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RESUMO 

 

 

A pesquisa DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA AVALIAÇÃO 
DO PRONAF NOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DO RIO GRANDE 
DO NORTE teve como objetivo avaliar a efetividade do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar como um elemento potencializador do 
desenvolvimento nos assentamentos rurais do Rio Grande do Norte. O percurso 
metodológico compreendeu a realização de pesquisa documental e bibliográfica sobre 
os temas do desenvolvimento, políticas públicas e crédito rural; bem como pesquisa de 
campo, através de entrevistas semi-estruturadas com gestores e técnicos que atuam 
junto ao programa e da realização de grupos focais com agricultores assentados que 
acessaram o PRONAF A no período de 2000 a 2006. Os resultados da pesquisa 
confirmam a hipótese central deste trabalho, de que o acesso ao PRONAF A não está 
provocando efetivações relevantes na vida dos trabalhadores rurais assentados do Rio 
Grande do Norte. Nos assentamentos em que essas efetivações ocorrem, elas estão 
aquém do que o programa se propõe realizar e dependem de um conjunto de 
condicionalidades que estão além dos marcos operacionais do mesmo.  Tais questões 
apontam para a necessidade de uma revisão no programa de modo a estabelecer 
ajustes que na prática o aproxime dos objetivos propostos. Para tanto se faz necessário 
investir nos fatores que contribuem para que o programa tenha um resultado positivo no 
sentido de não apenas aumentar a renda, mas de contribuir para a autonomia dos 
agricultores assentados, expandindo suas capacidades e aumentado o poder de 
escolha com relação à vida que desejam levar.  

 

 

Palavras chaves: Políticas Públicas, Desenvolvimento, Reforma Agrária e 
Crédito Rural. 
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ABSTRACT 

 

 

The research DEVELOPMENT AND PUBLIC POLICY: AN EVALUATION OF 

PRONAF IN THE SETTLEMENTS AGRARIAN REFORM OF RIO GRANDE DO 

NORTE aimed to evaluate the effectiveness of the National Program for Strengthening 

Family enhancerelement od development in rural settlements od Rio Grande do Norte. 

The methodological approach consisted of the completion of desk research and 

literature on development issues, policies, and rural credit and field research through 

semi- structured interviews with managers and technicians who work with the program 

and conducting focus with farmers settles who accessed the PRONAF the period from 

2000 to 2006. The survey results confirm the central hypothesis of this work, that acces 

to PRONAF A is not causing efetivations relevant in the lives of farm workers settlers in 

Rio Grande do Norte. In the setllements where efetivations these occur, they are short of 

what the program intends to carry out and rely on a set of conditionalities that are 

beyond the operational frameworks of the same. Such questions point to the need to 

revise the program in order to estabilish adjustments that in practice the approach of the 

proposed objectives. For this purpose it is necessary to invest in factor that contribute to 

the program has a positive effect not only to increase income, but to contribute to the 

autonomy of the resettled farmers, expanding its capabilities and increased the power of 

choise with respect to life who wish to take. 

 

Keywords: Public Policy,  Development, Agrarian Reform and Rural Credit. 
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SILVA, Dalvanir Avelino. DÉVELOPPEMENT ET POLITIQUE PUBLIQUE: UNE 
ÉVALUATION DE PRONAF DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉFORME 
FONCIÈRE DE RIO GRANDE DO NORTE. 269. Thèse (Ph.D.) - Programme d'études 
supérieures en sciences sociales, Université fédérale de Rio Grande do Norte, 
Département des sciences sociales. Natal, (Brésil) 2012. 

 

RESUMÉ 

 

 

La recherche: POLITIQUE PUBLIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT: UNE ÉVALUATION 
DE PRONAF DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉFORME FONCIÈRE DES RIO 
GRANDE DO NORTE, visait à évaluer l'efficacité du Programme national de 
renforcement de l'agriculture familiale comme un élément activateur dans le 
développement des établissements ruraux de Rio Grande do Norte. L'approche 
méthodologique a impliqué la réalisation d'une recherche documentaire et la 
documentation sur les questions de développement, les politiques publiques et le crédit 
rural, ainsi que la recherche de terrain par entretiens semi-structurés avec les 
gestionnaires et les techniciens qui travaillent avec le programme et des groupes de 
discussion avec les agriculteurs colons qui ont accédé à PRONAF La période de 2000 à 
2006. Les résultats de l'enquête confirment l'hypothèse de cette étude, que l'accès n'est 
pas la cause PRONAF Les efetivations pertinents dans la vie des travailleurs ruraux 
installés dans le Rio Grande do Norte. Dans les colonies de peuplement dans ces 
efetivations se produisent, elles sont en deçà de ce que le programme vise à mettre en 
œuvre et s'appuient sur un ensemble de conditionnalités qui sont au-delà des cadres 
opérationnels de la même chose. Ces questions soulignent la nécessité d'une révision 
dans le programme afin d'établir que les ajustements dans la pratique l'approche des 
objectifs proposés. Par conséquent, il est nécessaire d'investir dans les facteurs qui 
contribuent au programme a un effet positif non seulement d'augmenter les revenus, 
mais aussi de contribuer à l'autonomie des agriculteurs locaux, l'expansion de ses 
capacités et a augmenté le pouvoir de choix à l'égard de la vie qui souhaitent prendre. 

 

 

Mots-clés: politiques publiques, le développement,  réforme agraire et le crédit rural. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desenvolvimento e políticas públicas se configuram temáticas de abordagens 

multidisciplinares, cujos significados encontram-se dispersos no interior de um amplo 

campo de conhecimentos. A associação entre esses dois temas reside no fato de que 

as políticas públicas, implementadas por meio de programas e projetos, constituem-se 

mecanismos de promoção do desenvolvimento e por consequência, uma possibilidade 

de melhoria da qualidade de vida da população. Tal possibilidade, entretanto, apenas 

se concretiza quando as políticas públicas alcançam à efetividade dos seus objetivos. 

Entender como se dá o processo de formulação, implementação e avaliação das 

políticas públicas desenvolvidas em um país, constitui-se tarefa imprescindível para a 

análise do seu próprio desenvolvimento.  Nesse sentido a relevância dos processos de 

avaliação consiste no fato de que permitem verificar, a eficácia, a eficiência e a 

efetividade das mesmas, possibilitando ainda fornecer elementos para redefinir as 

estratégias e rumos de determinada política ou programa.  

No caso das políticas voltadas para o desenvolvimento é importante destacar a 

importância da concepção de desenvolvimento adotada quando da sua formulação. 

Evidentemente que, quando se parte da idéia de que o desenvolvimento não se 

restringe ao crescimento econômico, a formulação da política pública passa a 

incorporar outras dimensões para além da renda e de outros indicadores meramente 

econômicos. Nessa lógica a análise da política implica também na análise do tipo de 

desenvolvimento e mesmo de sociedade que se está construindo. 

O termo desenvolvimento, na sociedade moderna, tem sua gênese no final do 

século XVIII, consolidando-se no século XIX como sinônimo de crescimento econômico. 

Tal perspectiva influenciou sobremaneira a intervenção governamental no período pós 

Segunda Guerra.  

Discutindo essa questão Machado afirma que: 

 

 “(...) embora a crença no progresso linear e cumulativo das sociedades tenha 
gerado ambiciosas formulações, chegando a se constituir em uma das idéias 
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centrais do pensamento socioeconômico do século das Luzes, foi somente 
depois da II Guerra Mundial que essa noção pôde realizar toda sua 
potencialidade, passando a nortear um projeto geopolítico em escala global” 
(Machado, 2006, p.4).  
 
 

Essa idéia de desenvolvimento, que segundo a autora passava a nortear ações 

em escala global, baseava-se numa percepção de linearidade e tinha como mola 

propulsora a industrialização e o crescimento econômico, oriundo das mudanças nos 

processos produtivos. Tal modelo entra em crise quando da constatação dos problemas 

ambientais advindos da relação estabelecida com o meio ambiente na busca pelo 

crescimento econômico.  

O debate sobre os rumos do desenvolvimento tem início nos anos 60, 

aprofundando-se nos anos 70 e 80 com uma série de eventos envolvendo dezenas de 

países, bem como a produção de vários documentos acerca do tema. Destaca-se 

nesse processo a Conferência de Estocolmo, realizada em 1972 e a Rio 92, bem como 

a divulgação dos relatórios “Os limites do Crescimento” e “Nosso Futuro Comum” 

elaborados respectivamente pelo Clube de Roma e pela Comissão Mundial sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU. Para Machado: 

 

“A emergência da questão ambiental no final da década de 1960 deu lugar à 
configuração de um complexo campo de disputas de poder envolvendo 
diferentes formas de perceber e encaminhar as contradições produzidas no 
interior da relação entre desenvolvimento econômico e degradação do meio 
ambiente. (Machado, 2006, p.7). 
 

