teiús, veados, salamandra, cascavel, 

coral, cobra de veado, jararaca, representando os principais animais citados. 

As descrições referenciam um habitat aberto às práticas pensadas para a convi-

vência harmoniosa entre os seres naturais e humanos, pois não há ausência anunciada de ne-

nhum componente natural capaz de desintegrar a condição do desenvolvimento socioambien-

tal. Para tanto, os agricultores assentados, atribuindo importância a esse patrimônio, tomam 

como iniciativa primeira no seu Regimento Interno, Capítulo I – Terra e recursos Naturais: 

 

Artigo 1º – O Recurso do nosso assentamento está composto por 1.021 ha um açude 

e seus respectivos peixes, também conta com grandes quantidades de madeira e fau-

na. Artigo 2º – Recursos que serão preservados 25% da área total flora e fauna é de-

clarado área de reservas. Artigo 3º– Todos os assentados assumem as tarefas de ze-

lar pelos nossos recursos naturais e de comunicar a diretoria irregularidades que se 

apresentar no assentamento no referente recursos naturais. Artigo 4º – O assentado 

que comercializar qualquer animal da nossa fauna será chamado a comissão de dis-

ciplina, em caso de reincidência poderá ser punido mediante aprovação em assem-

bleia. Artigo 5º – Somente será permitido a venda da madeira ou fabricação de car-

vão com a madeira que for retirada das brocas individuais. Artigo 6º – Todos assen-

tados terão direito a 2 (duas) ha de área nos fundos de suas moradias. 

 

O documento sinaliza a preocupação, em registro, do agricultor em cuidar dos re-

cursos naturais, numa racionalidade de integração, na sua práxis. Porém, ao longo do fazer 

história nesse ambiente, são relatadas várias atitudes de desprezo para com os recursos natu-

rais, na construção das atividades agrícolas, gerando situações paradoxais no acordo coletivo 

definido, citando o Artigo 3º como exemplo.  

Em diferentes momentos do tempo de existência do assentamento, práticas de de-

gradação e suas consequências de perdas sociais, econômicas e ambientais, também trilharam 

um novo rumo, da consciência à ação, reportando a educação política da lona, o diálogo de 

saberes com a ONG, ACB, às realidades discutidas quando acompanhados das orientações de 

preservação do MST.  
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Essas últimas situações formularam um elo de encontro com uma racionalidade 

do diálogo com a sustentabilidade, na urgência de atitudes convenientes com o Semiárido, 

anunciando no assentamento, ainda que pontuais, um processo de transição, acompanhada por 

algumas mentalidades abertas às mudanças, e outras a serem despertadas, mas que indicam 

paralelas alternativas de mudanças de um porvir a se fazer melhor. 

Alguns dos agricultores entrevistados ao falarem sobre a natureza e como perce-

bem o bioma caatinga, colocam que nos primeiros anos de assentados houve muito desmata-

mento e queimadas com o intuito de produzir mais. Com o passar dos anos, por vários moti-

vos, adiante expostos, esta situação está diferente.  

Uma questão em alerta é o uso de agrotóxico não permitido. Infelizmente a regra 

está sendo descumprida pela maior parte dos assentados. A caça é motivo de alerta, pois fo-

ram observadas a captura de aves diversas em um tipo de viveiro. A pessoa justificou ficar 

com elas por um tempo e depois as liberta. Essa diversidade de aves é explicada pela existên-

cia da Reserva Legal da caatinga, uma das preocupações do INCRA, que de acordo com in-

formações do Perito e Analista de Desenvolvimento Agrário, Regional Fortaleza, as ativida-

des permitidas na área de reserva são aquelas submetidas a projetos de manejo florestal. Essa 

é uma das ações pontuais (concessão de crédito de fomento à produção na modalidade Semiá-

rido, visando segurança hídrica das famílias e diretrizes agroecológicas e participação endó-

gena na atuação da assistência técnica – ATER) do referido órgão em projetos de convivência 

com o Semiárido, citado pelo seu representante. 

A água, recurso natural mais ressaltado pelos agricultores familiares, pela impor-

tância e acesso relativamente abundante no assentamento, ainda não é suficientemente, apesar 

de ser bem cuidada em sua principal fonte, o açude. Há queixas de banhistas de dentro e de 

fora do assentamento desrespeitando a regra de proibição para o banho após o inverno, bem 

como o descuido de animais entrando na água, o que também é proibido. 

                  O lixo também é outro fator de preocupação. Acumulado em suas margens, por 

motivo de a CAGECE e SISAR preverem breve instalação da bomba, motivou um raro cole-

tivo, figura 16, reunindo homens e mulheres em prol da limpeza, juntando sacos com volumes 

de lixo variado, incinerados em um buraco. Também foram afastadas as pedras de bater rou-

pa, local onde algumas mulheres assentadas ainda lavam as roupas da família. O lixo cotidia-

no é colocado nos quintais das casas porque não há coleta em carro público. As pessoas rela-

taram que já foi solicitado da prefeitura de Antonina tambores e dia específico para coleta. 

Porém até o momento, o pedido continua à espera de atenção. 
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           Figura 16 - Coletivo para coletar lixo das margens do açude.  

 
              Fonte: Produzida pela autora. Junho de 2014.  

 

A convivência sustentável com o Semiárido é uma necessidade da qual, como já 

colocado, as famílias gradativamente e parcialmente dependem. Elas conhecem os desafios 

ambientais e políticos e sabem que as suas iniciativas e adesão questionadora aos projetos nos 

quais são envolvidos, definem os caminhos das mudanças. 

 
“A convivência do Semiárido, ela é muito importante no dia a dia, porque nós vive-

mos períodos chuvosos, com muita chuva, quando chove né? E períodos de poucas 

chuvas, então assim, o Semiárido tem essa diferença”. “[...] o criatório de animais 

de pequeno porte, é o que dá mais sustentação pro Semiárido. Eu optei por cabra, 

aqui pro nosso Semiárido, a cabra é melhor, é mais viável. Aí tem a questão da  

própria cultura mesmo agrícola que também nós temos que diversificar, por isso 

que é importante essa questão dos projetos sociais de quintais produtivos, que a 

gente vai puder diversificar a nossa produção alimentícia. A gente tem de parar de 

produzir só o milho e o feijão, o Semiárido trabalhou muitos anos só com a produ-

ção do milho e o feijão, por isso, que no período seco nós sofremos isso, sofremos 

essas dificuldades, a falta de alimentos. A partir que nós produzir, aprender a con-

viver no Semiárido e produzir diversas culturas, aí nós vamos também melhorar o 

nosso Semiárido. Sem contar que também nós pode até melhorar,  no Semiárido, 

nossas terras com na questão das queimadas. No assentamento nós diminuímos 

90% de queimadas , quer dizer isso também melhora muito o nosso Semiárido”. 

(Agricultor A, maio de 2014). 

 

“Tem o projeto São José, esse que é da goiaba, e nós tem esse projeto mandala que 

veio não sei qual foi a empresa que veio, mas nós  recebemos aqui, aí foi com ela 

que nós se avertimo, se abrimo a mente pra outras atividades,né? (Agricultor P, 

maio de 2014). 

 

 “Agricultura familiar, foi agricultura minha filha, foi meus canteiros, meus planti-

os, minhas verduras, minhas frutas. Olha eu passei esses três anos escassos melhor 

do que os anos de inverno. Aqui não tinha aposento na seca não, nós vivia era daqui 

mesmo, e graças a Deus a gente atravessou, e tamos aí pronto pra lutar”. (Agricul-

tor Q, junho de 2014- quando perguntado sobre como conviveu com o Semiárido 

nos últimos anos de seca). 
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Nos relatos, são sinalizados sensibilidades para com o Semiárido. Vida adaptada a 

ele, mesmo que ainda permaneça no mesmo território, agricultores e agricultoras familiares, 

do período da lona e pós-lona, que estejam condicionados à vida, conforme o clima: inverno e 

seca: 

 
 “Depende do inverno. O inverno bom, direto, aí o cabra vivia tranquilo. Tá três 

anos que vem desse jeito: o cabra ralando, planta e não colhe, porque não dar pra 

legume nem nada, né? Mas de qualquer maneira tá bom, né? Tá bom, porque o ca-

bra tá se virando, de todo jeito” (Agricultor G, abril de 2014). 

 

Com limitação do clima, ou a não adesão às inovações para convivência sustentá-

vel, há a determinação em continuar na agricultura. As alternativa para se fazer escolhas pe-

rante essas realidades apresentadas no mesmo território de vivências, o assentamento São Jo-

ão, encontram explicações no passado da lona, na presença de ONG, antes e depois de assen-

tados, em programas governamentais e sobretudo na credibilidade de um diálogo de saberes.  

Este saber é compartilhado entre seres, renascidos pelas formas diferentes de con-

jugar o verbo ser. Não somente integrando saberes, mas cria novos territórios de vida, dando 

lugar ao ser no lugar, numa geração de saberes ambientais (científicos e tradicionais), na co-

erção de conflitos forjando a sustentabilidade possível (LEFF, 2010). Isso representa o rom-

pimento da racionalidade do mercado global, degradante de diálogos, mas contrapõe-se um 

saber ambiental propositor da construção de um futuro e de um presente sustentável. 

Esse diálogo é sinalizado nos relatos acerca do resgate de orientações para essa 

prática ambientais dialógica, da qual se refere Henrique Leff, posta em prática por algumas 

famílias de agricultores do assentamento São João: 

 
“Isso se deveu à questão de muitas conversas dentro do assentamento. Quando a 

gente conquistou a terra, no primeiro ano foi uma extravagância de desmatamento, 

com o intuito de produzir bastante muito milho e feijão. Mas com o tempo, nas reu-

niões, a gente discutindo sobre o problema.  Até com pessoas, militâncias do Movi-

mento Sem Terra que vinha trabalhava a questão das queimadas, outras entidades 

como ACB mesmo do Crato, que é uma ONG, muito importante também no meio so-

cial, veio aqui, trabalhou muito a questão da agroecologia. E assim, nós não bota-

mos em prática, porque o agricultor, ele vem, ele já vem no seu sangue, a vida toda  

naquela monocultura. Só na tradição da monocultura. Então assim, quando se fala 

em agroecologia, poucas pessoas acreditam, e os poucos que acreditam não botam 

pra frente. Aí aos poucos a gente vai vendo, se você for na mandala de Josa, você já 

começa a ver um pouco da agroecologia. Se você for lá  na outra mandala do meni-

no, não tá bem, mas também você ver. A Eliete tem um quintal muito bonito lá”. 

(Agricultor A, maio de 2014). 

 

“Geralmente nos meus plantios, eu nunca faço uma coisa só. Eu tenho de 30 a 40 

variedade de planta misturada: acerola, manga, laranja, limão, maracujá e aí por 

diante, tem uns quarenta tipo de coisas diferentes, que as pragas de um não é de ou 
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tro, então pra dar num pé de planta só a praga não dar, então a praga do outro 

também, da outra planta, também não dar, porque as outras plantas é diferentes. 

[...] eu pulverizo, a urina de gado, quando é uma mudança do inverno pra seca, ou 

da seca pro inverno. Você tem que ter cuidado, porque se você não tiver cuidado, 

dar um pulgão, uma broca, uma coisa, uma lagarta, então é por isso que graças a 

Deus eu não sofro mais com esse problema não” (Agricultor Q, junho de 2014). 

 

 [...] Hoje a acerola é do tamanho de um limão. Por quê?  Por causa da terra, eu 

não tiro o mato, se eu tirar algum mato de algum lugar, eu levo pra dentro, cubro 

com a terra, fogo nem pra ver, que jamais não se coloca fogo [...] (Agricultor Q, ju-

nho de 2014). 

 

  “Eu acho que foi muito importante pra nós, porque antes do assentamento nós não 

sabia de nada, nós só sabia plantar milho e feijão e hoje a gente sabe plantar várias 

coisa, vários tipos de cultura nós planta: sabe plantar o mamão, sabe plantar a ma-

caxeira, o limite como a gente planta as bananas, como faz as covas. Porque você 

sabe pra gente fazer a cova da banana ou da goiaba a gente faz 40 por 40, a pri-

meira terra a gente tira pro lado, a do fundo da cova pra interar os 40 cm bota pro 

outro, quando a gente estruma, que a primeira terra que vai, que a gente bota den-

tro da cova, a gente não bota aquela última terra, tem que botar aquela outra, toda 

vida. Duas técnicas vieram e ensinaram a gente”. (Agricultor P, maio de 2014). 

 

Existe reconhecimento dos alimentos produzidos sem agrotóxicos para a boa qua-

lidade de vida dos assentados, principalmente para as crianças da escola local que recebem 

alimentos de uma das mandalas do assentamento, através do PNAE, bem como uma referên-

cia de quem os produz, projetando o território do assentamento para a cidade. Essa prática é  

afirmada no depoimento da agente de saúde do assentamento: 

 
“É maravilhoso, eles tem total segurança da qualidade das frutas produzidas lá sem 

agrotóxicos e terá uma boa saúde, não deixando faltar o alimento na mesa. Está ca-

da vez mais conhecia a qualidade dos alimentos, pessoas da cidade vão comprar 

lá”. 

 

Assim, a consciência agroecológica começa a ser construída a partir da crença 

numa vida integrada à natureza do Semiárido. É uma forma de manifestação da agroecologia, 

que na proposta de Guzmán (2001), pode ser desenvolvida por um método endógeno no ma-

nejo ecológico dos recursos naturais, tornando uma oportunidade de produzir forma de ação 

social coletiva, conduzindo a uma “agricultura participativa” 
13

, ainda que incentivada por 

experiência individual, mas de influência para o coletivo do assentamento. 

Nas falas são comunicados prenúncios da convivência com o Semiárido, indo de 

encontro ao processo de transição de um modelo da monocultura ou de pacotes tecnológicos 

                                                           
13

 A agricultura participativa, desenvolvida pelas ideias de Eduardo Sevilla Guzmán, propõe uma interação das 

potencialidades endógenas dos agricultores com as inovações tecnológicas externas apropriadas aos saberes 

locais e aos recursos naturais de seu agro ecossistema. 
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prontos, para agroecologia, que adota princípios e tecnologias de base ecológica, num proces-

so continuado, ilimitado ao tempo. Para Caporal, (2009, p.297) “Mais do que mudar práticas 

agrícolas, trata-se de mudanças em políticas e em enfoques econômicos e socioculturais que 

regem os processos de desenvolvimento”.  

Já é percebido, frente ao paradoxo das políticas públicas rurais de convivência 

com o Semiárido, simultaneamente incentivam projetos de quintais produtivos, por exemplo, 

inibindo o uso de agrotóxicos e ao mesmo plano distribuem-se sementes híbridas, como o faz 

o Governo do Estado do Ceará em parceria com a EMATERCE e principalmente laboratórios 

de melhoramento de sementes, resistentes às estiagens, através do Programa Hora de Plantar.  