 
É nesse campo de disputas citado pela autora que a idéia de Desenvolvimento 

Sustentável emerge, representando a capacidade de reunir visões inicialmente 

antagônicas, procurando afirmar que desenvolvimento e meio ambiente não são 

contraditórios. Tal afirmativa consolida-se com o lançamento do relatório Nosso Futuro 

Comum, em 1987. O referido relatório sintetizou um conjunto de preocupações e 

discussões ocorridas a partir da reunião de Founex, em 1971, na Suíça; da crise do 

petróleo, em 1973 e do Simpósio de Cocoyoc, realizado no México em 1974, 

constituindo-se em um documento preparatório a Conferência de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, ocorrida em 1992, no Rio de Janeiro.  De acordo com Almeida: 
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 “A noção de sustentabilidade tomada como ponto de partida para uma 
reinterpretação dos processos sociais e econômicos e de suas relações com o 
equilíbrio dos ecossistemas, parece enriquecedora, demandando a construção 
de um aparato conceitual capaz de dar conta de seus múltiplos aspectos. Essa 
idéia de um novo desenvolvimento pode remeter à sociedade a capacidade de 
produzir o novo, redimensionando suas relações com a natureza e com os 
indivíduos.” (Almeida, 2002, p.44)  
 

É particularmente no âmbito das relações entre os indivíduos e destes com o 

Estado que se insere a discussão do desenvolvimento como liberdade, proposta pelo 

economista indiano Amartya Sen. Nesta nova perspectiva a idéia de liberdade é central 

para os processos de desenvolvimento, constituindo-se ao mesmo tempo meio e fim. 

Para este autor dois aspectos são considerados fundantes nessa discussão: o primeiro 

refere-se ao fato de que o desenvolvimento deve ser definido pelos grupos e atores 

envolvidos no processo e não por agentes externos; o segundo é que o processo de 

desenvolvimento implica em uma expansão da capacidade desses grupos sociais 

redefinirem ou mudarem suas relações com o mercado, o estado e a sociedade. 

No Brasil, de acordo com Heidemann (2009) a idéia propriamente de 

Desenvolvimento, enquanto projeto político, só foi semeada e cultivada após a II Guerra 

Mundial com a criação do Instituto Superior de Estudos Brasileiros – ISEB que 

posteriormente deu origem ao Nacional Desenvolvimentismo. Segundo o autor, não se 

usava no país, até quase metade do século 20, o conceito de desenvolvimento, na 

acepção hoje conhecida articulando-se as noções de político, econômico, social, 

sustentável etc. Nessa época os programas e projetos eram tratados de forma 

circunscrita e restrita aos seus propósitos específicos.  

No que se refere à temática das políticas públicas esta ganha relevância, no 

país, no final dos anos 70 e primeira metade dos anos 80, com a transição democrática. 

A despeito das experiências anteriores esse período se destaca pela publicação de 

diversos trabalhos tendo como foco de análise as políticas sociais, com ênfase no 

desenho da política e suas relações com a cultura política, a cidadania e o 

financiamento. (Hochmean, p. 14, 2007).  

Em se tratando do meio rural brasileiro, as diversas realidades que o constituem 

têm propiciado pesquisas e debates que trazem à tona questões referentes ao 

desenvolvimento e particularmente ao papel das políticas públicas nesse processo. 
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Nesse sentido diversos estudos têm sido realizados objetivando a análise dos 

programas e projetos que tem como foco as populações rurais.  

Tais análises registram que historicamente as formas de intervenção do Estado 

no meio rural brasileiro têm se pautado no incentivo e promoção à modernização da 

grande propriedade, privilegiando e contribuindo para a preservação do monopólio da 

posse da terra. Dentre essas intervenções pode-se destacar os incentivos à utilização 

de capital, tecnologia e informação nas atividades produtivas do campo, bem como os 

investimentos em infra-estrutura, incentivos fiscais a empresas rurais, o crédito rural, a 

criação de diversos programas e realização de pesquisas objetivando o aumento da 

produtividade. 

Ao longo da história brasileira, a grande propriedade constituiu-se como o 

modelo socialmente reconhecido. Foi ela quem recebeu o estímulo social expresso na 

política agrícola, que procurou modernizá-la e assegurar sua reprodução. Na segunda 

metade dos anos 60 até meados dos anos 80, essas intervenções caracterizaram-se 

pela preocupação com a adoção de novas tecnologias e por focar a sua ação nas 

grandes e médias propriedades, reproduzindo assim um padrão de desenvolvimento 

excludente, desigual e concentrador.  

Segundo Bergamasco (1996) a modernização da agricultura brasileira contou 

com efetiva intervenção do Estado, através de incentivos fiscais, de uma política de 

crédito farta e subsidiada, além de incentivos comerciais, pesquisa e assistência técnica 

voltada para a modernização da produção. Ainda sobre essa questão Almeida (1997) 

afirma que: 

“O que se convencionou chamar de “modernização da agricultura” é um 
complexo processo de transformações nos espaços agrícola e rural do mundo a 
partir da década de 50, no Brasil especialmente (ou mais visivelmente) a partir 
de meados da década de 60. Correspondia, efetivamente, a integração da 
agricultura ao processo de acumulação de capital. Isto ocorreu com a efetiva 
participação do Estado que através de suas políticas (...) viabilizou as maiores 
propriedades agrícolas, principalmente aquelas localizadas em terras melhores, 
mais férteis.” (Almeida, 1997, p.1) 
 

Esse processo de modernização da agricultura ficou conhecido como 

“modernização conservadora” e evidenciou uma opção política pelo investimento 

público nos setores capitalizados. De acordo com Mattei (2001) para o setor da 

agricultura familiar o resultado dessa política foi altamente negativo, uma vez que 



DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA AVALIAÇÃO DO PRONAF A NOS 
ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

24 

 

grande parte desse seguimento ficou a margem dos benefícios oferecidos pela política 

agrícola, sobretudo no campo do crédito rural, dos preços mínimos e do seguro da 

produção. 

Apenas a partir da segunda metade dos anos 90 esse cenário começou a 

mudar, com o reconhecimento da importância da agricultura familiar e a instituição de 

políticas públicas específicas para esse segmento. O PRONAF surge nessa época, sob 

o argumento de que os agricultores familiares não teriam renda compatível e suficiente 

para reembolsar os empréstimos tomados nas condições impostas pelo mercado 

(Guanziroli, 2002). 

Nas diversas discussões sobre a agricultura familiar a questão do crédito 

passou a ser refletida como uma demanda urgente e necessária ao desenvolvimento e 

consolidação da produção, contribuindo para o aumento da renda familiar e para o 

acesso ao mercado. Nesse sentido ele é concebido como instrumento de 

transformação da agricultura familiar, na medida em que possibilita a ampliação da 

produção, a utilização de insumos e de novas tecnologias por parte das famílias 

beneficiadas. 

De modo genérico o acesso a uma política de crédito tem como objetivo principal 

o aumento da renda e no caso do PRONAF acrescenta-se a dinamização do processo 

produtivo. Nessa discussão merece relevância o aspecto não econômico que pode ser 

mediado através dessa política pública, conforme ressalta Sen ao falar sobre a 

desigualdade: 

“A extensão da desigualdade real de oportunidades com que as pessoas se 
defrontam não pode ser prontamente deduzida da magnitude da desigualdade 
de rendas, pois o que podemos ou não fazer, podemos ou não realizar, não 
depende somente das nossas rendas, mas também da variedade de 
características físicas e sociais que afetam nossas vidas e fazem de nós o que 
somos. (Sem, 2000, p. 60). 
 
 

Desse modo o acesso direto e efetivo a recursos monetários, pode representar 

não apenas a expansão de capacidades relacionadas diretamente, às facilidades 

econômicas, mas a possibilidade de promoção de outras oportunidades que resultarão 

na expansão de capacidades de outra ordem. Confirmando assim a idéia proposta por 

Sen de que “diferentes tipos de liberdade apresentam inter-relações entre si, de modo 
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que um tipo de liberdade pode contribuir imensamente para promover outros tipos” 

(Sen, 2000).   

No caso das áreas de Reforma Agrária, considera-se que em geral os 

agricultores são descapitalizados, com baixa capacidade para investir em melhorias 

dentro do seu próprio lote ou nas áreas coletivas do assentamento. Desse modo a 

implementação de um programa especial de crédito, que se diferencia daqueles 

destinados aos demais agricultores familiares, justifica-se tanto pela inadequação das 

condições praticadas pelo mercado financeiro quanto pela situação de extrema 

escassez com a qual se deparam esses agricultores ao terem acesso a terra (Bruno e 

Dias, 2004).  