Os próprios agricultores reconhecem a função da semente, mas em contrapartida 

criam uma maneira particular, Figura 17, sociocultural de mudar, ou reagir à dependência 

gerada por essa ação atuante da Revolução Verde. Atentos, os agricultores relatam: 

 
“Pra inverno curto ela é boa porque é ligeira. Uma hora vem uma semente boa, 

uma hora vem uma semente que não é boa, uma hora vem uma semente de um feijão 

que não cozinha. Depois de plantado não tem outro jeito, né. Outra hora vem um 

milho que nasce, outra hora vem um milho que não nasce, nasce pela metade, que 

nem esse ano mesmo o milho nasceu pela metade, a espiga bem miudinha, eu since-

ramente, muita gente não ficou satisfeita com a semente do milho não. O feijão foi 

bom, esse ano veio um feijão bom, mas o milho já não foi bom” (Agricultor R, junho 

de 2014).  

É guardar nossa semente velha, que sabe que é boa, nossa semente que não tem ne-

nhum pingo de veneno, essa é a orgânica mesmo, essa que nós temos. Você planta, 

pode comer sem medo. Essa semente que vem de fora vem misturada com veneno, 

ela tem o prazo certo de dar. Chegou aquele tempo, mesmo que tiver chovido e não 

tiver chovido... Se chover bem ela dar bem, mas se for inverno branco, você perde 

porque passa o tempo dela. Essa nossa não, elas espera, se for um tempo que não 

chove um mês, ela espera, o legume espera, quando chover aumenta, dar bom todo 

(Agricultor D, abril de 2014).  
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                  Figura 17 - Armazenamento de feijão crioulo por família assentada. 

 
                      Fonte: Professor Roberto Azevedo – UFCA. Junho de 2014 

No entendimento dos técnicos local da EMATERCE, a semente híbrida tem capa-

cidade de atender as carências de produção do agricultor familiar, devido a sua precocidade, 

seguindo a irregularidade do inverno.  Assim, a semente acompanha o tempo das chuvas na 

região Semiárida; ela repõe a semente perdida pelo agricultor, quando não acontece inverno, 

também gera dependência, na visão do agente rural A: “Aí a gente fica também preso, porque 

vai depender de outros órgãos do governo pra nos fornecer. Porque a gente não tem condição 

de produzir essa semente. Por enquanto.” 

Para o governo é segurança alimentar, pois a semente híbrida “garante” produção, 

conivente aos objetivos da Revolução Verde, com a introdução, no mundo pós Segunda Guer-

ra Mundial, dos fertilizantes, herbicidas, máquinas agrícolas, sementes melhoradas. Porém, o 

agricultor reage com a sua maneira de garantir segurança alimentar à família, pois já percebe 

que a semente híbrida não é continuada, e sim limitada a um tempo de produção e consumo. 

O agricultor familiar assentado, com o seu saber endógeno, compreende pela sua 

experiência o que o geógrafo Gonçalves (2013, p. 283) em sua leitura científica e crítica refle-

te: “Com a Revolução Verde, pode-se ver que a fome não se deve à falta de alimentos, e sim 

ao modo como os alimentos são produzidos”. Assim, não é só manter a monocultura do milho 

e do feijão no Semiárido, ainda é numa contrapartida, tornar vulnerável o modo tradicional de 

segurança alimentar. 

 Um modo favorável de alimentação no Sertão nordestino foi elucidado por Josué 

de Castro, ao atribuir a energia do sertanejo a sua dieta combinada do milho e do leite, a mais 
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rica de todas, adicionada ao feijão e à batata doce, à carne e principalmente os derivados do 

milho: mingau, fubá, cuscuz, mugunzá, milho comido verde. Um equilíbrio proteico alimen-

tar, capaz de imunizar o sertanejo perante as doenças infecciosas, como a tuberculose, indica 

Castro (2010).  

Talvez tenhamos perdido muito desses costumes alimentares com a adaptação da 

racionalidade comercial advinda dos pacotes tecnológicos da Revolução Verde. O milho com 

destino à alimentação dos animais (galinhas, porcos ovinos) na realidade atual do Sertão, é 

consumido menos do que nos anos de estudo do referido pesquisador. Todavia, ainda resiste 

como alimento desejado para o consumo no tempo de inverno (culinária da pamonha, milho 

comido cozido e assado, feito canjica) e como garantia de manter o acesso à carne e a outros 

alimentos. Indiretamente e também ainda raramente, o milho é transformado em fubá, por 

jovens mães. 

Guardar a semente nossa, crioula, é um modo de reproduzir uma prática costu-

meira, contribuinte para uma perspectiva crítica frente à modernidade imposta ao campo, re-

veladora das suas fragilidades e arbitrariedades contra as relações socioambientais (MAR-

QUES, 2004). E um autorreconhecimento do saber do agricultor familiar frente a um saber 

imposto. 

Sabe-se que as mudanças de atitudes com o meio ambiente depende de como os 

assentados se sintam interagidos com ele. Há diferentes formas de agir, desde a diminuição 

das queimadas, pela inibição de órgãos como o INCRA e SEMACE, pela baixa produção da 

monocultura e tempos de estiagem. Há alternativas para renovadas relações: pela orientação 

de preservação historicamente presente, pela oportunidade de desenvolver projetos como o 

mandala, quintais produtivos, visando proposta agroecológica, e de irrigação da goiaba, por 

microaspessão do projeto São José, diga-se pelo esforço e coragem de quem enfrenta.  

Há, gradativamente, no assentamento São João, percepções e esforços possíveis 

de atitudes sustentável na relação das famílias agricultoras com o ambiente. 

 

5.3 DIMENSÃO ECONÔMICA 

 

Para compreender a dimensão econômica, buscou-se identificar as atividades rea-

lizadas pelas famílias agricultoras do assentamento São João, capazes de assegurarem renda e 

sua manutenção no campo, principalmente aquelas alicerçadas pelas políticas públicas de 

convivência com o Semiárido.  
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Inicialmente, na tentativa de situar o assentamento no panorama da economia ru-

ral cearense, é apresentado no mapa a seguir a condição da renda do agricultor familiar, con-

forme o último censo demográfico do IBGE, em 2010. Nele estão visíveis os baixos rendi-

mentos domiciliares per capita, figura 18, com valor de até R$ 150,00 apresentados em 114 

municípios, dos 184 existentes no Estado.  

 

Fonte: Ipece, a partir do Censo Demográfico 2010- IBGE 

O município de Antonina do Norte, localizado a Sudoeste do Estado, no Território 

do Cariri Cearense, está incluso entre os de menor rendimento mediano rural. Mesmo com a 

divulgação de muitos programas governamentais de melhoria de renda, saúde, educação e de 

desenvolvimento rural, principalmente na perspectiva do Pronaf, ainda é realidade desafiado-

ra, devido à vulnerabilidade da territorialidade rural.  

Entre os programas governamentais estruturados na situação de renda divulgado 

pelo referido censo, está em curso o Plano Brasil Sem Miséria, direcionado às famílias cuja 

renda é de até R$ 70,00 por pessoa (16,2 milhões de brasileiros – IBGE, 2010). Ele pretende 

incluir essas famílias no acesso a serviços sociais de saúde, infraestrutura, cidadania e desen-

volvimento de projetos produtivos, conforme aptidão da família, com apoio da EMATERCE, 

no caso do campo cearense. Foi cadastrada no ano de 2014 uma família do assentamento São 

João. 

        Figura 18 - Renda Domiciliar Per Capita Mediana - 2010 [Digite uma citação do documento 

ou o resumo de uma questão inte-

ressante. Você pode posicionar a 

caixa de texto em qualquer lugar do 

documento. Use a guia Ferramentas 

de Caixa de Texto para alterar a 

formatação da caixa de texto da 

citação.] 

Antonina do Norte 
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A agricultura desenvolvida no assentamento é voltada para os produtos primários 

do milho e do feijão, dependendo do ciclo hidrológico, ou seja, do regime das chuvas, regular 

ou irregular, distribuídas anualmente. Motivo pelo qual a maioria das famílias se cadastrou no 

Programa Hora de Plantar, do Governo Estadual, para acessar as sementes do milho e do fei-

jão híbrido, como já mencionado, mesmo mantendo a cultura de guardar a semente crioula. 

Para elas essa é a base da alimentação “O feijão, o milho, que é o necessário, a gente adqui-

rindo isso aí, não vai comprar” (Agricultora O, abril de 2014). 

 Há um número mínimo de agricultores que trabalham com irrigação por microas-

persão e gotejamento. Estes estão mais adaptados ao planejamento da produção dessas cultu-

ras, inclusive conseguem comercializar em tempos de estiagem, adicionando outras culturas 

de frutas e hortaliças nos projetos mandala, figuras 19 e 20, figura 21 Projeto São José, figura 

22, Quintais Produtivos. 

                Figura 19- Plantio em Mandala (imagem parcial)    Figura 20 - Tanque central da mandala  

                           .    Fonte: Produzidas pela autora: Abril de 2014.                    Fonte: Produzidas pela autora. Abril de  Fonte:        

Um projeto de geração de renda,  

Figura 21- Projeto São José Figura 22 - Caixa d’água de quintal produtivo 

Fonte: Produzida pela autora. Mai. 2011.                        Fonte: Professor Roberto Azevedo-UFCA Jun. 2014 
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Um projeto de geração de renda, do governo federal é o do Biodiesel. Com a plan-

tação da mamona, uma família planta em dois hectares, consorcia-se milho e feijão, benefici-

ando-se do pasto para o gado, quando a mamona está madura ou após a colheita. 

São os principais produtos dos quais se derivam o sustento e a renda do agricultor 

familiar assentado, produtos da agricultura: milho, feijão, fava, frutas, (destaque para mamão, 

banana, goiaba, acerola, tomate), hortaliças: coentro, cebolinha, alface entre outras.  Na pecu-

ária, têm-se os ovinos, caprinos, bovinos, galinha capoeira, o leite, seus derivados e ovos.  

Entre os produtos agrícolas de renda permanente estão o milho e o feijão. Quando 

excede o abastecimento familiar, dependendo do inverno, o valor de mercado correspondente 

a 2014 respectivamente é de R$ 40,00 o milho, R$ 23,00 feijão canapum (ligeiro) a R$50,00 e 

o feijão verdadeiro (tardio) R$100,00. O cultivo é manual, com aplicação de agrotóxico pela 

maioria. E a colheita é familiar. 

 Parcialmente, são usadas a debulhadeira e as habilidosas mãos familiares para ex-

trair os grãos. A máquina é contratada individualmente pelas famílias. O pagamento é feito 

por produção, ou seja, a cada quinze sacos um é para o dono da máquina debulhadeira.  

Quando pago em dinheiro, cada saco desse grão tem o custo de R$ 2,00. Vale lembrar que 

geralmente o agricultor, quando paga a diária de serviço no roçado, desembolsa R$ 30,00. 

Assim, o agricultor tem seu trabalho desvalorizado, desestimulado, tende a diminuir o plantio, 

paradoxalmente desmatando menos, como expressa o (Agricultor D, abril de 2014): 

 
“Graças a Deus, desde o ano retrasado mais nunca foi derrubado uma roça, você 

pode olhar o assentamento aqui todinho, que não tem um queimado. Tem trabalha-

do mais nas áreas baixas, não sei esse ano, se vão brocar um pedacinho, mesmo se 

for brocar, vão brocar pouco. Nós tem aquela área ali que é a de reserva, nós não 

pode mexer não, se for brocar é pra cá. E tá é parado, negócio de trabalhar em ro-

ça quase não tá tendo mais valor, porque você trabalha, quando tira o legume, o le-

gume não tem preço, aí se você for analisar , você tem é prejuízo, Então trabalha 

mesmo só pra comer”. 

 

Nesse sentido, a sua integração ao mercado não encontra flexibilidade entre con-

sumo e venda. Como observa (ABRAMOVAY, 2007), mesmo preso à impossibilidade de 

vender seu produto pela expectativa de preço que o valorize, ele mais do que escolher a me-

lhor situação pra vendê-lo, o agricultor compromete-se em atender o objetivo primeiro de 

alimentar a família.  

No assentamento, a diversificação da produção possibilita uma reação favorável à 

família, diante do mercado e das situações de seca. Observação feita principalmente para 

quem trabalha com os quintais produtivos, mandalas e projeto São José, com uso da irrigação. 
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O que se constata nas falas dos agricultores, quando perguntados se conseguem se manter 

com os projetos: 

 
“Eles conseguem e conseguem muito bem, graças a Deus. Dá pra minha manteça e 

ainda sobra um pouquinho ainda pra mim comprar uma criação, uma forrageira, 

comprar tudo, tudo que eu quero, graças a Deus. Tô satisfeito, só que a demanda é 

muito grande, a procura é grande demais e a gente fica até constrangido: não, não 

tem, ei depois eu levo” ( Agricultor Q, junho de 2014). 

 

“Tirando os meus gastos, eu tinha os meus 300,00 livre.  Faz um ano que eu fiquei 

assim. O esposo dizia: não você tá certa! Quando ele via que sempre tinha o dinhei-

rinho de comprar as coisas, quando faltava o açúcar e o café, a gente sempre ti-

nha.” ( Entrevistada N, maio de 2014). 

 

“Assim, mantém o mesmo trabalho, porque mesmo que tenha a estiagem, quando 

tem água tem a irrigação, continua da mesma forma, com a irrigação. Esse ano an-

dou já acabando, porque o açude andou já secando, mas Deus foi bom e encheu o 

açude de novo. E vai continuar de novo na irrigação no verão” (Agricultora I, maio 

de 2014). 

 

Nos últimos casos, é notada a inclusão feminina no processo produtivo de comer-

cialização e administração dos benefícios resultantes da produção. Conforme estudos de Me-

deiros e Ribeiro (2003), a superação da desqualificação da mulher não passa apenas pelo mer-

cado ou por movimentos sociais. Por sua vez, estes reproduzem as relações de sociedade en-

volvente. Para os autores, as mulheres precisam investir em lutas específicas, microlocais e 

domésticas.  

Seriam aquelas internas, de tomada de decisão. Este é um caso em destaque no as-

sentamento, por mulheres que lideram e participam de projetos produtivos e na diretoria da 

associação do São João. Exemplo a ser replicado a outras mulheres, também lideranças em 

decisão e participação familiar. Essa inserção torna-se realidade com os Projetos São José 

(plantio da goiaba e banana), destacando a presença de duas mulheres associadas a um agri-

cultor e no projeto PAIS (quintais produtivos), ainda que haja problemas estruturais como 

descontinuidade da assistência técnica. 