Essa escassez constitui-se, na abordagem Seniana, um tipo de privação 

econômica que desencadeia novas e diferentes privações, impossibilitando com isso o 

atendimento de outras necessidades. No caso das populações rurais, merece destaque 

a incapacidade da produção e consequentemente de acesso aos mercados para 

comercialização de seus produtos.  

 No estado do Rio Grande do Norte essa situação se agrava ainda mais pela 

localização dos assentamentos, geralmente, em áreas que apresentam condições 

estruturais precárias, as quais demandam grandes investimentos imediatos para 

tornarem-se cultiváveis. A primeira vista é difícil perceber diferenças entre os 

agricultores dessas áreas e os agricultores familiares em geral, pois os perfis sócio-

econômicos são bastante parecidos e os desafios postos parecem ser os mesmos: a 

produção, o acesso às políticas públicas, a organização política, enfim questões que 

estão colocadas, em maior ou menor grau, para todos.  

Um olhar mais atento, no entanto, evidencia particularidades no modo como 

esses agricultores se organizam para produzir; na forma como encaminham suas 

demandas e se relacionam com seus representantes (Sindicatos, MST, associações 

etc.) e com o poder público e, na maneira como vivenciam as questões internas 

relacionadas à vida cotidiana.  

Para Leite (2007) a elaboração, definição e implementação das estratégias 

socioeconômicas por parte das famílias beneficiadas com o programa de reforma 

agrária, implicam em situações prévias de liberdade, para que tais decisões possam ser 
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tomadas. Essa liberdade nem sempre se faz presente no cotidiano das famílias 

assentadas que muitas vezes experimentam diversas privações que lhes rouba a 

possibilidade de construir uma vida de acordo com o que havia projetado anteriormente. 

Para Sen: 

 “(...) às vezes a ausência de liberdades substantivas relaciona-se diretamente 
com a pobreza econômica, que rouba das pessoas a liberdade de saciar a 
fome, de obter uma nutrição satisfatória ou remédios para doenças tratáveis, à 
oportunidade de vestir-se ou morar de modo apropriado, de ter acesso à água 
tratada ou saneamento básico. Em outros casos, a privação de liberdade 
vincula-se estreitamente à carência de serviços públicos e assistência social” 
(Sem, 2000, p. 18).  
 

 
No caso dos assentamentos rurais de reforma agrária, as privações são 

múltiplas, indo desde a dificuldade de locomoção em função das péssimas estradas 

dentro dos assentamentos, passando pela escassez ou ausência de serviços de saúde 

e educação, falta de água para consumo humano e produção até a questão da 

participação política nas questões que lhes afetam diretamente. Trata-se, portanto não 

apenas de uma discussão sobre os aspectos econômicos ou sobre o papel do 

mercado, embora tal discussão seja essencial em uma estratégia de desenvolvimento, 

mas, refere-se sobretudo ao papel do Estado nesse processo. 

Os projetos de assentamentos constituem-se um modelo singular e específico 

dentro das formas de produção no campo, diferenciando-se da agricultura familiar 

tradicional. Em geral esses assentamentos aglutinam pessoas de diversos municípios, 

com diferentes trajetórias e experiências, que passam a conviver sob a tutela do 

Estado, o qual na maioria das vezes define regras de convivência, formas de 

organização espacial e política, bem como critérios de acesso a serviços e políticas 

públicas. Nesse espaço também é bem mais forte a presença de movimentos sociais e 

de organizações do terceiro setor, cuja atuação antecede a própria constituição do 

assentamento, uma vez que essas instituições assessoram e/ou apoiam as famílias 

quando dos conflitos em torno da posse da terra. 

Essas diferenças, somadas a situação de precariedade inicial comuns na maioria 

dos assentamentos, tornam possíveis e justificáveis a implementação de um conjunto 

de políticas públicas que objetivam potencializar o desenvolvimento dessas novas 

áreas, dotando as famílias de condições básicas para se desenvolver enquanto 
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agricultor familiar. Nesse sentido a política pública, quando alcança efetividade em seus 

objetivos constitui-se um elemento de promoção de efetivações na vida das pessoas e 

das comunidades. 

Nesse cenário os assentamentos de reforma agrária representam o 

atendimento de uma demanda ao mesmo tempo em que se constitui ponto de partida 

para novas demandas (Medeiros, 2002), contribuindo com a ampliação das 

oportunidades e constituindo-se no dizer de Sen (2000) um processo de expansão das 

liberdades substantivas interligadas. 

No Rio Grande do Norte os primeiros assentamentos rurais datam dos anos 70, 

período em que foram desenvolvidas algumas experiências de intervenção fundiária, 

por meio de ações dos governos estaduais, em vários estados da federação. São 

exemplos no estado, o Projeto Lagoa do Boqueirão, criado em 1974, no município de 

Touros e o projeto das Vilas Rurais da Serra do Mel, na Região Oeste Potiguar, 

inaugurado em 1975. Tais empreendimentos constituíram os chamados projetos de 

colonização e foram os primeiros “assentamentos” do estado.  

Uma análise da evolução das intervenções fundiárias no Rio Grande do Norte 

aponta um aumento no número de assentamentos criados a partir dos anos 90. No que 

se refere à distribuição espacial desses assentamentos, percebe-se uma concentração 

dos mesmos nos territórios Assú/Mossoró, Sertão do Apodi e Mato Grande. 

Tal fato, aliado a organização política desses territórios, com a existência de 

fóruns permanentes de discussões acerca do desenvolvimento rural, onde os 

assentamentos participam, constituiu-se elementos importantes para a escolha dos 

mesmos como campo empírico para o estudo: DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS 

PÚBLICAS: UMA AVALIAÇÃO DO PRONAF A NOS ASSENTAMENTOS DE 

REFORMA AGRÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE, o qual tem como objetivo geral 

avaliar a efetividade do PRONAF A como potencializador do desenvolvimento dos 

assentamentos de reforma agrária do estado.  

Trabalhamos com a tese de que o PRONAF A tem provocado efetivações na 

vida dos trabalhadores rurais assentados que lhes permitiram permanecer nos 

assentamentos. Todavia, essas efetivações estão aquém do que o programa se propõe 

a realizar e dependem de um conjunto de condicionalidades que estão além dos 
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marcos operacionais do mesmo. Desse modo quando estas condicionalidades não se 

fazem presente o resultado é que o programa não se constitui um instrumento para o 

desenvolvimento dos assentamentos.  

O interesse por discutir o crédito, em particular o PRONAF A e o seu papel no 

desenvolvimento dos assentamentos é decorrente da experiência de trabalho como 

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário no Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA onde tive a oportunidade de participar de diversas 

discussões acerca da importância do crédito para o desenvolvimento dos 

assentamentos de Reforma Agrária. Tais discussões envolviam tanto as equipes 

técnicas, responsáveis pela elaboração dos projetos que possibilitavam o acesso ao 

crédito, quanto agentes bancários e agricultores. Nesses espaços de discussão 

buscava-se encontrar soluções para aqueles assentamentos que estavam em situação 

de inadimplência e contribuir para a elaboração de projetos mais próximos a realidade e 

aos interesses dos agricultores. 

Para a realização do presente trabalho definiu-se os seguintes objetivos 

específicos: a) analisar se o acesso ao PRONAF A tem incentivado a formação de 

grupos nos assentamentos, estimulando à participação; b) avaliar o papel exercido 

pelos agricultores na definição e implementação dos projetos financiados pelo 

programa; c) avaliar as alterações na organização do processo produtivo e as 

inovações tecnológicas decorrentes do acesso ao crédito (PRONAF A); d) avaliar se o 

programa contribuiu para o aumento da produção e da renda entre as famílias que 

tiveram acesso ao mesmo. 

A partir desses objetivos e considerando ainda os objetivos do PRONAF 

trabalhou-se com os seguintes indicadores: a) participação em grupos/organizações 

coletivas; b) papel dos assentados na execução do programa; c) alterações no 

processo produtivo; d) assessoria técnica; e) elevação da renda. 