As experiências são baseadas na mão de obra familiar. Pagar dia de serviço é difí-

cil. Alguns colocam entre os motivos principais: dificuldade em encontrar pessoas disponí-

veis, outras pela despesa extra e porque a família supre a necessidade. Uma alternativa encon-

trada de chamar a atenção na realização das atividades agropecuária é a troca do dia de servi-

ço entre familiares, vizinhos e amigos de dentro e de fora do assentamento, como já mencio-

nado e aqui reforçado. 
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 “Costuma trocar dia mais os outros. Meu esposo vai trabalhar um dia de serviço a 

um amigo, aí quando ele precisa aí o amigo vai trabalhar um dia de serviço pra 

ele” (agricultora E, abril de 2014). 

 

“Tem época que a gente chama nossa família pra trabalhar mais a gente, mas é 

mais só nós mesmo. Nós só planta o que nós pode colher mermo, só faz o que nós 

pode” (Agricultora H, junho de 2014).  
 

Esta é uma demonstração de socialização camponesa; um potencial da vida cole-

tiva fortemente enraizada no cotidiano do assentamento, em que o interconhecimento e a prá-

tica da vida camponesa da ajuda mútua, demonstra o “caráter personalizado das relações 

sociais” (ABRAMOVAY, 2007, p. 120). Isso cria uma singularidade da sociedade rural, reve-

lando a incompatibilidade com a imperiosidade das relações condicionadas pelo mercado, nos 

estudos do citado autor. 

O trabalho derivado dessa relação compartilhada ou daquela remunerada mantém 

as atividades para o consumo e comercialização de produtos.  

A pecuária e seus derivados são responsáveis pelo complemento da renda, sendo 

que todas as famílias criam de forma mesclada, em quantidades médias a pequenas, seus ani-

mais. Segue informações, segundo os agricultores locais com a base de rendimentos possíveis 

a partir da média de preços, em Reais (R$), negociados na atividade da pecuária dentro do 

assentamento, e deste com outras localidades do município: bovino, de 1.000, a 2.500,00, leite 

2.50,00 o litro, caprino 150,00 a 200,00, ovino 200,00 a 300,00, galinha caipira 25,00 a 30,00, 

ovos 6,00 a 7,00. 

Os animais são destacados como uma reserva de renda pela sua melhor adaptação, 

ou seja, agricultura apropriada às condições semiáridas, na interpretação simples de vivência 

intensa no ambiente da caatinga, como relata o (Agricultor D, abril de 2014): 

  
“Hoje qualquer criação você vende por 200 contos, 150 contos. E se você for des-

matar uma roça dessa daí... você começa na seca, pra você colher com seis mês, aí 

se você analisar, não vai não. O certo mesmo é trabalhar e criar, criar uma cria-

ção, criar um gado, criar essas coisas pra livrar de tá desmatando e viver melhor”. 

 

A criação de animais de pequeno porte é uma prática do agricultor nordestino. 

Nesse contexto de convivência, as políticas públicas rurais incentivam a atividade, principal-

mente através do Pronaf Semiárido.  

Para (ARAÚJO, 2000, p.240 apud SILVA, 2010, p. 147) é recomendável a valo-

rização da criação de animais de pequeno porte, dando como exemplo os caprinos e ovinos, 

simultaneamente acrescida a prática de silagem e fenação. A autora sugere entre as medidas 

para a dinamização econômica da região, “[...] o fortalecimento da agricultura familiar, com o 
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uso de tecnologias apropriadas, da assistência técnica, da organização dos processos de co-

mercialização, e do acesso ao crédito,” entre outras citadas. 

Como fonte de renda, estão presentes no assentamento programas sociais de trans-

ferência de renda como a Bolsa Família e a Bolsa Escola. Para algumas famílias, o único be-

nefício governamental que ajuda no sustento. Contribui ainda com a renda fixa o benefício 

advindo da aposentadoria, para o mínimo de famílias, já que prevalecem adultos e jovens em 

idade economicamente ativa.           

  Os programas de transferência de renda citados dão um suporte às famílias.  É 

notável que aqueles onde há venda do leite na rua, negociação com ovinos e caprinos, tem 

envolvimento com projetos de desenvolvimento para agricultura. Mesmo com todos os entra-

ves da assistência técnica, limitação financeira, inacabamento de projetos, convivem com o 

Semiárido rural com mais expectativa de renda e satisfação, com o seu território, ”Primeiro 

projeto individual que deu certo, do BNB, de R$12.000,00. “Esse foi bom. Fiz cerca, comprei 

forrageira, ampliei açude” (Agricultor P, maio de 2014), opina sobre o acesso crédito Pronaf 

Semiárido, destinado a investimento. 

Uma atividade que vem contribuindo para o escoamento da produção das famílias 

assentadas. Os produtos vendidos no comércio central, na cidade de Antonina do Norte, em 

dia de “feira”. A feirinha, aos sábados, foi uma iniciativa da EMATERCE e dos agricultores 

assentados, com o apoio da prefeitura municipal. É um espaço para a aproximação e para a 

abertura ao território do assentamento, principalmente para quem faz uso dela, ou pretende 

fazer, seja com a venda de hortaliças, aves, carne suína, ovos, comidas típicas, entre outros 

produtos. 

 
“Mim desafogou dos meus trabalhos, eu vou dizer como: Porque os meus produto, 

eu vendia no meio da semana, eu não tinha tempo de plantar, eu não tinha tempo de 

limpar, eu não tinha tempo de nada, só de apanhar o que eu já tinha e vender, mas 

quando chegou a feirinha, eu trabalho a semana todinha sossegados, no fim da se-

mana eu pego meus produtozinhos e levo pra feirinha”. (Agricultor Q, junho de 

2014). 

 

Além das fontes de renda descritas anteriormente, outras atividades não agrícolas 

estão presentes no cotidiano, ou seja, a pluriatividade, tanto interno como externamente, na 

sede do município e extramunicipal. Internamente, são destacadas atividades como venda de 

produtos Avon, prestação de serviço no auxílio de limpeza e preparo da merenda na Escola do 

Assentamento. Externamente, há várias habilidades demonstradas, como a de assentados pe-

dreiros, auxiliares de pedreiro, inclusive em alguns casos, aprendizado adquiridos com a cons-

trução das cisternas no assentamento, jovem cuidadora de crianças, auxiliar de restaurante. 
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Na concepção de (WANDERLEY, 2003, p. 52), numa contraposição à ideia con-

vencional, de muitos autores e do senso comum, de que apluriatividade gradativamente dire-

ciona o fim da atividade agrícola, perda de sua finalidade para reprodução familiar e transfe-

rência do rural para o espaço urbano. A referida autora explica o fenômeno como uma estra-

tégia familiar para complementar a renda e manter a família no rural, como ponto de referên-

cia, no caso dos filhos adultos, e pode ser considerada uma busca de autonomia financeira. No 

caso das mulheres pode ser o ganho na participação financeira da família com investimento 

no estabelecimento ou pagamento de dívidas, ou uma profissão, autonomia para fora.  

A criatividade e saber ambiental têm introduzido a uma mais nova atividade no 

assentamento, a piscicultura. São dois agricultores desenvolvendo a atividade. Um aproveitou, 

agregando a iniciativa de criar o peixe, com a ampliação de açude, através do crédito de in-

vestimento Pronaf Semiárido, indo de encontro à segurança hídrica. O outro chama a atenção 

pela forma como planejou agir. Sertanejo que experimentou o êxodo rural, pela sua experiên-

cia com a atividade, aprendida com familiares no estado da Paraíba, com muita força de von-

tade, está tentando prosseguir, sem interferência de política pública. 

   
“Olhe, eu mexo com tudo no mundo, eu sou pedreiro, eu trabalho de roça, mas eu vi 

o pessoal criando, eu tinha um irmão que criava, é muito bom, na Paraíba, e sem-

pre ele se deu bem, aí eu comecei que a pessoa não tem muita condição de chegar e 

fazer como eles faziam. Eles tinham uma condição melhor. Comecei bem devagarzi-

nho aí, só com dois milheiros, tá até bonitinho, então é isso aí que eu quero, ver se 

dar certo.[...]pra botar na gaiola, eu mesmo fiz a gaiola, eu bolei, comprei o PVC, a 

tela eu fiz, deu certo, tão lá. Eu já botei nos tanques e tamo aí lutando, ninguém 

mim deu apoio nenhum até agora, graças a Deus só você que tá vindo aí”. (Agricul-

tor j, junho de 2014). 

 

Assim como o Agricultor J, que desejou terra para produzir tem-se exemplo de as-

sentado mais recente, que fez caminho de volta para o assentamento, após darem uma passe-

ada. É o caso de uma jovem família. Residiram de 2007 a 2010 no assentamento e passaram 

quase três anos fora. Após o trabalho na colheita de abacaxi e em usina de São Paulo, fez mi-

gração de retorno, em 2013.  

Esta situação é elucidada por (ABROMAVAY, 2010), ao observar em seus estu-

dos que o êxodo rural é menor atualmente, se comparado ao passado, com toda a importância 

atribuída a esse problema persistente. O retorno às origens ocorre pela perda de emprego nas 

metrópoles ou cidades mais competitivas. A referida família resgatou o seu espaço no assen-

tamento São João. 
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“Os companheiros aceitaram a gente de volta, e até hoje tá indo bom. [...] Quando 

a gente saí, eles mandam uma carta, comunicando pro INCRA da saída, fica o ca-

dastro lá, eles não mexem no cadastro, aí passa dois anos, três anos, e o cadastro 

lá, aí se passar de três anos já risca fora. Colocaram lá no colégio o nome das pes-

soas que tinham saído e a relação daquelas pessoas, procurando as que queriam 

voltar, se tivesse vaga nas casas desocupadas, poderia recorrer e voltar... e fui até  

Fortaleza, e falei com eles lá, e eles só mandou eu ocupar a casa, trabalhar e criar” 

(Agricultora L. junho de 2014). 

 

É importante elucidar, sobretudo, que a economia rural do assentamento São João 

é surpreendentemente, mesmo frágil, heterogênea. Reflete a forma de cada grupo de família 

reagir em busca de alternativas frente às exigências, pressões e exclusões do mercado capita-

lista.  

 O lema é viver da terra, lutar pela sobrevivência, através de: acesso ao crédito, 

iniciativa independente, organização familiar, ou reproduzindo formas tradicionais de dar 

continuidade ao trabalho na agricultura familiar, dedicando-se ao plantio de culturas tradicio-

nais, definir sua renda pelo suporte dos programas sociais. A agricultura familiar assentada 

enfrenta desafios econômicos, podendo nutrir paradoxalmente um campo propício para inicia-

tivas, atuações endógenas e institucionais em favor das suas potencialidades, principalmente 

humanas, tão expressivas nas pessoas encontradas. 

 

5.4 DIMENSÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA 

 

Essa dimensão é complexa por ser definitiva na forma de organização da agricul-

tura no território rural do Semiárido. Ela gestou a própria categoria genérica de agricultura 

familiar, a partir dos anos 90, com o planejamento de políticas públicas direcionadas a esse 

segmento da agricultura, historicamente constituída de origem camponesa, de pequeno agri-

cultor, de subsistência. 

Em levantamento das ações através dos programas de políticas públicas para a 

convivência com o Semiárido, verificou-se que algumas não são diretamente constituídas com 

essa finalidade, mas que é identificada a possibilidade de uma melhoria de vida para a agricul-

tura familiar desse território. Estão presentes de forma parcial, juntando-se às políticas com 

finalidades direcionadas à convivência sustentável com o Semiárido, pois não atinge de forma 

homogênea as atuais dezenove famílias assentadas. Nota-se que a atuação é completamente de 

órgãos institucionais, federais e estaduais, como exposto na tabela a seguir: 
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Tabela 1 - Políticas Públicas no Assentamento São João  

PROGRAMAS 
REPASSE / RENDI 

MENTOS R$ 
BENEFICIADOS FINALIDADE 

 

Pronaf Semiárido 

O acesso ao crédito variou 

de     R$ 6.000,00 a R$ 

12.000,00. Juros, 1% a.a, 

pagar aos 10anos, 3 de 

carência.                                

2012 

10 

Recurso FNE/BNB. Investir em infraestrutura 

hídrica e projetos produtivos de convivência. 

Quintal Produtivo 

 A família é beneficiada 

com um kit para iniciar a 

unidade de produção (cis-

terna, encanamentos, se-

mentes, mudas etc.) e 

ATER. 

Até R$ 300,00 de rendimen-

to, para quem produz 

 

03 

MDA em parceria com o BNDS BB e BNB. 

Ofertar crédito para investimento em projetos 

de convivência com o Semiárido prioriza 

projetos de infraestrutura hídrica e demais 

infraestruturas de produção agropecuária. 

Motivar a produção agroecológica pelo 

PAIS.14 

Programa P1MC 

(Água de Beber- 

Cisterna de Placa) 

Programa P2 (Água 

de Comer – Cister-

na de Enxurrada) 

A família recebe o material 

de construção, numa parce-

ria com a força de trabalho e 

orientação técnica. 

 

Em fase de conclusão 

20 

 

 

05 

Ministério do Desenvolvimento Social em 

parceria com a SDA. Proporcionar o acesso à 

água para beber (P1MC, 16 mil litros).  

 Produção agroalimentar (P2, 52 mil litros) 

provenientes de água de chuva, a 2 é captada  

no leito de enxurradas. Para ambas há disponi-

bilização de capacitação para captação e mane-

jo da água. 

PNAE – Programa 

Nacional de Alimen-

tação Escolar 

4.757,00 ao ano 

Rendimento em 2013, 

2.175,00 (influência da 

estiagem). 

2014 

 

01 

Governo Federal-FNDE.  

Integrar produtos da agricultura familiar local 

na merenda escola, 30%, garantido pela Lei nº 

11.947, de 16/6/2009, com recursos do FNDE. 

PAA – Programa 

de Aquisição de 

Alimentos 

Estimativa anual: R$ 

5.500,00 

Produtos (acerola, banana, 

bata doce, cebolinha e carne 

de caprinos). 

2014 

03 

 

Programa do Ministério do Desenvolvimento 

Social. Promover a inclusão social no campo 

por meio do fortalecimento da agricultura 

familiar, pelo acesso a alimentos em quantida-

de e qualidade, adquirindo-os para o consumo 

no mercado local, no caso escolar. 

 

 

                                                           
14

 Produção Agroecológica Integrada e Sustentável - PAIS, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome ( MDA) em convênio com os governos estaduais, por meio de edital público.  Atua nos Territórios de 

Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local (Consad), constituídos pelas regiões brasileiras com os Índices 

de Desenvolvimento Humano (IDH) mais inferiores. 
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Continuação - Tabela 2 - Políticas Públicas no Assentamento São João  

 

Projeto Mandala 

Até 800,00 mensal, com alta 

produtividade. 