 A definição desses indicadores pauta-se na relevância dos mesmos para a 

expansão das capacidades dos agricultores e o alcance da liberdade e por 

consequência do desenvolvimento. Parte-se do pressuposto de que a participação em 

espaços coletivos, a organização de grupos seja uma associação, uma cooperativa ou 

mesmo um grupo produtivo contribui para ampliar a capacidade reivindicatória dos 
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agricultores, lidando com objetivos divergentes e problemas cuja resolução depende de 

se fazer valer seus pontos de vista. Concordamos com Campos (2009) quando afirma 

que as liberdades políticas se materializam através de uma atuação concreta no espaço 

público, podendo a partir disso potencializar as políticas públicas tornando-a mais 

próxima dos seus objetivos ao mesmo tempo em que essa política pública pode 

potencializar a capacidade desses indivíduos de agirem no espaço público participando 

de decisões diretamente relacionadas a ampliação da qualidade de vida, oportunizando 

a aquisição de novos conhecimentos 

Quanto à participação dos assentados nas definições relacionadas ao projeto 

produtivo financiado pelo PRONAF A considera-se ser um indicador fundamental 

quando se afirma que a liberdade constitui-se o meio e o fim do desenvolvimento. 

Nesse sentido ter um papel ativo desde o momento da elaboração dos projetos a serem 

financiados sinaliza para a possibilidade dos agricultores influenciarem na condução da 

política de modo que seus interesses de fato estejam ali representados. 

Os indicadores relacionados às alterações no processo produtivo, decorrentes 

do acesso a novas tecnologias e conhecimentos contam com um apoio importante da 

assistência técnica e articulam-se a possibilidade de melhoria nos processos produtivos 

que por sua vez estão ligados ao aumento da renda que se constitui numa ferramenta 

indispensável para a expansão das liberdades que as pessoas desejam desfrutar (Sen, 

2000). A liberdade é aqui entendida como: “a capacidade de escolha consciente dirigida 

a uma finalidade e a capacidade prática de criar condições para a realização objetiva 

das escolhas, para que novas escolhas sejam criadas.” (Barroco, 2001,). 

O percurso metodológico definido para a realização dessa investigação foi 

resultado das opções e leituras realizadas a partir de um quadro teórico. Para Duarte 

(2002), o processo de construção do objeto, refere-se, entre outras coisas, à 

capacidade de escolher o caminho ou alternativa metodológica mais adequada à 

análise daquele objeto.  

Desse modo o relato dos procedimentos de pesquisa, não cumpre apenas uma 

formalidade, mas possibilita a outros pesquisadores conhecer os meios de refazer o 

percurso aqui escolhido e, desse modo, avaliar com mais segurança as afirmações 

realizadas nesse trabalho. Nessa perspectiva, a coleta de dados buscou uma 
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articulação entre técnicas e instrumentos, possibilitando uma unidade entre o pensar e 

o agir, reconhecendo que a provisoriedade, o dinamismo e a especificidade são 

características comuns às questões sociais. (Minayo, 1994).  

De acordo com Richardson (2008) o método refere-se à escolha de 

procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação dos fenômenos estudados. 

Desse modo os trabalhos de pesquisa deverão ser planejados e executados de acordo 

com as normas requeridas por cada método. Ainda segundo o autor existem dois 

grandes métodos: o quantitativo e o qualitativo. O método quantitativo caracteriza-se 

pelo emprego de técnicas de quantificação tanto na coleta dos dados quanto no 

tratamento e análise dos mesmos. O método qualitativo diferencia-se por não empregar 

um instrumental estatístico como base para a análise de um fenômeno. Desse modo 

não pretende numerar ou medir categorias homogêneas. 

Compreende-se que nas pesquisas que tem como foco a realidade social, 

“marcada pelo dinamismo da vida individual e coletiva com toda a riqueza de 

significados dela transbordante” as técnicas de caráter qualitativo tem se mostrado mais 

eficazes no sentido de permitir a apreensão de um objeto que é essencialmente 

qualitativo. Para Minayo (1994) esse tipo de pesquisa responde a questões muito 

particulares, se preocupando com um nível de realidade que não pode ser quantificado. 

Nesse sentido os procedimentos metodológicos adotados com o objetivo de avaliar a 

efetividade do PRONAF A no desenvolvimento dos assentamentos de reforma agrária 

do Rio Grande do Norte tiveram como referência a pesquisa qualitativa, utilizando-se 

como estratégia de investigação o estudo de casos múltiplos. 

O trabalho teve início com uma revisão da literatura, enfocando as discussões 

em torno dos temas desenvolvimento sustentável, políticas públicas e crédito rural, 

tentando entender como esses temas se construíram e se articularam nos anos 

recentes; em seguida realizou-se pesquisa documental objetivando o levantamento de 

dados secundários em instituições como Banco do Nordeste, Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE, Organizações Não Governamentais e Sindicatos. 

Por fim realizou-se a pesquisa de campo, através da realização de grupos focais 

com agricultores assentados que acessaram o PRONAF A no período de 2000 a 2006, 
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bem como de entrevistas semiestruturadas com gestores e técnicos que atuam ou 

atuaram junto ao programa. No trabalho de campo buscou-se, sobretudo, entender 

quais as mudanças/efetivações ocorridas na vida dos agricultores familiares assentados 

em decorrência do acesso ao crédito por meio do PRONAF A e como essas efetivações 

contribuíram ou não para a ampliação das suas capacidades e por conseqüência da 

sua liberdade na escolha e definição de seus projetos de vida. 

O conteúdo das entrevistas realizadas com gestores e técnicos versou sobre o 

papel do crédito no desenvolvimento dos assentamentos, os fatores que contribuíram 

ou dificultaram a implementação do programa e o atingimento dos objetivos propostos. 

Buscou-se identificar ainda nessas entrevistas as efetivações percebidas por eles na 

vida dos assentados, ocorridas em função do acesso ao programa, às formas de 

elaboração e acompanhamento dos projetos, dentre outras questões relevantes para a 

apreensão do objeto. 

No caso dos agricultores assentados, a opção pelo grupo focal, para a coleta de 

dados, partiu da percepção de que a técnica possibilitaria aprofundar as opiniões 

acerca do tema discutido. Segundo Barbosa (1999) o “Grupo Focal é uma estratégia 

qualitativa que utiliza um grupo de discussão informal, de dimensões reduzidas, com o 

propósito de obter informações em profundidade”. Tal técnica possibilita a revelação de 

percepções dos participantes sobre os tópicos colocados em discussão.  

Para Minayo é preciso reforçar o papel dos grupos focais, além da sua 

importância específica. A autora destaca que esse tipo de técnica tem ainda a 

qualidade de permitir a formação de consensos sobre determinado assunto ou de 

cristalizar opiniões díspares a partir de argumentações, ao contrário das entrevistas que 

costumam ocorrer de forma solitária. (Minayo, 2008) 

A presente tese está constituída de seis capítulos. No primeiro capítulo 

apresenta-se uma discussão sobre o desenvolvimento resgatando sua origem, seus 

significados e as alterações semânticas, que possibilitaram a incorporação de 

elementos qualitativos que norteiam os debates nos dias atuais.  

O capitulo tem início com a discussão do desenvolvimento como sinônimo de 

crescimento econômico. Idéia chave que balizou as políticas governamentais de 

diversas nações do final do século XIX até o início da segunda metade do século 
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seguinte, quando passou a ser questionada em função da falência do modelo proposto 

e do surgimento da problemática ambiental nos anos 60.   

No segundo tópico, discute-se a idéia de desenvolvimento sustentável, buscando 

compreender como esta noção tornou-se hegemônica, substituindo o paradigma do 

desenvolvimento discutido no tópico anterior, cujo cerne era a idéia de crescimento 

econômico, mediado pelo processo de industrialização. Encerrando o capítulo 

apresenta-se a discussão do desenvolvimento como liberdade, conceito que incorpora 

a idéia de ampliação da liberdade como elemento central no processo de 

desenvolvimento. 

No segundo capítulo faz-se uma reflexão sobre os modelos de desenvolvimento 

em construção no estado do Rio Grande do Norte a partir dos anos de 1970, situando a 

política de reforma agrária, nos 03 territórios em que se realizou a pesquisa. O capítulo 

divide-se em três tópicos. No primeiro deles analisam-se as mudanças ocorridas no 

cenário do Rio Grande do Norte nos últimos 30 anos, particularizando o 

desenvolvimento do estado nesse período. No tópico seguinte discute-se a construção 

da política de reforma agrária no estado particularizando os 03 territórios para então no 

tópico seguinte discutir como se deu a implementação do crédito em cada uma dessas 

localidades. 

No terceiro capitulo faz-se uma discussão sobre o tema das políticas públicas 

enfocando os aspectos conceituais e metodológicos da avaliação. Dividido em quatro 

tópicos, buscou-se no primeiro deles apresentar como se deu o surgimento desse tema 

e sua relevância para a análise dos processos de desenvolvimento. No tópico seguinte 

é discutida a importância da avaliação de políticas públicas e os aspectos 

metodológicos envolvidos nessa tarefa.  No terceiro tópico trata-se das políticas 

públicas de acesso a crédito, particularizando o caso do Programa Nacional de Apoio a 

Agricultura Familiar nas áreas de Reforma Agrária.  