 

02 

 

Governo Estadual. Fazer o manejo do 

solo em harmonia com a natureza, pos-

sibilitando a diversificação da produção 

de plantas e animais (aves e peixe). É 

desenvolvido pela Ematerce. 

Programa Biodiesel 

Ceará (Plantio da 

Mamona) 

400,00 de investimento para 2 

ha, semente selecionada e 

ATER  

 

 

01 

Governo Federal em parceria com o esta-

dual. Incentivar a produção da mamona 

por agricultores familiares, visando em-

prego, renda e matéria-prima ao biodiesel. 

Hora de Plantar 

O agricultor recebe as semen-

tes de milho e feijão, mediante 

pagamento de taxa para cadas-

tro prévio. 

2013/2014 

07 

Programa da DAS/CE. Aumentar a produ-

tividade de grãos, pela finalidade genético, 

desenvolvidas para se adaptar as condições 

de irregularidades climáticas. 

Brasil Sem Miséria 

Em andamento 

(Agosto de 2014) 

01 Elevar a renda e as condições de bem-estar 

da população com renda familiar de até R$ 

70,00 por pessoas, através de projetos 

produtivos no campo e cidade. MDA. 

Seguro Safra 

80,00 a 175,00 (em 5x) 

Corresponde à variação do 

benefício entre 2013/2014 

2013/2014 

08 

Garantir renda mínima para a sobrevivên-

cia de agricultores de localidades atingidas 

pela seca ou outra calamidade de motivo 

ambiental. 

Bolsa Estiagem 

R$ 80,00 2013/2014 

 

05 

Ministério do Desenvolvimento Social. 

Oferecer auxílio aos agricultores familia-

res, com renda mensal média de até dois 

salários mínimos, localizados em municí-

pios decretados em  estado de calamidade 

pública ou situação de emergência, reco-

nhecidos através de portaria do Ministério 

da Integração Nacional. 

Projeto São José 

Plantio de goiaba. Rendimento 

anual estimado em R$ 3.000, 

com safra boa. 

03 Programa do Governo Estadual. Melhorar 

as condições de vida de famílias carentes 

da zona rural cearense e elevar a qualidade 

de vida da população beneficiada. 

Fonte: Produzida pela autora a partir de depoimentos de agricultores (as) familiares, técnicos da Ematerce local, 

Secretaria de Educação do Município de Antonina do Norte, BNB, Agência Campos Sales e pesquisa eletrônica 

acerca dos programas. 

 

Na busca para compreender essa dimensão no assentamento São João, a pesqui-

sa procurou conhecer as instituições e suas atuações no território em estudo, bem como apre-

ender a percepção dos agricultores e agricultoras assentadas acerca das políticas públicas e 

das instituições correspondentes. 

 Estiveram presentes no assentamento, tanto instituições governamentais, quanto 

não governamentais. A princípio, na mobilização dos agricultores para lutarem pelo acesso a 
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terra, a ACB, do terceiro setor, foi fundamental. Ela despertou o interesse em conhecer formas 

apropriadas de trabalhar com a terra e estimulou a organização daqueles agricultores em um 

movimento social. Atualmente não presta serviços à comunidade.  

A busca para se integrar ao MST da região Centro-Sul cearense, até hoje vincula-

dos a eles, foi o elo da política para o primeiro direito adquirido da reforma agrária. A terra, 

assim sendo, o INCRA é o principal responsável por esse território. Este tem sido envolvido 

fracamente com o assentamento. Através da ATER e programas de sua gerência, como o 

PRONERA, encontra-se desativado, ou seja, a educação continuada do campo não é uma pri-

oridade. 

O sindicato dos trabalhadores rurais do município é concretamente um mero re-

curso para encaminhar benefícios de aposentadoria rural. A igreja católica e assembleia de 

Deus têm o trabalho de evangelização como destaque. A primeira foi mais atuante socialmen-

te no início, com o apoio à construção das primeiras cisternas de placa. A última vem doando 

cestas básicas do ano passado até o presente momento da pesquisa, junho de 2014, a algumas 

famílias. A prefeitura municipal é procurada pelas famílias com o objetivo de oferecer servi-

ços sociais (saúde, educação, orientação agrícola, disposição no uso de equipamentos agríco-

las, etc.). Geralmente são parcialmente atendidos. 

Os agricultores colocam a importância da ACB na orientação sobre uma convi-

vência sustentável com o ambiente. Dizem que no início do assentamento teve esse apoio, 

sendo um contrato pelo INCRA. Quem verbaliza a atuação da ACB e seu aprendizado no ma-

nejo sustentável com o solo é o (Agricultor Q. junho de 2014). 

  
 Esse toque quem mim deu foi um professor por nome de Batista, lá na ACB, e Geo-

vá. Ele disse que era muito importante. Na época, eu fui uma das pessoas que levei 

fé no que ele disse, e comecei logo, não esperei pra depois não, eu comecei foi logo. 

E foi indo e foi indo. Nos três primeiros anos deu um trabalhinho, porque tava mui-

to desmatado, as lagartas era muitas, as persigas era demais. E aí com o passar do 

tempo foi diminuindo, e foi entrando ano e saindo ano e pronto, e hoje eu não pul-

verizo mais nada não, porque as plantas mesmo dá de conta, os passarinhos dá de 

conta, praga não dar mais, se der os passarinhos come tudo. Então eu tô satisfeito, 

graças a Deus. 

 

Esta demonstração sinaliza a importância de atuações adequadas ao contexto so-

ciocultural do agricultor. O INCRA tem papel fundamental, todavia na presente realidade da 

agricultura familiar do assentamento, não se observa a réplica de ações anteriores, pois há 

uma negação da atuação do órgão, tanto na sua visitação quanto na contratação da citada 

ONG ou de outras fontes de ATER. Os serviço são acessados através de entidades privadas, 

contrapondo as formas de contratação anterior: convênios com governos estaduais e munici-
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pais e com entidades representativas dos assentados. Sendo esta última um indicador de ideal 

na construção de projetos favoráveis ao assentamento. É frequente a reclamação acerca da 

ausência do INCRA, da negação à assistência técnica. Observam-se sentimentos de revolta, 

desânimo e apelo. 

 
A assistência técnica, ele precisava botar permanentemente, não só um mês ou dois. 

Porque quando aparece um técnico do INCRA aqui, ele passa de manhã aqui e de 

tarde já tem ido embora, passa mais seis meses sem vir aqui, certo? Se a gente pre-

cisar de alguma coisa, minha filha, tá morto, mas se tivesse assistência técnica pelo 

menos uma vez por mês, eu não vou dizer que ele tivesse uma vez por semana, mas 

uma vez por mês garantido, eu acredito, que todo mundo, o pouco que tinha ia sus-

tentar, ia ficar satisfeito. Porque muitas vezes a gente deixa de conseguir alguma 

coisa, fica com medo, porque a palavra de um técnico que é acostumado, que estu-

dou e sabe das coisas, dá confiança pro agricultor. Sabendo, oi! Se não der certo, 

tal dia eu tô aqui de novo, não der certo, nós muda, nós vamo mudar pra isso, pra 

aquilo, aí quando não vem mais, às vezes o que você fez não deu certo, e agora?  

Como é que eu vou fazer? Não chega uma pessoa pra dar uma força. Então isso, se 

acontecesse, se tivesse um técnico pra dar assistência, pelo menos do governo do 

Estado, porque o governo federal começa, quando a gente dá fé desaparece. (Agri-

cultor Q, junho de 2014). 

 

Em entrevista realizada (10 de julho de 2014), por meio eletrônico, criticamente o 

Perito Federal Agrário, INCRA Regional, explica as razões pelas quais os agricultores assen-

tados estão vivenciando essas situações de descontinuidade das políticas públicas, referencia-

da pela incapacidade de ofertar assistência técnica, no conjunto da reforma agrária. Diga-se de 

passagem, num panorama nacional, a saber:  

a) As autarquias coordenadoras das políticas de assentamento não têm dado prio-

ridade às necessidades valorizadas pelas comunidades assentadas, presas aos con-

dicionantes orçamentários e imediatismos;  

b) um novo modelo de reforma agrária combinando viabilidade econômica com 

sustentabilidade redefine o papel do INCRA.  Ao ser desvinculado de sua gestão e 

linhas de ação (crédito de instalação, habitação, infraestrutura básica,  no apoio 

aos assentamentos,  transferidos a entidades como  Banco do Brasil , Caixa Eco-

nômica e Ministério da Integração, ocasionando rebaixamento estratégico do ór-

gão , em consequência também da reforma agrária da agenda política;   

c) Disputa dos movimentos sociais e do movimento sindical no domínio da pres-

tação de serviços da ATER;  

d) O despreparo técnico-pedagógico das prestadoras de serviço em assistência 

técnica;  

e) Preponderância no trabalho de militância político-partidária, ressaltando a des-

necessária integralidade das ações e efetiva participação das famílias assentadas; 



140 

 

f) Restrição dos gastos fiscais do Governo Federal, limitando, assim, o conheci-

mento resultante da pesquisa agropecuária e relativa às políticas públicas, aumen-

tando os tipos de exclusão rural. 

As colocações acerca da administração do órgão federal em questão, não deixam 

dúvidas de que a agricultura familiar ainda não é compromisso prioritário na agenda política 

para alicerçar as políticas públicas necessárias ao desenvolvimento rural sustentável. Isso se 

configura na distância e descrença da parte do agricultor nos órgãos públicos e nas políticas 

públicas que lhe são anunciadas acessíveis, como se pode identificar no entendimento dos 

agricultores: 

 
Hoje o benefício sai melhor pra quem não é assentado. Pra quem é assentado, as-

sim: tem muitos projetos que veio pras famílias que só enquadra quem não é assen-

tado, quem é assentado não pode. Porque tem uma tal de uma DAP, que essa DAP 

tá empatando muita gente de muita coisa. Mas nós sofre muito, se você chega num 

banco pra fazer um projeto num faz porque falta isso, falta aquilo e a gente  ajeita 

tudo e termina em nada. E se for atrás de um projeto desses que não é assentado é 

mais fácil (Agricultora I, maio de 2014).  

 

Era pra ter tipo alguém interessado em tá ouvindo que nem você e mais gente que 

tem informação, visitasse, informasse a gente como é que a gente faz um projetozi-

nho mais viável que nem tem aí, os projetos próprios da agricultura familiar, que 

tem. Você chega no banco o gerente mesmo lhe informa que não existe isso, outras 

pessoas, os colegas mesmo já fizeram, e não tem pra gente. Não é só pro assentado 

não, é pra qualquer pessoa, é uma dificuldade horrível pra fazer, tá entendendo?  

 

[...] até que o documento a gente organiza, o problema é que quando a gente chega, 

o pessoal do banco mesmo informa: não, não dá certo porque isso... E tem o proje-

to, tem gente tem companheiro aqui por perto da região que fez.  Eles acham que 

trabalham com o dinheiro deles, por que não?Se o governo manda pra fazer isso aí, 

eles deviam tentar com o pessoal. Não é todo mundo que vai pegar e não se inco-

modar pra pagar não, né? Se a pessoa trabalha tem a intenção de pagar algum em-

préstimo, que nem vem, tem uns benefícios bom, dá um desconto, mas isso aí não 

chega até o agricultor ( Agricultor J, maio de 2014). 

 

Muitas vezes não estão explícitas as dificuldades vividas pelos agricultores, pois 

lhes falta mecanismo de escuta e consideração das suas percepções, na feitoria de políticas 

públicas rurais. A vontade de ir a diante, de acessar os programas viabilizados por elas existe, 

porém, a ausência de diálogo, (o diálogo de saberes defendido por Henrique Leff), conduz a 

um distanciamento entre instituições e agricultor. Na maioria das vezes não explicitada e nem 

explicada pelas estatísticas, como por exemplo, no acesso ao crédito.  

A situação colocada a cima dar indícios de que é necessário avaliar a forma como 

as instituições se comunicam com o agricultor familiar, para então, compreender os desafios 

de projetos mal concebidos, ou a negação deles. O gráfico 6 a seguir demonstra fatores  rela-

cionados  à obtenção e não obtenção de financiamento por parte do agricultor brasileiro.  Em 



141 

 

terceiro lugar estão outros motivos da não obtenção. Nesse item poderia está classificada a 

reclamação dos agricultores acima; a comunicação insatisfatória não é burocracia, apenas 

despreparação para diálogo entre os saberes.  

    Gráfico 6 - Não obtenção de financiamento considerando os estabelecimentos 

 

        Fonte: IBGE. Censo Agropecuário 2006. 

 

Quando o agricultor consegue, precisa planejar bem o destino dos recursos e a vi-

abilidade do projeto para a região Semiárida, para não resultar em endividamento e maior 

dificuldade em viver no campo. Nesse processo tem uma figura técnica bastante procurada, 

são os projetistas, geralmente agrônomos e técnicos agrícolas credenciados no Banco do Bra-

sil e BNB. Eles elaboram o projeto desejado e que se enquadre na DAP do agricultor. No mu-

nicípio esse profissional é raro. Os agricultores geralmente ficam limitados à demanda.  

Os assentados da reforma agrária, para alguns projetos, dependem da autorização 

do INCRA em cadastrar um técnico selecionado pela instituição, o que em muitos casos atrasa 

o acesso aos benefícios. Como é um caso comentado pelos assentados, sendo que até hoje 

estão à espera de liberação do projeto investimento. Para recém-assentados, o valor é de R$ 

21.500,00, com bônus de adimplência de 44,186%, prazo para pagar de 10 anos, e carência de 

três anos. 
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Assim, como a dificuldade de acesso aos projetistas não é diferente da assistência 

técnica aos projetos ofertados através do INCRA ou SDA, estes são de escolha, abertos para 

as famílias que quiserem se comprometer. São os casos do Projeto São José, PAIS e Mandala, 

que são destaque no assentamento. 

A assistência técnica vai além do dizer como fazer. Ela é simbólica na projeção de 

futuro da produção e do desenvolvimento do assentamento: “É muito importante pra gente. 

Quando a gente tá desanimado, ali ativa a gente pra não desanimar. Isso aí é muito importan-

te” (Agricultora N. Maio de 2014). Ela é sempre ponto de partida quando se pensa em desen-

volver algum projeto, ou também motivo de crítica quando é deficitária. Não atende aos an-

seios do agricultor. Essa problemática é frequente no cotidiano do assentamento, como é 

chamado à atenção pela (Agricultora I, maio de 2014). 