O quarto capítulo traz os resultados da pesquisa no território Sertão do Apodi, o 

qual é constituído atualmente por 17 municípios e 52 projetos de assentamentos. Nesse 

território a pesquisa envolveu 06 assentamentos dos municípios de Apodi, Governador 

Dix-Sept Rosado e Upanema.  



DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA AVALIAÇÃO DO PRONAF A NOS 
ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

33 

 

No quinto capítulo apresenta-se o resultado da pesquisa no território 

Assu/Mossoró, o qual atualmente é constituído por 14 municípios e 78 projetos de 

assentamentos. No presente território a pesquisa abrangeu 06 assentamentos 

localizados em Mossoró, Baraúna e Carnaubais. 

No sexto capítulo os dados apresentados referem-se ao território do Mato 

Grande, constituído por 79 projetos de assentamentos. Nesse território a pesquisa 

envolveu 06 assentamentos nos municípios de Ceará Mirim, João Câmara e Touros.  

Por fim apresenta-se as considerações finais com os resultados gerais da 

pesquisa, constatados principalmente a partir das entrevistas e dos grupos focais 

realizados nos 18 assentamentos pesquisados. 
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CAPÍTULO I – DO DESENVOLVIMENTO COMO CRESCIMENTO ECONÔMICO AO 

DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE 

 

“Os conceitos e as categoria não podem ser vistos 
como tendo existência independente, como sendo 
abstrações universais, verdadeiras todo o tempo” 
(Harvey, 1973) 

 

 

Neste capítulo fazemos um resgate do processo de construção da noção de 

desenvolvimento, identificando suas origens e significados, sua intrínseca relação com 

a ideia de crescimento econômico, bem como os deslocamentos semânticos, ocorridos 

a partir dos anos 70. Período em que houve a incorporação de elementos qualitativos à 

noção de desenvolvimento, os quais atualmente norteiam as discussões em torno do 

tema, tanto no âmbito das instituições governamentais e organismos multilaterais, 

quanto no âmbito da sociedade civil e do debate acadêmico.  

A ideia é entender a gênese e as transformações dessa noção, a partir de 

ancoragens que levam em conta as formulações institucionais, acadêmicas, 

econômicas, políticas, sociais e diplomáticas, objetivando compreender os diferentes 

interesses e orientações que fundamentam as posições defendidas pelos diversos 

atores que lidam com a temática.  

Para tanto iniciamos com a discussão do desenvolvimento como sinônimo de 

crescimento econômico. Ideia que durante grande parte do século XX orientou políticas 

governamentais em diversas partes do globo até o surgimento da problemática 

ambiental nos anos 60, quando se evidenciou uma crise deste modelo de 

desenvolvimento e a necessidade de construção de novos padrões de transformação 

social.  

Num segundo momento, abordamos a temática do desenvolvimento sustentável, 

buscando compreender como esta noção substituiu o paradigma do desenvolvimento 

centrado na ideia de crescimento econômico, tornando-se hegemônica nos debates 

sobre o desenvolvimento e passando a representar a síntese de um acordo político 
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mínimo, entre aqueles que defendiam a necessidade de políticas que buscavam o 

crescimento econômico e aqueles que defendiam a preservação do meio ambiente.  

Encerrando o capítulo apresentamos a discussão do desenvolvimento como 

liberdade, conceito que busca ampliar a noção do desenvolvimento sustentável na 

medida em que incorpora a ideia de ampliação da liberdade como elemento central no 

processo de desenvolvimento. 

 

1.1 - A concepção de desenvolvimento como crescimento econômico 

         

A noção de desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico, 

progresso, industrialização e uso intensivo de tecnologia, foi durante muito tempo, 

concebida como o único caminho para a garantia da qualidade de vida e de um 

desejável e ilimitado aperfeiçoamento da humanidade. Nesse cenário tinha-se como 

certo que a expansão dos processos de industrialização e o avanço da ciência 

possibilitariam que todas as nações do mundo atingissem o mesmo grau de 

“desenvolvimento” conseguido no início do século XX por alguns países tais como: 

Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Japão, Canadá entre 

outros, o qual se evidenciava num elevado padrão de consumo, na acumulação de 

bens e em altas taxas de crescimento econômico, tendo o Produto Interno Bruto dos 

países como referencia.   

Lopes (2006) destaca que o conceito de desenvolvimento tem uma trajetória 

intimamente ligada às concepções e modelos de expansão da sociedade ocidental pós-

revolução industrial. De acordo com o autor pode-se mesmo afirmar que a idéia de 

desenvolvimento tem sua gênese na sociedade moderna, sob o signo da concepção de 

modernização desdobrada na experiência social da modernidade e nos movimentos do 

modernismo. O termo desenvolvimento surge em uma realidade social de aceleradas 

transformações, sendo sua trajetória marcada por significados distintos, embora em 

todos os casos alimentasse sempre a ideia de mudança, de transformação, presentes 

nos processos de destruição criativa1 que impulsionaram a modernidade.  

                                                 
1
 O termo ‘destruição criativa’ foi usado por Harvey para falar do intenso processo de transformações, 

provocados pela modernidade, em todas as esferas da vida social. Emerge como característica primordial 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
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A preocupação com a mudança social e o desenvolvimento das nações, bem 

como os meios para atingi-los, seja na forma de riqueza, progresso, evolução, 

crescimento ou industrialização não é uma exclusividade do pensamento econômico do 

século XX. Na verdade tais questões acompanham as transformações da sociedade 

moderna. Todavia é no século XX que essas ideias se articulam em torno da noção de 

desenvolvimento, influenciando sobre maneira a atuação dos governos das diversas 

nações, que passam a pautar suas ações com o propósito de promover ou acelerar o 

desenvolvimento.  

Celso Furtado (1981) destaca que a noção de desenvolvimento que se consolida 

no século XX tem suas origens em três correntes do pensamento europeu do século 

XVIII. A primeira surge do Iluminismo, que aposta na existência de um avanço gradual 

em direção à supremacia da razão. Nessa perspectiva ciência, tecnologia e inovação 

reforçam a existência de um processo contínuo de avanço e aperfeiçoamento, portanto: 

desenvolvimento; a segunda vincula-se diretamente à idéia da acumulação de riqueza, 

na qual a riqueza material aparecia com indicador do potencial produtivo das nações: a 

terceira corrente relaciona-se com a expansão geográfica da civilização européia, cujo 

feito possibilitaria aos demais povos do mundo o acesso às formas superiores de vida, 

pois estes eram considerados desenvolvidos, enquanto os demais, em maior ou menor 

grau, atrasados. 

A segunda corrente citada por Furtado destaca-se no âmbito da economia 

clássica entre 1450 e 1750, com os mercantilistas, os quais defendiam a ideia de que 

um país só poderia alcançar o crescimento econômico através do acúmulo de metais 

preciosos considerados como reserva de riqueza e moeda de troca do comércio 

empreendido entre os diversos países.  De acordo com Souza (1999), para o alcance 

                                                                                                                                                              
do desenvolvimento capitalista, levando ao extremo os processos de inovação técnico - cientifica, com 
desdobramentos na esfera da política, da arte, da estética, entre outras. Apresentando o conceito de 
destruição criativa, Harvey afirma tratar-se de uma idéia fundamental para a compreensão da 
Modernidade, precisamente porque derivou dos dilemas práticos enfrentados pela implementação do 
projeto modernista. Afinal, “como poderia um novo mundo ser criado sem se destruir boa parte do que 
viera antes?” (p.27). A mudança, na Modernidade, passa a ser compreendida como um processo 
simultâneo de criação e destruição. Considerando essa idéia, o autor define Modernidade como “um 
estilo de vida, de organização social e uma forma de representação da realidade que se desenvolve 
sobretudo a partir de meados do século XVII, na sociedade européia, e que foi apropriado pelo 
capitalismo, no qual a destruição criativa e a razão instrumental são suas marcas registradas” (p.29). 
Harvey, 1992. Para aprofundar a discussão sobre a modernidade ver também Lefèbvre, 1969.  
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desse acúmulo de metais era necessário, que os países constituíssem saldos 

superavitários na sua balança comercial, através do comercio internacional. Para tanto, 

alguns países da Europa estabeleciam políticas fortemente protecionistas quanto às 

questões relacionadas à importação de produtos de luxo produzidos fora do país, além 

de imporem medidas que tornavam seus produtos mais competitivos no mercado 

internacional, gerando um alto índice de exportações.  