 
“Não temos assistência técnica. Não temos de jeito nenhum aqui. Da EMATERCE, 

eles vem aqui assim, na porta. A assistência técnica que a gente precisa é pra ir lá, 

ver a situação. Veio um, o ano passado, a gente convidou um pessoal da EMATER-

CE, veio 5 técnicos. Só que eles chegaram, já querendo que usasse agrotóxico, eu 

disse que não aceitava... lá dentro do projeto a gente não quer usar. De maneira al-

guma, aí ficaram de vir e também nunca mais apareceram. Até hoje”. 

 

A EMATERCE é uma empresa que presta serviço ao assentamento através dos 

projetos mandala, Quintais Produtivos e São José. Recentemente, acompanhará uma família 

do Programa Brasil Sem Miséria, em andamento. Os técnicos ou agentes rurais consultados, 

declararam que não são obrigatoriamente responsáveis pela assistência técnica do assenta-

mento. Afirmam que é responsabilidade prioritária do INCRA.  

É, na verdade, o anúncio de uma crise em cadeia. Expuseram uma grande dificul-

dade em realizar suas atividades no município, devido a problemas estruturais, tais como: não 

terem vínculo efetivo, são bolsistas com duração de três anos, sempre submetidos a uma nova 

seleção, são sujeitos à transferência de município, comprometendo ainda mais o acompanha-

mento, baixos salários, indisponibilidade de transporte suficiente para o deslocamento ao 

campo; muitas vezes a motocicleta e o combustível são do próprio agente. Contudo, declaram 

identidade com o agricultor, boa comunicação pela disposição deles em aprender.  

 Estão postas então os entraves para uma atuação do Estado cearense no acompa-

nhamento dos agricultores familiares de modo geral. Outras situações somam-se a esse quadro 

e são apresentadas nas reflexões levantadas por Neves (2005), ao apontar o distanciamento 

entre pesquisa e extensão, modelo técnico no qual foi concebido. Acontece da assistência téc-

nica não renovar o seu modelo de transferência de tecnologia ou instrução. Como se vê, é uma 

visão de comunicação linear, em que o papel do agricultor é resumido ao de aceitação ou re-
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jeição da tecnologia. Isso demonstra uma face da crise, ou seja, o profissional agrícola não 

possui formação para ajustar o conhecimento às necessidades do agricultor, no tocante à pro-

posta da sustentabilidade, ou de uma racionalidade de convivência na adaptação ao Semiári-

do.  

A citada autora alerta para a importância de uma formação baseada no saber cole-

tivo, nas reformas dos cursos de formação em ciências agrárias, em contrapartida a uma visão 

orientada pelo foco especializado da revolução verde, a uma formação alicerçada na visão 

holística do agricultor e da agricultura.  

Essa questão é muito relevante, e vai depender da sensibilidade das políticas pú-

blicas, de seus planejadores, dos agentes rurais que dão corpo a elas, bem como da formação 

política dos agricultores assentados, em iniciar um debate para o diálogo de renovações.  A 

partir do raro encontro que possam ter com estes, nas esporádicas visitas, ou na busca pelos 

profissionais e políticas públicas em seus endereços institucionais. Como tem feito sempre um 

atuante assentado:  

 
“Agora tem um problema também. A EMATERCE tá pronta a ajudar, mas a gente 

tem que ir atrás. Não tá todo dia aqui. Quando você precisou aqui, você tem que 

correr lá” (Agricultor Q, junho de 2014). 

                  

 Os projetos dessa agência, no relato do agente rural, têm buscado atingir esse ob-

jetivo de interação com o agricultor, pautado em políticas públicas de convivência com o Se-

miárido, indica: 

 
“Com certeza, a gente já procura de acordo com a nossa região Semiárida: a 

ovinocaprinocultura, galinha caipira, dependendo da água; hortaliças. Então a 

gente vê, vai lá, visita, agente vê lá como são as condições melhores pra ele. Rapaz, 

por que não? Existem várias maneiras, e isso o Plano Brasil Sem Miséria quer que 

agente oriente o agricultor em todos os caminhos: trazer para fazer o cadastramen-

to, trazer para a cidade para ter aquela interação com o pessoal. Porque tem que 

ter no comércio, tem que ter em tudo. Então tem que ser uma orientação bem ade-

quada mesmo para aquele agricultor familiar.” (Agente Rural A, maio de 2014.) 

 

 Inclusive ao se referir ao assentamento são João, um dos agentes rurais entre-

vistados, expõem a apicultura como um grande potencial local, dada a disponibilidade de água 

e a presença da Reserva da Caatinga. 

A EMATERCE, segundo os técnicos locais, têm recebido os agricultores dentro 

das suas possibilidades e os orienta nos projetos e até os submetem à seleção em projetos.  O 

motivo principal é despertar para a importância de investir no projeto adequadamente.  
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“A parte dele, a gente vê a necessidade deles. Eu sei que já existe muitos créditos 

rurais pra melhorar a vida dele, né? Mas também nesses créditos rurais existe mui-

to a dificuldade deles chegarem até o final disso aí, e muitos desistem. Devido à bu-

rocracia que existe né? E em relação a eles querer fazer, muitos querem. Muitos 

querem fazer, e também vem a contrapartida de muitos ver o outro fazer e quer fa-

zer, mas não tem o interessinho de fazer como devidamente deve ser.” (Agente Ru-

ral A, maio de 2014)  

 

Para (NEVES, 2005, p. 88), ressaltando o serviço de assistência técnica e extensão 

rural, alerta para o alcance de um processo vigoroso, se por parte dos agricultores houver or-

ganização política “Esta organização, voltada para o encaminhamento de reivindicações bási-

cas ao processo de enquadramento institucional, torna-se princípio básico ao reconhecimento 

social”. A orientação política, mais uma vez, é posta como fundamento para a vida de agricul-

tor assentado, no seu processo continuado de luta pela organização, como expõe (Agricultora 

I, maio de 2014). “Nós só faz um projeto hoje se a associação tiver em dia. Toda em dia, bem 

direitinho, com todo documento, com certidão de tudo. Se não tiver, nós não fazemos em lu-

gar nenhum”.   

Dessa forma, uma organização gerada das necessidades das famílias assentadas, 

reconhecida por um processo coletivo, não forjado por imposição governamental e muito me-

nos individualizado, poderá despertar iniciativas favoráveis à inserção aos direitos de cidada-

nia. Está expresso no acesso a projetos adequados à permanência no campo e não de proveito 

ou modismo, onde haja fundamento de cooperação e não de apartação, cada um por si e as 

políticas públicas por todos ou nenhum.  

O sertanejo é cooptado a participar das decisões que regem a sua vida, principal-

mente a partir de representações em associações. A partir dos anos 90, como exigência das 

agências financiadora de recursos para os projetos de desenvolvimento rural, teve influência o 

projeto São José, no âmbito do Estado do Ceará, através da SDA por exemplo. Mas como 

ganhar voz mediante discurso organizado fora do sítio?  Esclarece Chacon (2007). 

O MST, em contrapartida a essa expressão de organização constituída institucio-

nalmente, incentiva os assentados a assumirem uma postura crítica, coerente com a sua luta 

pela qualidade de vida, tendo como pressuposto o fortalecimento na organização política da 

lona, ao assentamento. Porém, é reconhecido pelo próprio movimento o seu distanciamento 

daquelas famílias assentadas, com efetiva participação até 2007. Daí por diante, devido a difi-

culdades com a disponibilidade de militantes, perda por motivo de morte do dirigente José 

Wilson, lembrado pela relevante atuação. O afastamento trouxe desestímulo às famílias. 

Quem participava das reuniões convocadas pelo movimento foi se desestimulando e hoje as 
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pessoas não querem mais participar, como lembra um jovem assentado: “falta participação do 

jovem nos encontros do MST”.  

Essa não participação atinge a todos. O afastamento, as lutas desarticuladas entre 

o assentamento e o movimento enfraquecem a reciprocidade das relações. 

 
“Por exemplo, eu tiro pelo pessoal do movimento. Eles chegavam aqui falavam uma 

coisa, falava, falava: nós conseguimo isso, conseguimo aquilo, e ia embora, e ficava 

tudo parado. Quando era um mês, dois meses, três meses, chegava de novo e dizia: 

tem que ir pra conseguir isso e isso. Aí ia embora e continuava nada acontecia. Aí 

foi desanimando as pessoas dessa forma, o movimento vinha, mas não tava nem aí. 

Chegava, calava e voltava pra trás. E as pessoas acreditavam que aquilo acontecia 

e não acontecia, e o tempo foi passando, desanimou todo mundo” (Agricultora I, 

maio de 2014).  

 

Em conversa com o militante da brigada José Wilson (Centro Sul), ele diz que o 

movimento está voltando a atuar desde 2011, com a limitação de pouca militância, com defi-

ciências. Relata que o MST “[...] não é uma pessoa ou duas. MST é o conjunto, os assentados, 

os acampados. Se uma comunidade tá prejudicada, o MST tá perdendo com isso, então não é 

culpa de uma ou de duas pessoas, mas sim do coletivo”.  

Então esse reconhecimento pode abrir oportunidade para um diálogo de reaproxi-

mação, quando um lado reconhece a importância do outro. Reciprocamente são sujeitos para 

uma convivência sustentável entre si, e dessas com o Semiárido. No assentamento, esta con-

vivência não é definida pelo decreto de posse ou estatuto da associação do Assentamento São 

João, ou termo de compromisso moral com o MST, mas pela necessidade de viverem juntos; 

de compartilharem uma história, a terra, os valores, as dificuldades. 

A convivência entre as pessoas é a primeira forma de organização para a convi-

vência com o Semiárido. Se não existir a essência de olhar uns para os outros, não há como 

reconhecer se uma política pública existe, e se ela é coerente ao projeto de vida dos agriculto-

res familiares. Esse deve ser o fio condutor para a convivência na coletividade, vidas compar-

tilhadas. Talvez uma lente para enxergar como deva ser feitas as políticas públicas.  

O militante regional do MST sinaliza para a percepção dessas políticas, que rumo 

segue e como devem ser direcionadas, ao contextualizar o assentamento São João nessa com-

plexa realidade de projetos para convivência com o Semiárido: 

 
“Falando nessa questão da convivência com o Semiárido, os nordestinos é uma ex-

periência clara das dificuldades que vive o dia a dia. [...] E as políticas públicas 

que vem, elas no seu objetivo pensado, elas vem pra contribuir, e quando chega até 

a família ela chega como uma coisa bonitinha, bem feitinha, e depois de chegada é 

abandonada. E aí em que sentido eu trago esse elemento que precisa nós fortalece: 

Imagine que o governo pensasse , como foi feito aqui no assentamento São João, em 

entregar um projeto São José pra as famílias produzirem a fruticultura irrigada,  in-
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tegrar a granja junto ao sistema de mandala, ou entregar cisterna calçadão não 

fosse só contratar empresas para puder fazer e deixar abandonado, mas sim fazer 

dá conta, cobrar a responsabilidade dos direitos e deveres dos donos,que seriam os 

assentados e ter o acompanhamento e assistência técnica. Esse é o verdadeiro 

abandono, taí a resposta nas várias limitações que tem, a principal, se nós podemos 

fazer milhões, milhões e milhões de projetos, mas se nós não dá acompanhamento 

técnico, que seria, não seria o principal, mas seria um reforço pra puder orientar 

,contribuir, trazer alguns elementos novos para que os assentados pudesse tá me-

lhorando. Talvez tivesse essa etapa do início ao fim, até hoje, muitas daquelas polí-

ticas públicas que foi implantada, ela não taria frágil né? Como tá hoje, talvez ti-

vesse avançado e melhor. Mas essa é uma das realidades.”  

 

A esse respeito, (ZAOUAL, 2006, p. 73), chama a atenção para a forma como os pro-

jetos se tornam “projéteis”,
15

 ao assumirem uma visão de fora do planejador sobre o sítio, 

ignorando seus sujeitos, os pertencentes ao sítio, para quem este se destina. Portanto as pro-

postas de mudanças devem considerar o sítio, em suas reações “O sítio filtra o que vem de 

fora e infiltra seus membros”. Nesse processo existem as reações e as possibilidades ou en-

traves, socializado pelo sítio, o inconsciente coletivo. Daí, então, analisar as reações às políti-

cas públicas através dos projetos, mesmo com sentido de sustentabilidade, ler as reações cole-

tivas para fazer escolhas e construir caminhos para sustentabilidade. 

As reflexões aqui destacadas a respeito das relações dos agricultores assentados com 

as políticas públicas e as instituições na convivência com o Semiárido em sítio podem ser 

constituídas dos escombros da implosão institucional do INCRA, Governo estadual, (EMA-

TERCE) e “MST,” proposições para ação política desejada. Aqui justificada por agricultores 

e agricultoras familiares do assentamento São João: 

 

“Eu acredito que pro lado da política pública, ela prestasse mais atenção ao pobre 

do campo, o pobre do campo muitas vezes, ele vevi bem no sítio, mas muitas vezes 

ele precisa, ele precisa da ajuda das políticas públicas, e ele corre lá, e chega lá , 

não encontra a ajuda que precisa, dão é as costas. Então pela parte do Estado eu 

queria se fosse possível, o governo fiscalizasse mais os projetos que ele manda pra 

população. O que tá faltando é a fiscalização” (Agricultor Q, junho de 2014). 

 

“Aqui era bom ter um trator pra aradar a terra quando precisasse que a gente tem 

que pagar de fora pra vir, de um carro de saúde, quando as crianças adoece fica 

ruim de levar pra rua. Um bocado de coisa.”  

( Agricultora B, abril de 2014). 

  

 

 

                                                           
15 De acordo com o Mini Dicionário Aurélio “projéteis”, deriva de projétil e significa sólido, pesado, que se 

move no espaço, abandonado a si mesmo após haver recebido impulso. 
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“[...] seria bom, mas só que é difícil vir aqui pra orientar as pessoas. Às vezes 

quando eles vem garante que vem todos os meses e não vem. Era bom, porque só 

assim a gente ia cada vez se envolvendo mais e aprendendo mais coisas como lhe 

dar. Mas a gente quase não tem essa ajuda técnica” (Agricultora C, abril de 2014). 

 

“O pessoal se unir mais, participar dos coletivos e das reuniões da assembleia. 

Porque as reuniões da assembleia são pra gente discutir o que tá precisando aqui 

dentro do assentamento.” (Agricultora C, abril de 2014). 

  

No primeiro relato sobre as políticas públicas, verifica-se o apelo feito aos fazedo-

res dessas políticas para que sejam dirigidas à realidade do agricultor familiar. Que cumpram 

sua função de fortalecer não só a produção, mas o respeito às pessoas e fiscalizar para conhe-

cer como os representantes fizeram-na chegar e como são recebidas. 

Os anseios para a melhoria da vida no assentamento se manifestam, no segundo 

relato. Demonstra que a qualidade de vida reúne um conjunto de fatores associados a todas as 

dimensões do desenvolvimento, materiais e sociais, apresentando vulnerabilidade no atendi-

mento das solicitações. 