Tais ideias são questionadas, no âmbito da própria economia clássica pelos 

fisiocratas, para quem o crescimento econômico seria gerado pela produção agrícola e 

não pelo acúmulo de riqueza, obtida na forma de metal precioso, através do comércio 

internacional. De acordo com o pensamento fisiocrata, os produtos agrícolas é que 

gerariam o excedente produtivo capaz de mover a atividade econômica. O Estado teria 

o papel de incentivar a produção destes produtos, mantendo seus preços em níveis 

elevados, estimulando o setor e conduzindo a economia ao crescimento econômico. Os 

economistas fisiocratas diferenciavam-se dos mercantilistas ao propor uma conduta 

liberal por parte do Estado e ao transferir a atenção da análise da órbita do comércio 

para a da produção. De qualquer modo tanto para os mercantilistas quanto para os 

fisiocratas, crescimento econômico significava desenvolvimento.  

Discutindo o tema do desenvolvimento Lobão (2003) ressalta que o 

desenvolvimento das ciências e as rápidas transformações no mundo econômico 

passaram a ser apresentadas como prova inquestionável de um próspero caminho 

evolutivo, evidências da veracidade do progresso e da capacidade humana de melhorar 

a sua própria vida. Desse modo se consolidava a relação entre crescimento econômico, 

ciência, tecnologia e desenvolvimento. 

Nessa lógica os países passaram a ser classificados em desenvolvidos, 

subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento. Tal classificação baseava-se em 

indicadores econômicos, segundo os quais desenvolver um país significava 

industrializar, implantando uma economia de mercado que incluísse a maior parte da 

população.  

Como derivação dessa noção de desenvolvimento surge à ideia de 

subdesenvolvimento. É importante destacar que a noção de subdesenvolvimento reflete 

um estado transicional ou temporário, pressupõe que os países periféricos e os semi-
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periféricos nutram a expectativa de num futuro próximo integrarem o núcleo orgânico, 

constituindo-se nações desenvolvidas. Nessa lógica é imprescindível que nos países 

periféricos ou subdesenvolvidos exista uma pequena parcela da população com 

padrões de consumo equivalentes aos dos países desenvolvidos de modo a manter, 

equilibradas, as relações internas (Arrighi, 1997, p.138). 

De acordo com Brito (1997) as ideias em torno do desenvolvimento e do 

subdesenvolvimento foram forjadas para servir a um modelo de classificação da 

organização e complexidade das sociedades. Assim, segundo o autor, uma sociedade 

que incorporou certo nível de progresso tecnológico, com elevado aproveitamento dos 

recursos mobilizados neste processo e que adotou uma complexa estrutura 

institucional, é uma sociedade desenvolvida.  

Ribeiro (1992) chama atenção para dois aspectos que integram essa noção de 

desenvolvimento. O primeiro é que o ritmo crescente de integração do sistema mundial 

passou a exigir uma ideologia/utopia que conseguisse justificar as posições desiguais 

ocupadas pelos diversos países dentro do sistema, promovendo uma explicação que 

possibilitasse aos povos situados em nível mais baixo entender sua posição e acreditar 

na existência de uma saída para a situação do atraso.  

O segundo aspecto enfatizado pelo autor é que o desenvolvimento enquanto 

noção universalmente desejada constitui-se um rótulo neutro para se referir ao 

processo de acumulação em escala global. Para o autor o uso do termo 

“desenvolvimento” ao invés de expansão ou acumulação, possibilita evitar uma 

conotação indesejável: a diferença de poder entre as unidades do sistema em termos 

econômicos, políticos e militares. 

A crença de que o desenvolvimento econômico, da forma como foi praticado 

pelos países que lideraram a Revolução Industrial, podia de certa forma ser 

universalizado para o resto do mundo, foi defendida por muitos cientistas sociais, 

economistas e analistas políticos de diversas filiações teóricas2. 

  O paradigma do desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico 

tornou-se hegemônico no século XIX, pautando a agenda política e governamental, de 

                                                 
2
 Dentre os principais defensores dessa idéia citamos os trabalhos de P. Rosenstein Rodan (1969); 

Ragnar Nurkse (1957), Walter Rostow (1978) e W. Arthur Lewis (1969).  
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quase todos os países, até o início da segunda metade do século XX.  Nesse período a 

discussão em torno dos tipos de desenvolvimento não se constituía um problema 

central nas análises dos cientistas sociais, ou mesmo dos governos e partidos ou 

agrupamentos políticos. O grande debate dava-se em torno das nações desenvolvidas 

e não desenvolvidas, de quais estratégias adotar para promover o desenvolvimento.  

As derivações dessa noção de desenvolvimento (centrais ou periféricos, primeiro 

mundo ou terceiro mundo, avançado ou atrasado) buscavam estabelecer uma 

hierarquia entre os países. Essa hierarquização reforçava a crença de que o futuro 

seria melhor do que o presente e do que o passado. Isto se daria através de uma série 

de melhoramentos e inovações realizadas pelo homem. Essas ideias eram funcionais à 

crença de que há um ponto desejável de desenvolvimento que pode ser alcançado por 

qualquer nação (Ribeiro, 1992). Desse modo o termo desenvolvimento, sob hegemonia 

do pensamento economicista, assume rapidamente a conotação de um estado positivo 

e desejável. De acordo com Lobão (2003) contrariando a lógica presente, na natureza e 

no próprio homem, enquanto ser biológico:  

 

“(...) a civilização ocidental passou a acreditar não mais na decadência final da 
humanidade, mas sim, na existência de um futuro melhor que o presente e o 
passado; não mais no movimento cíclico, mas no tempo linear em cujo final a 
felicidade será para todos.” (Lobão, 2003. p. 74) 
 
 

Esta visão do desenvolvimento como um processo evolutivo, alicerçada na idéia 

de progresso o qual parte de um estágio inferior para um superior é reforçada por 

Rostow (1961), cujas principais teses afirmam que o curso dos eventos históricos 

constitui uma série linear; onde cada termo da série é necessário, no sentido de não 

poder ser diferente. Registra-se ainda que cada termo da série efetua um incremento 

de valor em relação ao precedente; sendo qualquer regressão  apenas aparente, 

constituindo-se condição de um progresso maior. De acordo com o autor no caminho 

para o desenvolvimento as sociedades passariam por cinco etapas: o estagio inicial, a 

pré-condição para o arranco; o arranco (take off), a marcha para a maturidade e a era 

do consumo de massas. 

Para o autor o estágio inicial era marcado pela sociedade tradicional com 

economia essencialmente agrícola, enquanto a pré-condição para o arranco seria 
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marcada pelo surgimento de setores líderes que impulsionariam o crescimento, 

eliminando as raízes da sociedade tradicional. O arranco ou ‘take off’ do 

desenvolvimento seria caracterizado como o estágio em que as obstruções ao 

desenvolvimento seriam superadas. Para o autor tal estágio dependeria sempre da 

existência de certas condições prévias, ou seja, o desenvolvimento pode ocorrer 

somente se e quando certas peculiaridades estão ausentes, deixando, assim, de operar 

como obstáculo estrutural à sua ocorrência; ou, pelo contrário, quando condições muito 

particulares existem e condicionam a sua emergência (Rostow, 1961).  

No estágio, definido pelo autor como a marcha para a maturidade haveria um 

aumento dos investimentos em torno de 10 a 20% da renda da sociedade bem como 

um avanço da economia para além das indústrias responsáveis pelo “take off”. Nesse 

cenário os limites para o crescimento deixaria de ser tecnológicos e passariam a 

depender de decisões dos agentes. 

Na última fase, a era do consumo de massas, a renda per capita ultrapassaria as 

necessidades mínimas de alimentação, vestuário e habitação, deslocando os objetivos 

de satisfação das necessidades básicas para o desejo de uma vida cada vez mais 

confortável. 

Essa concepção balizou, nos anos 50, os esforços governamentais 

empreendidos em diversos países da América Latina em busca do desenvolvimento. 

Nessa lógica o desenvolvimento e o bem estar das populações eram medidos 

essencialmente por indicadores materiais e econômicos.  

O contexto econômico pós Segunda Guerra Mundial, foi decisivo para o 

fortalecimento dessa noção de desenvolvimento, na medida em que os esforços para a 

reconstrução da Europa, devastada pela guerra, engendraram um cenário político 

econômico de forte intervenção estatal, ensejando uma longa fase de prosperidade ao 

capitalismo, que possibilitou estabilidade social e um rápido crescimento econômico.  

A partir deste quadro institucional, o pós Segunda-Guerra Mundial, mostrou-se 

um período de crescimento econômico acelerado, baseado em grande parte, no 

comércio internacional, tendo como líder do processo os EUA, país que através do 
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chamado Plano Marshall3 constituiu-se no grande fornecedor de recursos para a 

reconstrução dos países atingidos pela Guerra, ao mesmo tempo em que exportava 

para o mundo um novo estilo de viver, o american way of Iife.  