Repensar a descontinuidade dos projetos de estrutura básica para a vida rural, as 

estratégias de parcerias com o agricultor, seu envolvimento na instalação de um projeto, não 

alimentando dependências, manter, realmente quem o assume precisa continuar. Analisar o 

modo como se deu a orientação ou a previsão de recursos financeiros para que não se torne 

projéteis, faz diferença. É o alerta feito no terceiro depoimento, principalmente ao aspecto de 

continuidade da orientação, o da aprendizagem compartilhada para dar sentido de convivência 

às ações. 

E o último recado, repassado no depoimento quatro, revela a face da parte interes-

sada, os agricultores e agricultoras assentadas. Suas fragilidades são pontos de partida para o 

anúncio de um recomeçar a partir das suas experiências negativas. A crise é uma oportunida-

de para pensar numa atitude endógena, quando é colocado a importância da união e participa-

ção.  

Coletividade é um chamado à ações regeneradoras no reaprender, relacionar-se e 

ouvir, como forma de transformação interna, na colocação de Rahnema (2000), da qual con-

duzirá as relações locais às políticas-institucionais. A comunidade necessita de capacidade de 

reflexão e reivindicação apropriada aos desejos de mudança favorável ao assentamento, que 

na realidade são influências pouco pertinentes, no tocante às políticas públicas no cotidiano 

das pessoas, principalmente no sentido coletivo. 
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5.5 COMPREENSÃO DAS PERCEPÇÕES DOS AGRICULTORES FAMILIARES 

ACERCA DA CONVIVÊNCIA SUSTENTÁVEL COM O SEMIÁRIDO 

 

       Ao analisar a realidade da agricultura familiar assentada do São João, a partir das lentes 

das dimensões da sustentabilidade é possível conhecer as percepções dos agricultores e agri-

cultoras fazedores desse território Semiárido e sobre a convivência sustentável com ele.       

As percepções são compreendidas partindo das experiências vividas pelos agricultores e as 

perspectivas que os envolvem acerca do tema. 

 

Xilograma 1 - Compreensão das percepções dos agricultores familiares acerca da convivên-

cia sustentável com o Semiárido 

 

  Fonte: Produzido pela autora, outubro de 2014. 

 

5.5.1 “Fazer O Que Será”: Pronúncias Para  Práxis Sustentável 

 

A partir das percepções dos sujeitos da pesquisa, comunicadas em suas pronúncias 

das carências e sugestões de alternativas para convivência sustentável, tem-se uma revelação 

da consciência do próprio sujeito acerca do seu inacabamento. Expressa a consciência da ne-

cessidade de (re) construir relações mais afetivas, cooperativas, de reivindicar acesso ao lazer, 

educação política e políticas públicas convenientes à realidade. 

Nesse contexto, as suas percepções são comunicadas em forma de convite ao diá-

logo, fundamentado na consciência do refletir e agir no mundo, no seu território, comunican-

do-se entre si e com os outros envolvidos, para gerar novo pronunciar. Entende-se como uma 
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porta a se abrir para o significado de sua presença humana de sujeito crítico, pois ao pronun-

ciar-se guiado pela reflexão da sua realidade, será cedo ou mais tarde sujeito de ação trans-

formadora.  

Nas palavras de (FREIRE, 2013, p.109) “[...] o diálogo se impõe como caminho 

pelo qual os homens ganham significação enquanto homens”. Dessa forma, as palavras pro-

nunciadas a seguir têm em seus significados na essência da práxis, problematizadas da com-

preensão dos encontros ora conflituosos, ora harmoniosos da convivência uns para com os 

outros. Mediatizados pelo mundo interno e externo ao assentamento, o mundo a partir do Se-

miárido, construindo por esse caminho, uma proposta do “fazer o que será” pelo diálogo 

transformador, baseado em ações do presente e futurando outras. Foram convertidos em inter-

pretações associadas aos depoimentos dos agricultores e agricultoras assentadas do São João, 

acerca dos seguintes aspectos: 

Cooperação  

a) Discussão acerca da sugestão feminina em participarem das organizações e ati-

vidades do coletivo; 

b) Divulgação da vontade em compartilhar saberes em projetos, bem como a dis-

posição em se juntar aos outros para buscar informação, recursos financeiros, pla-

nejamento, coragem recíproca no enfrentamento das dificuldades existentes e 

frente ao desafio do novo; 

c) Envolvimento no que diz respeito a todos, pela participação nas reuniões como 

caminho de aproximação para decidir, reivindicar, planejar, agir, avaliar, recome-

çar; 

d) Fortalecimento do código social local de troca do dia de serviço, pelo vínculo 

de parentesco, compadrio, vizinhança, amizade; 

e) Visualização da abundância da água como vínculo para criar relações de cole-

tividade na produção de horta comunitária; 

f) Aproveitamento de experiência agroecológica para cooperação socioambiental, 

como estímulo ao diálogo local e educação para sustentabilidade, envolvendo 

agricultores e escola do assentamento. 

                  Afetividade 

a) Resgate coletivo da memória da luta pela terra, aos mais jovens e recém-

assentados, no encontro de interesses pela vida social assentada da reforma agrária 

e reconhecimento do pertencimento; 
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b) Pertencimento demonstrado a partir do desejo de viver no campo, retornar a 

ele, identificar-se com as alegrias e desafios da vida compartilhada; 

c) Motivação ao desejo de estarem juntos para descobrir, escutar, falar, refletir, 

agir, através da ideia em organizar um grupo de jovens assentados; 

d) Reativação de festividades e manifestações culturais, materiais (artesanato em 

barro, vassoura em palha de carnaúba) e imateriais (festas juninas, encontros reli-

giosos, prática de rezadeira); 

e) Acolhimento solidário entre crianças, mães e lideranças voluntárias da Pastoral 

da Criança; 

f) Acolhimento uns para com os outros, fundamentados no respeito e carinho de-

monstrado por mulheres assentadas no envolvimento com as crianças no ambiente 

escolar. 

Mobilização pela qualidade de vida  

a) Apropriação de causas abandonadas pelo poder público conduzindo a recolo-

cação das mesmas nas pautas de ação; 

b)  Reunião de visibilidades local para reivindicação do desejo de quadra polies-

portiva, biblioteca e ilha digital.  

  Formação Política Continuada 

a) Reunião de experiências vividas na lona somando-se a saberes da vida assenta-

da da reforma agrária, replicadas às reuniões da associação dos assentados do São 

João e as crianças e jovens nesse espaço de diálogo; 

b) Organização de uma agenda de encontros para formação a partir da solicitação  

da presença de militantes do MST e aceitação do convite, bem como designação 

de uma equipe de pessoas, em alternância, para participar de formações oferecidas 

pelo movimento, sendo a equipe responsável pela comunicação aos demais; 

c) Mobilização de instituições educacionais, locais e regionais, organização go-

vernamental e não governamental, assentados da reforma agrária de outros muni-

cípios para diálogo de saberes acerca da cidadania, convivência sustentável entre 

os agricultores familiares assentados e com o Semiárido. 

                   Políticas Públicas convenientes e permanentes 

a) Exposição nas reuniões avaliativas do MST, vínculo condutor das reivindica-

ções do agricultor assentado da reforma agrária, o insucesso da ATER, de respon-

sabilidade do INCRA ou de iniciativa da EMATERCE, devido ausência de técni-

cos, projetistas disponíveis, ou seja, distanciamento da real necessidade de acom-
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panhamento, pouco envolvimento e descontexto do saber técnico às experiências 

vividas pelos agricultores familiares assentados; 

b) Fiscalização dos empreendimentos pelas instituições responsáveis pelos inves-

timentos ou contratação de prestação de serviços; 

c) Regularidade de visitas aos assentamentos pela ATER, evidenciar um calendá-

rio das ações. 

 

Projetos adequados e co-participados 

a) Acessibilidade ao entendimento de como funcionam os projetos, através de 

uma ouvidoria presencial, como canal de comunicação, principalmente pela ação 

do Grito da Terra, realizado anualmente, viabilizando a desburocratização da in-

formação e acesso aos serviços e novas políticas pelos órgãos governamentais re-

presentante das políticas públicas para o desenvolvimento da agricultura familiar 

(INCRA, EMATERCE, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do 

Nordeste do Brasil); 

b) Seleção de alternativas viáveis ao potencial do Semiárido como práticas susten-

táveis de convivência, potencializando os recursos naturais locais como a ativida-

de da apicultura viabilizada pela existência de água razoavelmente disponível o 

ano todo e existência de reserva da caatinga, adequando as necessidades econômi-

cas às ambientais; 

c) Convocação do poder público local para dialogar a cerca de benefícios de in-

fraestrutura e serviços que ampliem a participação da agricultura familiar assenta-

da nos planos da administração municipal, a partir de proposições. 

 

5.6 IMPORTÂNCIA DOS VÁRIOS CAMINHOS DA EDUCAÇÃO PARA O 

AGRICULTOR FAMILIAR ASSENTADO  

 

A formação política é a forma de fazer educação como prática de libertação ado-

tada pelo MST, desde o envolvimento dos trabalhadores rurais e suas famílias no processo de 

reivindicação da terra, pelo assentamento e pela reforma agrária. É gestada na luta e propõe 

aos sujeitos outra forma de trabalho e de vida no campo. Contrapõe-se, portanto ao modelo de 

marginalização nos marcos da modernização do espaço rural brasileiro, inserindo-se no con-

texto da luta desigual de classe, característica do capitalismo. Por isso, é uma práxis libertado-

ra, no entendimento de Vargas (2012). Trata-se de uma formação orientada na educação pro-
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blematizadora, que parte do caráter histórico e da historicidade dos homens. Visa a despertar 

neles a consciência crítica de sua condição. Compreendendo-a assim, o sujeito age como re-

volucionário, na experiência de Freire (2013).  

O MST assume o papel de sujeito pedagógico, entendendo a educação como direi-

to indispensável na conquista da cidadania, na indicação de Vargas (2012). O agricultor fami-

liar é despertado para a livre participação em assumir-se como o sujeito da sua própria histó-

ria. Tem como base a proposta educacional de Paulo Freire, defensor de uma realidade trans-

formada pela educação como prática de libertação da opressão, partindo do sujeito e de sua 

vida concreta, de suas necessidades e conhecimentos como temas geradores da aprendizagem 

mútua. Por isso, reivindica um projeto formal e informal de processo educativo capaz de su-

perar a consciência ingênua pela consciência crítica, na colocação de Nascimento (2007). 

O referido movimento reivindicou do INCRA, programa de educação no campo 

como o PRONERA, destinado à educação de jovens e adultos acampados e assentados da 

reforma agrária. Forma de dar continuidade a essa concepção de “estar com o mundo e não só 

no mundo”, para oportunizar a leitura dele pelas letras, aos que não sabem ler através das pa-

lavras. Através de uma educação de qualidade e coerente à vida do agricultor. Porém uma 

descontinuidade do programa, acrescido ao distanciamento do MST nos assentamentos, reali-

dade nacional, desarticula o diálogo com uma práxis crítica da realidade e do papel do sujeito 

no mundo, pela ausência da partilha dos saberes questionadores.  

A educação nos assentamentos é formalmente, fundamentada na referida diretriz; 

é necessária, justificada pela significância atribuída ao ser humano como sujeito de diálogos 

entre si e com o ambiente, declarada em (FREIRE, 2013, p. 95) “Ninguém educa ninguém, 

ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. 

Pode-se afirmar que apesar das transformações do mundo moderno, a educação é 

sempre uma prática de libertação, pois com ela conseguimos ler as contradições dos seres 

humanos, desumanizando suas relações e degradando seu meio. Assim, no contexto da forma-

ção pra vida, na sua interação com os seres e com o meio, a educação está fundamentada nos 

princípios da sustentabilidade, palavra não explicitada por Freire, mas que tem significado na 

pronúncia da educação como libertação das várias formas de opressão. 

Converge com essa diretriz da educação política e proplematizadora, a educação 

para a sustentabilidade, também direcionada à formação do ser humano pelo diálogo entre os 

homens e destes com o meio, de forma consciente dessa interação. 

A educação para a sustentabilidade exige a valorização da interação do ser huma-

no consigo, com o outro e com o seu ambiente. As várias formas de necessidade das reflexões 
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e ações acerca da convivência satisfatória dos trabalhadores rurais familiares. Após serem 

assentados da Reforma Agrária, apontam as carências da educação para sustentabilidade, pois 

“[...] tem a ver com a relação que mantemos com nós mesmos, com os outros e com a nature-

za” (GADOTTI, 2012, p.77).  O autor afirma ser a educação para sustentabilidade, uma edu-

cação voltada para o pensar sobre o que é feito com a existência dos seres no cotidiano, uma 

educação direcionada à aprendizagem de atitudes, valores para uma vida sustentável. 

A educação política assumida pelo MST só terá significado se mantiver o diálogo 

com os assentados da reforma agrária, pois ela conduz a processos de mudanças de atitudes na 

continuidade das lutas por transformações alicerçadas no diálogo, por está em sintonia com as 

dimensões do desenvolvimento humano, portanto com a luta pela conquista da sustentabilida-

de.  
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Semiárido brasileiro, historicamente é conhecido pelos seus fatores naturais, 

sobressaindo-se diante da demissão social, em que o clima de mesmo nome ganha protago-

nismo nas percepções acerca da sub-região. É responsável por uma estação seca e outra chu-

vosa. Por esse motivo, durante décadas, o problema da escassez de água foi até os anos 90 um 

guia para os governos realizarem o planejamento desse território, que assume nova configura-

ção a partir da sustentabilidade ambiental, como o questionamento basilar para a promoção do 

desenvolvimento.  

O destacável na atuação das ações, transformada em políticas públicas é o recorte 

do território para atingir prioridades no atendimento das necessidades da população mais ca-

rente. O resultado desse recorte é o foco no espaço territorial rural, especificamente o da agri-

cultura familiar brasileira. 

Em um contexto de reivindicação por uma política pública voltada para essa cate-

goria da agricultura, os trabalhadores rurais junto ao MST, CUT, CETRAECE, nos anos 90, 

através da mobilização nacional do Grito Pela Terra, conseguem provocar o governo federal a 

criar mecanismos de crédito e ações específicas através do PRONAF, o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar, que inclusive institucionaliza o termo camponês, tra-

balhador do campo, agricultura de subsistência em agricultor familiar. No seu bojo de atuação 

para o Semiárido preparou-se o Pronaf Semiárido, acessado através do BNB, com linhas de 

crédito de fomento para projeto de convivência com o referido ambiente, visando à segurança 

hídrica e alimentar. 

Os discursos para incluir nas agendas governamentais uma agricultura que se de-

senvolvesse de forma sustentável começa a ganhar discussão e intervenção, principalmente na 

forma de planejamento territorial rural. A convivência, ou adaptação das práticas agrícolas às 

condições do bioma caatinga e a inclusão social dos sujeitos no processo de desenvolvimento, 

passa a ser considerada premissa indispensável na intenção de superar a intervenção gover-

namental do combate à seca, substituída pela convivência com o Semiárido, buscando eficácia 

nos resultados.  

Nessa perspectiva governamental da sustentabilidade, insere-se a agricultura fami-

liar assentada do INCRA, em que a necessidade de luta pela melhoria na qualidade de vida e 

convivência sustentável nesses territórios é tão presente quanto aquela dedicada à reforma 

agrária.  
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 Mediante situação exposta, do quadro de intenções das políticas públicas em 

intervir na agricultura familiar Semiárida, com outra roupagem em sua estratégia no pensar do 

território, reaviva-se a importância de relembrar a motivação para essa pesquisa. Pretende-se 

apresentar compreensões acerca do questionamento relatado no princípio da dissertação: a 

convivência sustentável com o Semiárido apresenta interface com as políticas públicas 

de incentivo à agricultura familiar, respeitando as condições de sustentabilidade dos 

assentamentos? Qual a percepção dos agricultores do assentamento São João acerca 

dessa questão?  

A convivência sustentável com o Semiárido, aplicando a pesquisa no assentamen-

to, é vista como um processo em construção. No tocante às políticas públicas, é pouco atuan-

te, pois não há um amplo atendimento das famílias. Aquelas que conseguem acessar os pro-

gramas com essa finalidade, apresentam alguma insatisfação com o seu desenvolvimento. 

Pode-se citar a própria assistência técnica e extensão rural de responsabilidade do INCRA, 

propagada na fundamentação da convivência com o Semiárido. Esse órgão não deveria ficar 

ausente das atividades das famílias assentadas, já que representa um veículo para o agricultor 

fortalecer a sua resistência e conhecimento empírico, buscando formas sistemáticas de ade-

quação aos desafios do ambiente. 

Pode-se afirmar que as políticas públicas para convivência sustentável com o Se-

miárido ainda não estão bem sedimentadas no cotidiano do agricultor assentado da reforma 

agrária. Isso revela a fragilidade dos planos governamentais. Como indicador é possível cons-

tatar o que se afirma na descontinuidade do acesso ás técnicas orientadas acerca dessa diretriz, 

para acompanhar essa transformação das relações do modo de conceber a convivência na vida 

rural da região. 

 O diálogo com o agricultor familiar assentado, construído com base nas trocas de 

saberes é vago. Os planejadores ainda não acessaram a possibilidade de compreenderem a 

concepção do sujeito social na elaboração das políticas a eles dirigidas. Por isso, na realidade, 

as contrapartidas de acesso ao crédito, nem sempre são aplicadas às mudanças na convivência. 

Quando são, é pelo entendimento espontâneo do agricultor familiar a essa finalidade. Ela já 

concebeu esse entendimento na sua vivência, ou então orientado pela educação política rece-

bida do MST. 

Há uma distância real entre a nova concepção da agricultura familiar em convi-

vência com o Semiárido e as ações governamentais. Haja vista a descrença na atuação das 

políticas públicas pelos agricultores familiares assentados. Não é o bastante conceder crédito. 

É mais importante complementar com acesso a profissionais capacitados, na fase de informa-
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ção sobre os projetos dirigidos a eles. Orientação dos prós e contra, na elaboração, acesso ao 

acompanhamento e avaliação da ação, numa interação dada pela presença continuada e comu-

nicativa. 

Os agricultores familiares do Assentamento São João percebem a importância de 

políticas públicas viáveis ao desenvolvimento da agricultura familiar. Compreendem como 

sustentável aquele projeto que dar certo ao atender as necessidades sociais, econômicas e do 

ambiente onde vivem, principalmente se trás uma perspectiva de aproveitar os recursos dispo-

níveis com a aplicação de uma nova infraestrutura de fácil acessibilidade e de espaço para 

aprendizagem, possibilitando permanência da família no assentamento. 

Para tanto, afirma-se que a sustentabilidade ainda não é contemplada como cami-

nho convergente à agricultura familiar assentada do São João, na concretização efetiva de 

políticas públicas para o desenvolvimento rural do Semiárido. Dada as suas ações pontuais e 

incompletas, tampouco existe integração consistente entre os órgãos governamentais (INCRA, 

EMATERCE, Secretaria de Agricultura Municipal, BNB).  

O inviável à convivência sustentável da agricultura familiar assentada do São Jo-

ão, com o Semiárido, está focado na incompletude de políticas públicas para segurança hídri-

ca (ausência de bomba para ligação da água encanada) e alimentar (distribuição incompleta de 

equipamentos para plantio de hortas, em cisterna de enxurrada e quintais produtivos), e signi-

ficativamente o apoio à formação política, demonstrado na descontinuidade de programas 

específicos de educação para assentados da reforma agrária, (desativação do PRONERA), por 

exemplo, vivenciada no assentamento. 

Somada à visão sobre a atuação das políticas públicas, à consciência de uma con-

vivência sustentável entre as pessoas que fazem o assentamento, é talvez mais explicitada na 

percepção das famílias, como principal diretriz para o desenvolvimento da vida no assenta-

mento.  

É nessa concepção autoavaliativa de como estão no seu território que reluz a im-

portância da continuidade na formação política despertada pelo MST. No princípio da luta 

pela terra, no resgate da história para construir uns com os outros uma identidade de assenta-

dos entre veteranos, jovens e recém-assentados, uma educação compartilhada. Esses caminhos 

atribuem sentido à coletividade, despertam para a realidade contraditória do sistema capitalis-

ta, ao plano de cooperação alicerçado na agricultura familiar assentada. Assim, reanimando a 

participação de todos na interação pela continuidade do assentamento e no enfrentamento dos 

desafios.  O problema maior é a desarticulação da comunidade, transformando-se em um gru-

po de pessoas. 
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Como recomendação, sugere-se a realização de visitas de campo pelos assentados, 

integrantes do MST e pesquisadores identificados com a causa, a outros assentamentos rurais 

do INCRA no Cariri Cearense. Recomenda-se também entrevistar os agricultores e agriculto-

ras familiares, bem como os atores institucionais (Agentes rurais, projetista, gerentes dos 

Bancos do Brasil e do Nordeste, representantes do INCRA e MST) envolvidos na concretiza-

ção das políticas públicas para a convivência sustentável com o Semiárido.  

Da mesma forma identificar os atores não governamentais que por ventura atuem 

no apoio à agricultura familiar ( ACB, Cáritas, CPT) de relevante atuação nesse território. 

Conhecer o que há de situação interativa, ou as especificidades entre as realidades dos assen-

tamentos para uma reflexão sistemática da questão agrária, pós reforma, organizando um pla-

no de ação integrado, pela troca de experiências, visando reivindicação aos governantes. 

Propõe-se um encontro sustentável com os agricultores familiares do assentamen-

to São João, no formato do compartilhamento das percepções acerca da influência das políti-

cas públicas para convivência sustentável com o Semiárido nas práticas agrícolas de seu coti-

diano. É relevante apresentar reflexões em torno de atitudes locais capazes de gerar perspecti-

vas e mudanças de atitudes no estímulo à convivência sustentável entre as famílias e dessas 

com o Semiárido. 

Elencam-se as potencialidades presentes na vida do assentamento: empreendedo-

rismo feminino, iniciativa pautada na experiência empírica para montar um projeto de pisci-

cultura, aprendizado técnico de como se planta culturas específicas, como a da banana, da 

mamona, por exemplo. É fundamental o conhecimento do preparo de biofertilizante e bioince-

ticida, entre outros, e oportunidades socioambientais: consciência política despertada pelo 

MST, criatividade na busca de alternativas para lidar com a necessidade de mão de obra, aces-

so à associação como mecanismo de participação e reivindicação; no aspecto ambiental: água 

disponível para atender às necessidades de consumo e produção, reserva da caatinga, terras 

férteis para o plantio sustentável, costume de guardar a semente crioula. São oportunidades 

presentes, capazes de ser despertadas, replicada aos outros, constituindo-se em motivação ao 

fortalecimento da coletividade, pondo em questionamento a fadiga da rotina de apartação. 

Portanto, a agricultura familiar assentada será realmente de convivência sustentá-

vel com o Semiárido, quando todas as dimensões da sustentabilidade, denunciada pelo enfra-

quecimento da sociocultural e institucional e política, no território do assentamento São João, 

se articular, não somente nos planos políticos, mas também nas reflexões e ações coletivas da 

sociedade civil, fazendo, neste caso, sentido para quem vive na terra. Quando os sujeitos ins-

titucionais se comprometerem em tornar completa as suas decisões e atuações, bem como em 
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contrapartida, ou a priori, os atores sociais do campo continuarão sua mobilização coletiva em 

prol do desenvolvimento da agricultura familiar, concomitante ao desenvolvimento humano 

sustentável. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Entrevistas Semiestruturais  

 

 

                          

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA 

Convivência com o Semiárido e Políticas Públicas: A sustentabilidade e suas implicações 

à agricultura familiar. 

PESQUISADORA: Aíla Maria Alves Cordeiro Arrais 

ORIENTADORA: Profª. Dra. Suely Salgueiro Chacon 

LOCALIZAÇÃO DA PESQUISA: Assentamento São João – Antonina do Norte, Ceará. 

SUJEITOS DA PESQUISA: Agricultores e agricultoras familiares assentados pelo INCRA. 

ENTREVISTADS: Agricultores e agricultoras familiares do assentamento São João. 

Período: Abril a Junho de 2014. 

FATORES HISTÓRICOS  

1. Por que vieram morar no assentamento? Há quanto tempo estão aqui? 

2. Como foi o envolvimento com o MST? Começou quando? Como estão presentes na  vida 

de vocês? 

3. Quem contribuiu para a formação do assentamento? 

4. Qual é o trabalho do INCRA no assentamento? 

5. A questão de quem passou pela lona e quem não passou e conseguiu ser assentado, faz dife-

rença, ou não, para o convívio no assentamento? 

6. Qual diferença de morar pra não mora num assentamento? 

 

  ASPECTOS DA REALIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO SÃO JOÃO 

7. Dar pra se sustentar da agricultura? 

8. Qual é a média que o senhor tem de rendimento, com essa atividade da agricultura? 

9. Todos os membros da família se envolvem no trabalho, ou tem alguém contratado de fora? 

10. Que outra atividade vocês tem que ajuda no sustento da família? 

11.  programa do governo ajuda a manter a família? 

12. O que vocês realizam de atividade, que teve alguma ajuda de programa do governo? 
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13. Como é visto a assistência técnica ( se necessária, se tem, se quando não tem dificulta a 

realização dos projetos). 

14. Tem diferença entre homem e mulher na agricultura? 

15. Recebeu o seguro safra e o seguro estiagem? 

16. Já fez empréstimo do governo pra trabalhar no assentamento? 

17. Durante a estiagem o que mantém a família? 

18. Vocês tem cisterna? Que tipo? Qual é o benefício  pra família? 

19. O que falta pra ser conquistado no assentamento? 

20. Tem trabalho coletivo? Como funciona? 

21. Qual a importância de ser agricultor assentado? E da coletividade? 

22. Tem reuniões dos agricultores assentados? Como funciona e para quê? 

23. Qual é a importância que tem os assentados se reunirem pra conversar? 

24. O que deve ser feito pra viver melhor uns com os outros? 

25. O que tem de positivo e de negativo no assentamento? 

26. O que não deve morrer da tradição do agricultor sertanejo? 

27. O que você acha interessante e gosta do ambiente do assentamento?  

28. Como o Senhor ver essa questão do desmatamento no assentamento. Tem aumentado ou 

diminuído? Por quê? 

29. Já teve motivo para deixar a agricultura? Por quê? 

 

PERCEPÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

30. O que era importante acontecer para o agricultor permanecer no campo? 

31. O que falta de investimento do governo para melhorar a condição do assentamento? 

32. Quem informa a vocês dos projetos? São vocês que vão atrás, ver na televisão, como é? 

33. A agricultura e os agricultores estão recebendo uma valorização pelos governos e suas 

políticas públicas? 

34. Como o Senhor (a) ver essas políticas de agricultura familiar assentada? 

35. Em sua opinião, as políticas públicas, de financiamento, elas são adequadas, ou elas ainda 

precisam muito pra o agricultor se sentir seguro em termos financeiros? E o que falta, além 

disso, por exemplo, a assistência técnica existe, ou ela é muito separada ainda dos projetos? 

Isso leva ao fracasso com as dívidas também? 

36. O que realmente seria possível para termos uma convivência sustentável com o Semiári-

do? 

37. O que o Senhor acha da semente do governo? O senhor planta de qual semente? Tem bons 

resultados? 

38. O Senhor acredita na convivência sustentável com o Semiárido? Independente de políticas 

públicas ou ligada a elas? 

39. Em que as políticas públicas dentro do assentamento, contribuem para uma maior preser-

vação ambiental, não só pela reserva da caatinga? Mas pela diminuição do desmatamento? 

40. No momento, qual é o programa do governo, que você acha que realmente tá dando uma 

condição de a família se sustentar, e no assentamento dar condição de as  pessoas viverem da 

agricultura? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA 

ENTREVISTAS DA PESQUISA – SEMIESTRUTURAL 

Convivência com o Semiárido e Políticas Públicas: A sustentabilidade e suas implicações 

à agricultura familiar. 

PESQUISADORA: Aíla Maria Alves Cordeiro Arrais 

ORIENTADORA: Profª. Dra. Suely Salgueiro Chacon 

LOCALIZAÇÃO DA PESQUISA: Assentamento São João – Antonina do Norte, Ceará. 

SUJEITOS DA PESQUISA: Agricultores e agricultoras da agricultura familiar assentado pelo 

INCRA. 

ENTREVISTADOS: Técnicos e/ou Agentes Rurais da Empresa Brasileira de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Ceará -EMATERCE /ou Agentes Rurais. 

Data 14/04/2014 e 05/04/2015  

1.DENTIFICAÇÃO/ATUAÇÃO  

Nome Sexo: F ( )  M (  ) 

Formação Tempo de profissão:                                        Função:   

1.1. Está vinculado a secretaria de Agricultura do município de Antonina do Norte- CE:  

1.2. Possuí atividades voltadas para o assentamento São João? Indicar quais. 

2. A adaptação á região Semiárida é considerada uma forma de melhor conviver com os desa-

fios das condições ambientais ( clima semiárido, solos rasos e pedregosos, rios temporários, 

vegetação vulnerável ao clima), políticas ( ações ineficientes de convivência para adaptação e 

desenvolvimento da agricultura), e sociais ( baixa estima do agricultor, desvalorização produ-

tiva, da cultural local, baixos investimentos e insuficiente  assistência técnica, por exemplo). 