De acordo com Vasconcellos (1996) o período pós 2ª guerra teve como marca o 

crescimento da produção em massa de produtos padronizados. Para o autor o aumento 

da utilização dos bens de consumo duráveis (automóveis, eletrodomésticos etc.) exigia 

uma forte expansão da indústria de bens de capital e incorporava definitivamente o 

progresso tecnológico ao ambiente empresarial. Este progresso teve seu auge entre os 

anos de 1946 a 1960, configurando o que Hobsbawn chamou de a era de ouro ou como 

ficou conhecido na literatura “os 30 anos gloriosos4.  

O novo padrão de desenvolvimento que se consolidou, pautava-se nas políticas 

de modelo keynesiano/fordista, as quais possibilitaram um período de crescimento 

econômico, sob a hegemonia do capital internacional norte americano. Nesse cenário 

observava-se um avanço na industrialização de diversos países, tendo como grande 

responsável e impulsionador os Estados nacionais, os quais interviam na formação de 

uma base produtiva, através do incentivo e financiamento da indústria de bens de 

capital e de obras de infraestrutura.  

A intervenção norte-americana, todavia, concentrou-se na Europa, 

particularmente Inglaterra, Alemanha e Japão, fato que suscitou questionamentos de 

                                                 
3
 Tratava-se de um Plano de auxílio à Europa, desenvolvido pelos EUA, o qual tinha como objetivo à 

reconstrução física e financeira dos países atingidos pela 2ª Guerra, ao mesmo tempo em que afastava a 
possibilidade do avanço soviético. O nome faz referencia ao Secretário de Estado dos Estados Unidos, à 
epoca: George Marshall que em decorrência da elaboração do plano ganhou o Nobel da paz em 1963. 
Tal plano foi desenvolvido, em julho de 1947, em um encontro dos Estados Europeus e permaneceu em 
operação por quatro anos fiscais a partir de julho de 1947. Durante esse período, algo em torno de US$ 
13 bilhões de assistência técnica e econômica — equivalente a cerca de US$ 130 bilhões em 2006, 
ajustado pela inflação — foram entregues para ajudar na recuperação dos países europeus que 
organizaram-se em torno da Organização Européia para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 
Ao término do plano, a economia de cada país participante, com a exceção da Alemanha, tinha crescido 
consideravelmente acima dos níveis pré-guerra duas décadas seguintes registrou-se na Europa 
Ocidental um periodo de prosperidade e crescimento.  
4
 O termo faz referencia ao período imediatamente posterior a 2ª guerra, particularmente o final dos anos 

40 até meados da década de 60, quando a economia mundial alcançou taxas recordes de crescimento. 
Sobre os 30 anos gloriosos Hobsbawn destaca que apesar dos espantoso crescimento da economia 
mundial, este só pode ser observado de fato em um período bem posterior, em função de ter ocorrido de 
forma bem diversificada em cada país e em geral tais transformações eram tidas como substituição do 
que havia se perdido nos anos de guerra e não como transformações na estrutura da economia. 
Destaca-se que o Japão foi o país que mais cresceu, seguido pelos países da Europa Ocidental e 
Canadá. Nesse período os ramos da economia que mais se destacaram foram a indústria ligada a 
metalmecânica (bens de consumo duráveis, bens de capital e automóveis) e a petroquímica. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/George_Marshall
http://pt.wikipedia.org/wiki/1947
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ano_fiscal
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_americano
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infla%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_para_a_Coopera%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento_Econ%C3%B3mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa_Ocidental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa_Ocidental
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países da América Latina aliados dos americanos na Segunda Guerra.  Ribeiro (2006, 

p.154) argumenta que o esforço norte americano na reconstrução da Europa: 

 

 “(...) acabou por limitar as ações americanas na América Latina. Pressionado 
pelas lideranças da região na Conferência de Bogotá em 1948, o Secretário de 
Estado George Marshall argumentou que a região devia esperar o 
soerguimento europeu e japonês. Entretanto, foi desenhado para todo o mundo 
subdesenvolvido um vasto programa de assistência técnica, o Ponto Quatro

5
 

(Point Four)”. 
 
 

Apesar das promessas e dos descontentamentos o continente Latino Americano 

só alcançaria alguma relevância geopolítica, em se tratando da intervenção norte-

americana, no início dos anos 1960, devido ao impacto causado pela Revolução 

Cubana de 1959, fato que contribuiu para que em agosto de 1961, na reunião da 

Organização do Estados Americanos - OEA, realizada em Punta Del Este, fosse 

lançado pelos Estados Unidos o Programa Aliança para o Progresso
6
 o qual previa 

formas mais ativas de cooperação internacional, através do recém-criado Banco 

Interamericano de Desenvolvimento- BID. Trata-se de um programa de ajuda financeira 

para o desenvolvimento da América latina nos moldes do que foi o Plano Marshall para 

a Europa. De acordo com Matos (2008) o programa de ajuda externa norte-americana 

orientado para a América Latina foi lançado nos anos 60 durante a gestão de J. F. 

Kennedy (1961-63) constituindo-se em um acordo de cooperação decenal, com o 

objetivo de estimular o desenvolvimento econômico, social e político dos países latino 

americanos.  

As diretrizes, bem como os recursos financeiros, disponibilizados através da 

Aliança para o Progresso forneceram a base para o a elaboração e execução de 

políticas de desenvolvimento, com foco na industrialização, no conjunto dos países da 

América Latina.  Destaca-se que o modelo implementado com sucesso nos EUA e nos 

países da Europa possibilitou que alguns países se tornassem ricos com o processo de 

                                                 
5
 O título faz alusão ao discurso do presidente americano Harry Truman, durante sua posse, em 1949, 

quando o mesmo delineia a sua política externa em torno de quatro pontos. O primeiro deles referia-se 
ao apoio a Organização das Nações Unidas; o segundo tratava da continuidade dos programas de 
recuperação da economia mundial; o terceiro remetia a formação de mecanismos de defesa das nações 
amantes da paz contra ameaça de agressão estrangeira e o quarto ponto tratava do programa de ajuda 
aos países subdesenvolvidos.  
6
 Para aprofundar a discussão sobre o significado da Aliança para o Progresso ver, entre outros: 

RIBEIRO, 2008; SILVA, 2008 e Ávila de Matos 2010. 
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industrialização, fortalecendo a tese de que os países subdesenvolvidos sairiam dessa 

condição na medida em que conseguissem incrementar seu processo de crescimento 

mediado pela expansão da indústria.  

Tal modelo, entretanto, começou a dar sinais de esgotamento quando se 

constatou que os resultados da industrialização e do crescimento econômico não se 

materializaram no acesso das populações mais pobres a riqueza produzida.  

A percepção de que o desenvolvimento não se confundia com crescimento 

econômico, de acordo com Veiga (2005, p.19), emerge após os anos 60, com as 

contradições decorrentes das ideias desenvolvimentistas e seu resultado na prática. 

Conforme o autor: 

 

“Até a década de 60, não existia a necessidade de distinguir desenvolvimento 
de crescimento econômico, pois, coincidentemente ou não, as poucas nações 
desenvolvidas eram as que se haviam tornado ricas pela industrialização. De 
outro lado, os países que haviam permanecido subdesenvolvidos eram os 
pobres, nos quais o processo de industrialização era incipiente ou nem havia 
começado” (Veiga, 2005, p. 19).  

 
 

Tal fato levava a crença de que havia uma relação direta entre industrialização e 

crescimento econômico, portanto desenvolvimento. Todavia foram surgindo evidências 

de que o intenso crescimento econômico ocorrido na década de 1950 em diversos 

países semi-industrializados (entre os quais o Brasil) não se traduziu necessariamente 

em maior acesso à saúde e à educação e uma melhoria da qualidade de vida em geral.  

Foi assim que surgiu um intenso debate internacional sobre o sentido atribuído 

ao vocábulo desenvolvimento (VEIGA, 2005). Outros fatores tais como: o aumento da 

degradação ambiental, o desgaste das fontes não-renováveis de energia, como o 

petróleo, a elevada concentração de renda, foram acrescentados a este debate. 

Analisando os resultados desse modelo de desenvolvimento, Campos considera que:  

“Embora tenha gerado resultados materiais diferenciados entre os países, em 
um aspecto o modelo de desenvolvimento em pauta apresentou resultados 
semelhantes naqueles países que o adotaram: a deteriorização do meio 
ambiente em função do uso e da subordinação indiscriminada dos recursos 
naturais às demandas do crescimento econômico” (Campos, 2009. p. 27). 