Assim sendo, será possível adotar planos e práticas apropriadas às necessidades socioambien-

tais e econômicas do sertanejo rural. 

2.1. Em que essa proposta lhe chama atenção? 

2.2. A agricultura familiar assentada apresenta que dificuldades e possibilidades, diante da sua 

experiência? Em que ela se diferencia dos outros grupos de agricultores do sertão? 
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2.3. Vocês trabalham acompanhando um programa do governo? O seu trabalho se baseia ou 

não, no Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável e Solidário 2012-2015, do estado do 

Ceará. Há conhecimento desse plano que objetiva: “Sistematizar as demandas da sociedade, 

ampliar as experiências de resultados exitosos e identificar as oportunidades de inovação”. 

(PDRSS, 2012-2015, p.08). 

2.4. A participação é um instrumento anunciado pelo governo  no desempenho de suas políti-

cas públicas. Como os técnicos, que prestam assistência aos agricultores familiares são envol-

vidos nesse processo de elaboração, execução, avaliação e intervenção das políticas públicas 

para o campo? 

2.5. Em termos do assentamento São João, tem representação, o senhor ver que esse plano 

tem contribuído com o fortalecimento da agricultura familiar? 

3. Tecnologias Sociais - TS (Cisterna de placas, fossas verdes, mandalas, barragem subterrâ-

nea, cisternas de placas, e etc.), trazem que tipo de impacto para a agricultura familiar do Se-

miárido? Principalmente no que se observa sobre o assentamento são João. 

3.1. Para você, a convivência sustentável da agricultura familiar assentada com o Semiárido 

representa: 

3.2. Como é realizada a assistência técnica? Em sua opinião, quais são os maiores desafios 

para que ela chegue ao agricultor familiar assentado, como no caso do assentamento São Jo-

ão? 

4. Diante da realidade da agricultura familiar, quais são os programas ou políticas públicas 

que tem ajudado a fortalecer essa agricultura e que vocês veem que realmente vai de encontro 

a adaptação de todo um quadro ( da situação financeira do agricultor, proprietário ou não, o 

projeto que ele pensa),quais são as principais políticas públicas ou projetos que tem favoreci-

do a esse pequeno agricultor? 

5.  Quanto à aptidão do agricultor, para o projeto, mas se esse não for adequado para o nosso 

ambiente, por exemplo, mesmo ele desejando aquele projeto, vocês podem dar outras suges-

tões? 

6. Pensar em convivência sustentável com o Semiárido é pensar não só em adaptação ao meio 

ambiente, mas na forma de inclusão de políticas públicas que possam aproveitar o que o agri-

cultor já sabe em pensar no que tem de potencialidades naquele ambiente. Diante disso, as 

políticas públicas, estão preocupadas com a sustentabilidade do Semiárido? E como vocês 

absorvem essa ideia de sustentabilidade, ou veem isso? 

7. Qual (ia) os programa (s), que você como agente rural percebe ser pertinente e permanente 

na contribuição da sustentabilidade da agricultura familiar no Semiárido? 

8.O agricultor tem uma participação diferenciada do que foi no passado, dentro dessas políti-

cas, dessas tentativas de melhorar a vida no Semiárido? 
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9. Além dessas tentativas de assistência técnica dos programas do governo, que de fato as 

políticas públicas trazem de adaptação sustentável ao Semiárido na opinião do Senhor? 

10. O que observa dentro dessas políticas públicas, lá no São João, para as famílias que ade-

rem os programas, realmente nota-se uma sustentabilidade, um  benefício maior, um desen-

volvimento não só financeiro, mas socialmente pra família se manter mais na agricultura? 

11. Na questão do envolvimento  do trabalho com o agricultor, o senhor observa que ele real-

mente tem interesse em aprender o novo. Existe uma vontade de juntar as informações técni-

cas com as que eles já sabem, ou é excluído o saber deles? As políticas públicas tem contribu-

ído pra guardar essas tradições ou o senhor ver que elas falham nisso? 

12. O que é percebido de impacto das sementes híbridas, negócio do agronegócio avesso à 

agricultura familiar, para a segurança alimentar para agricultura familiar? Isso tem mais atra-

palhado ou beneficiado em que? 

13.  No São João, o Senhor conhece alguém que guarda a sua semente e está plantando anu-

almente, ou isso tá acabando?  

14. O Agente rural é muito procurado pelos agricultores familiares? È manifestado o desejo 

da presença do profissional para desenvolver ações no assentamento? 

15. O que seria realmente necessário para desenvolver uma agricultura familiar sustentável no 

Semiárido? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA 

ENTREVISTAS DA PESQUISA 

Convivência com o Semiárido e Políticas Públicas: A sustentabilidade e suas implicações 

à agricultura familiar. 

PESQUISADORA: Aíla Maria Alves Cordeiro Arrais 

ORIENTADORA: Profª. Dra. Suely Salgueiro Chacon 

LOCALIZAÇÃO DA PESQUISA: Assentamento São João – Antonina do Norte, Ceará. 

SUJEITOS DA PESQUISA: Agricultores e agricultoras familiares assentados pelo INCRA. 

Entrevista com João Paulo Pereira, militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra – Brigada José Wilson, Icó Ceará– Antonina do Norte, Ceará 02 de Maio de 

2014. 

1. Pensando na importância da mobilização social e do objetivo do MST, como você avalia a 

realidade dos assentamentos, principalmente em termos de Ceará, voltando-se para as políti-

cas públicas e organização interna? 

2. Qual é a linha de ideais do MST na fase da lona e no momento de ocupação, depois de as-

sentados? 

3. Onde é que perde esse sentido de organização? O que faz essa perda de identidade, é da 

própria forma de organização na origem do assentamento, como o coletivo e semicoletivo, ou 

isso independe de como sejam as regras de organização? 

4. Quando eu pergunto sobre onde perde a identidade, é porque eu consegui detectar que no 

assentamento São João, das 20 famílias iniciais, 7 permanecem. Isso traz alguma preocupa-

ção, tem alguma interferência ou não? As regras do INCRA de não passar de um parente para 

outro, essa forma de organização interfere? 

5. Quais são os compromissos do MST com os Assentados, qual é a visão do movimento so-

bre agricultura familiar hoje, nesse contexto das políticas públicas, porque a gente sabe que a 

gente não conhecia a agricultura familiar em termos oficiais, era o campesinato, era agricultu-

ra camponesa. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI – UFCA 

ALUNA: Aíla Maria Alves Cordeiro Arrais 

PROFESSORA ORIENTADORA; Suely Salgueiro Chacon 

PESQUISA: Convivência com o Semiárido: A sustentabilidade e suas implicações para agri-

cultura familiar assentada. 

Informações de saúde no Assentamento São João em 2014 – Fonte: Agente de Saúde do 

Assentamento São João: Francisca Fernandes 

Data: 14/04/2014 

1. Total de famílias acompanhadas:______   Total de pessoas:____________ 

2. Total de crianças 0 a 10anos_________    Total de idosos_____________ 

3. Total de jovens___   Total de mulheres__________   Total de  homens_________ 

4. Problemas de saúde mais requentes  Origem da água de beber e como é tratada? 

5. Quantas famílias faz uso de:  

Filtro:_____             Geladeira:  ____           Pote:_____  

6. Serviços de saúde oferecidos à comunidade, atuais e futuros (Posto de saúde). 

7. A comunidade utiliza conhecimentos sobre as plantas para tratar da saúde? De quais plan-

tas? 

8. As mães costumam mandar rezar nos filhos?  Quem tem esse dom na comunidade?  

9. Que importância tem essa tradição? 

10. Como o trabalho da Pastoral da Criança contribui com a sua atividade no assentamento? 

 11. Cite as principais dificuldades e facilidades  para trabalhar com a saúde da comunidade. 

12.Quais as principais mudanças que a água encanada trará nos hábitos da comunidade? 

13.  Na sua visão, que importância tem os alimentos produzidos pelas famílias dos agriculto-

res para melhoria da qualidade de vida deles? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI – UFCA 

ALUNA: Aíla Maria Alves Cordeiro Arrais – ailacordeiro@hotmail.com  

PESQUISA: Convivência com o Semiárido: A sustentabilidade e suas implicações para agri-

cultura familiar assentada. 

Informações de educação sobre o assentamento São João, 2014 – Fonte: Coordenação 

Pedagógica da EEF Júlia Claudino: Antonio de Paula Lima 

Data: Maio de 2014 

Horários de funcionamento:  

a) Manhã- Série (s):_______________________________________________ 

b) Total de alunos por séries:________________________________________ 

c) Tarde-série (s):_________________________________________________ 

d) Total de alunos por séries:________________________________________ 

e) Faixa etária:___________________________________________________ 

f) Total geral de alunos filhos (a) de assentados do São João:______________ 

g) Escolaridade dos pais de alunos do assentamento são João:______________ 

1. Qual o resultado mais recente de avaliação externa? 

2. Relate, conforme suas observações, como as crianças se percebem vivendo em um as-

sentamento da reforma agrária.  

3. Esse processo é repassado como identidade familiar e local pelos pais? Como essa re-

ferência pode contribuir com os processos de ensino aprendizagem? 

4. Os pais participam de que forma da vida escolar? Existem parcerias com eles? Comen-

te sobre a relação dos pais com a escola. 

5. Em sua opinião, como a escola pode tirar proveito da comunidade para fortalecer o 

processo da educação valorizando a diversidade cultural, principalmente pela origem 

de movimento social em prol da resistência da agricultura? 

6. De que forma você percebe a comunidade do assentamento São João? 

7. Total de alunos do assentamento beneficiado pelo bolsa família. 

8. Que alimentos da merenda escolar foram produzidos no assentamento? Comentar de 

que forma estão  acessíveis na escola (se pelo Programa Nacional da Merenda Escolar 

PNAE, ou ação particular). 

9. Em que aspectos contribuem pedagogicamente as crianças estarem envolvidas com 

servidores do seu convívio, ou seja, moradoras da comunidade? 
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ANEXO B – Entrevista Estruturada  

 

 

                          

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA 

ENTREVISTAS DA PESQUISA 

Convivência com o Semiárido e Políticas Públicas: A sustentabilidade e suas implicações 

à agricultura familiar. 

PESQUISADORA: Aíla Maria Alves Cordeiro Arrais 

ORIENTADORA: Profª. Dra. Suely Salgueiro Chacon 

LOCALIZAÇÃO DA PESQUISA: Assentamento São João – Antonina do Norte, Ceará. 

SUJEITOS DA PESQUISA: Agricultores e agricultoras  familiares  assentados pelo INCRA. 

ENTREVISTADO: Integrante do INCRA. 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: FRANCISCO CLESSON DIAS MONTE, Engenheiro Agrônomo, Perito Federal 

Agrário, Doutor em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pelo 

CPDA/UFRRJ.  

Sexo: F (   )  M (X ) 

Data: 10/07/2014 

Tempo de trabalho no órgão: 37 anos 

Atividade no órgão: Perito e Analista de Desenvolvimento Agrário 

1. ATUAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁ-

RIA – INCRA  

1.1. Quais os procedimentos do INCRA para realizar a reforma agrária? 

1.2. Como é definido um assentamento da reforma agrária pelo INCRA? 

1.3. Quais são as funções do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária com os 

assentamentos? 
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1.4. Existe uma agenda de atividade para os assentamentos: (   ) Sim   (   ) Não 

1.5. Como funciona: 

1.6. Existe dificuldade em ofertar assistência aos assentamentos: 

1.7. De que forma os agricultores e agricultoras podem manter contato com os integrantes 

para assistência às suas necessidades de agricultores (as) familiares? 

1.8.  O INCRA possui um plano de ação?  (    ) Sim   (    )Não 

1.9. Citar o documento de referência do Plano de Ação: 

1. 10. Como os assentados e assentadas da reforma agrária colaboram na elaboração do refe-

rido documento? 

1.11. Apresentar as principais parcerias do INCRA para atuar nos assentamentos. 

1.12. Relatar sobre as principais políticas públicas direcionadas ao incentivo para o desenvol-

vimento da agricultura familiar assentada: 

2. DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS ADOTADAS 

PELO INCRA PARA AGRICULTURA FAMILIAR 

2.1. A proposta da convivência sustentável com o Semiárido é incluída nos projetos e ações 

do INCRA e dos órgãos parceiros? (   ) Sim  (   ) Não 

2.3. De que forma o INCRA entende, essa proposta? 

2.4. As políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento da agricultura familiar assentada 

visam um desenvolvimento regional sustentável, ou seja, consideram as dimensões da susten-

tabilidade? Exemplificar políticas públicas correspondentes às dimensões a seguir: 

(  ) A Dimensão Ambiental  - O respeito as condições ambientais do Semiárido; 

(   ) A Dimensão Social – A promoção da inclusão de todos os membros da agricultura famili-

ar no acesso à renda e direitos à vida digna de cidadão, com respeito às diferenças; 

 (  ) A Dimensão Econômica – Valorização do trabalho do agricultor (a) e dos recursos natu-

rais, a partir do incentivo à produção apropriada para o desenvolvimento econômico e susten-

tável; 

(   ) A Dimensão Cultural – Articulação das propostas de desenvolvimento agrícola com  os 

saberes e crenças dos agricultores (as); 

 (   ) A Dimensão Territorial – Busca incentivar as relações sociais entre os assentamentos do 

Cariri através dos projetos para o desenvolvimento da agricultura familiar. 

3. SOBRE O ASSENTAMENTO SÃO JOÃO: 

3.1. Como está organizado o espaço territorial quanto a: 
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Área total:  

Área da reserva natural da caatinga: 

3.2. Se houveram  dificuldades para desapropriação, como foram enfrentadas. 

3.3. O que facilitou a negociação para desapropriação? 

4. ATIVIDADES DO INCRA NO REFERIDO ASSENTAMENTO, A PARTIR DE POLÍ-

TICAS PÚBLICAS DE FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR ASSENTADA. 

4.1 Quais as dificuldades para acompanhar os trabalhadores do assentamento São João? 

4.2. 2014 foi definido pela ONU (Organização das Nações Unidas), o ano da Agricultura Fa-

miliar. Está previsto planos de intervenção das políticas públicas para motivar a agricultura 

familiar assentada do Semiárido? Quais os objetivos e metodologias? 

4.3. É possível o acesso aos dados cartográficos? Na confirmação da existência de mapas te-

máticos do assentamento (extensão territorial, dados ambientais, agrovila), anexar à entrevis-

ta. 
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ANEXO C – Relatório Técnico De Vistoria Preliminar  
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