 

Evidenciava-se, portanto que o modelo hegemônico de desenvolvimento 

capitalista globalizado, o qual reduz o desenvolvimento humano ao crescimento 
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econômico e polariza o poder e os recursos, tem como resultado o fomento das 

desigualdades de toda ordem e consequentemente, a destruição do meio ambiente 

(Gadotti, 2000). Para o economista Ignacy Sachs (2001), está claro que o crescimento 

não traz, automaticamente, o desenvolvimento, tampouco à qualidade de vida. Ao 

avançar no debate o autor chama a atenção para o fato de que uma situação mais 

comum é a do crescimento pela desigualdade, com efeitos sociais perversos: a 

acumulação de riqueza nas mãos de uma minoria, com a simultânea produção de 

pobreza maciça e deterioração das condições de vida.   

Nesse cenário de crise a concepção de desenvolvimento como crescimento 

econômico começa a dar sinais de esgotamento. Constata-se a falência da maioria dos 

chamados projetos nacionais, evidenciando-se na necessidade de repensar o sentido 

atribuído a idéia de desenvolvimento e as estratégias para conquistá-lo. Não se trata 

apenas de entraves econômicos, mas de limites ecológicos a essa modelo de 

crescimento.  

De acordo com Corsi (2002) o problema dos limites ecológicos do 

desenvolvimento adquire relevância não apenas em função do aumento da distancia 

entre riqueza e pobreza na economia globalizada e no interior das economias 

nacionais, mas, sobretudo em função da finitude dos recursos naturais. Desse modo o 

autor afirma que o modelo de desenvolvimento capitalista seguido pelos EUA, Japão e 

Europa Ocidental, calcado na industrialização e na sociedade de consumo de massas, 

não só não é universalizável como tende mais cedo ou mais tarde, a esbarrar nos 

limites naturais do planeta.   

Segundo Kuhn (2004) o debate em torno do conceito de desenvolvimento está 

longe do fim, embora possamos, pelo menos no plano teórico (grifo nosso) considerar 

como sepultada a idéia de que desenvolvimento e crescimento econômico sejam a 

mesma coisa, mesmo que eventualmente um ou outro pesquisador insista nessa 

abordagem. 

É nesse cenário que se observa um deslocamento no sentido atribuído à noção 

de desenvolvimento, o qual passa a incorporar outras questões que vão além da idéia 

de crescimento econômico, culminando, nos anos 70, na noção de desenvolvimento 

sustentável. Tema que abordaremos no próximo item.  
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1.2 - Da concepção de desenvolvimento como crescimento econômico à noção de 

desenvolvimento sustentável 

 

A noção de desenvolvimento sustentável7 emerge com a 

compreensão/percepção da finitude dos recursos naturais e da inviabilidade do modelo 

de desenvolvimento vigente na maioria dos países.  Tal modelo, tinha como 

pressuposto a industrialização, o crescimento econômico e o avanço da ciência, 

conforme discutido no item anterior. 

A crise desse modelo, no qual desenvolvimento e crescimento econômico 

aparecem com sinônimos, se inicia com os questionamentos em relação à capacidade 

de auto-regulação da natureza e da inesgotabilidade dos recursos naturais, 

provocados, dentre outros fatores, pela crise mundial do petróleo em 1973 e pelo 

surgimento do movimento ambientalista, os quais foram fundamentais para alertar ao 

mundo que os recursos naturais não são inesgotáveis. Conforme Amazonas: 

 

“No final dos anos 1960 e 1970, a emergência do movimento ambientalista e o 
choque do petróleo fizeram da energia, dos recursos naturais e do ambiente em 
geral um tema de importância econômica, social e política, eclodindo o debate 
da questão ambiental” ((Amazonas, 2002) 
 

 
  Particularmente, a crise do petróleo e a necessidade do seu racionamento nos 

países ricos alertaram a população para a finitude dos recursos naturais, portanto da 

necessidade do uso racional e planejado. Tais questões reeditam em parte as 

discussões propostas por Thomas Malthus quando da formulação da teoria dos limites 

em 17988.  

De acordo com Malthus a população, tenderia a duplicar a cada 25 anos, 

crescendo em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos cresceria em 

progressão aritmética, sendo limitada pela extensão territorial do planeta. Desse modo 

Malthus concluiu que o ritmo de crescimento populacional seria mais acelerado que o 

                                                 
7
 Embora bastante discutido, o termo desenvolvimento sustentável permanece sujeito a diferentes 

definições e interpretações. Trata de uma noção ainda genérica e difusa, não obstante a crescente 
adesão de teóricos, políticos, governos e sociedade em geral. 
8
 A Teoria dos Limites  
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ritmo de crescimento da produção de alimentos (progressão geométrica versus 

progressão aritmética). O autor registra ainda que as áreas passíveis de serem 

cultivadas se esgotariam quando todos os continentes estivessem plenamente 

ocupados pela agropecuária, não obstante a população mundial continuaria crescendo, 

levando inevitavelmente ao colapso do sistema. 

Na segunda metade do século XX as discussões sobre o desenvolvimento 

avançam e se intensificam mais ainda com a publicação do relatório do Clube de 

Roma9, em 1972, resgatando ainda que em outro contexto as idéias de Malthus. O 

referido documento intitulado “The limits to the growth”, abalou a crença de que a 

industrialização ou padrão tecnológico das economias avançadas era o caminho do 

desenvolvimento ao anunciar o esgotamento próximo das principais reservas de 

minérios, a explosão demográfica nas décadas seguintes e o aumento exponencial da 

poluição e degradação dos ecossistemas naturais, os quais implicariam na diminuição 

da qualidade de vida, principalmente entre os países industrializados. (Diegues, 1992).  

O documento produzido relacionava quatro grandes questões consideradas 

relevantes para a sustentabilidade no planeta: o controle do crescimento populacional, 

a insuficiência da produção de alimentos, o controle do crescimento industrial e o 

esgotamento dos recursos naturais.  

No que se refere à necessidade do controle do crescimento populacional o 

relatório propunha uma política de restrição à natalidade, reeditando uma antiga 

proposta de Malthus. O problema da insuficiência da produção de alimentos era visto 

como um dos principais, uma vez que os objetivos de aumentar o bem-estar da 

sociedade, incluindo as tecnologias agrícolas voltadas para o aumento da produtividade 

das culturas, manifestaram, efeitos indesejáveis. No tocante ao controle do crescimento 

industrial e o esgotamento dos recursos naturais, Sachs alerta para a necessidade de 

um compromisso por parte dos governos, no sentido de comprometer-se com o novo 

padrão de desenvolvimento. 

                                                 
9
 Criado em 1968, o Clube de Roma era formado por empresários e intelectuais que se reuniram na 

Academia de Lincei, em Roma, com o objetivo de identificar os principais problemas que atingiam o 
mundo. O grupo contou com o apoio do economista e industrial italiano Arillio Peccei, levantando, a partir 
da utilização de modelos matemáticos, a discussão sobre a preservação ambiental e os riscos do modelo 
de crescimento econômico baseado na exploração dos recursos naturais. 
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Para Valle (2002) o relatório do Clube de Roma teve o mérito de conscientizar a 

sociedade dos limites de exploração do planeta, todavia passou a ser questionado pelo 

radicalismo contido nas suas proposições, representando o extremo oposto da 

racionalidade econômica vigente. 

Os debates em torno dessas questões prosseguiram durante toda a década de 

70, contribuindo para a emergência de novas propostas que buscavam combinar 

crescimento econômico e defesa do meio ambiente. Na conferência de Estocolmo, em 

1972 surgiu o conceito de eco desenvolvimento. Lançado inicialmente por Maurice 

Strong10, o novo termo definia-se como: 

 
(...) um estilo de desenvolvimento adaptado às áreas rurais do Terceiro Mundo, 

baseado na utilização criteriosa dos recursos locais, sem comprometer o 

esgotamento da natureza, pois nestes locais ainda havia a possibilidade de tais 

sociedades não se engajarem na ilusão do crescimento mimético. (Layrargues, 

1997, p 4) 

 
Embora pensado inicialmente para os países do terceiro mundo o conceito se 

expandiu para os demais países a partir de adequações que incorporaram a discussão 

da utilização criteriosa dos recursos naturais. Todavia, foi na década de 80, que o 

economista Ignacy Sachs se apropriou do termo e o desenvolveu conceitualmente, 

criando um quadro de estratégias ao ecodesenvolvimento11. As premissas deste 

modelo baseiam-se em três pilares: eficiência econômica, justiça social e prudência 

ecológica. Na proposta desenvolvida por Sachs são agregadas além das questões 

ambientais e sociais, as de gestão participativa, a ética e a cultura.  

Nas discussões sobre o tema o autor delineia seis aspectos que deveriam guiar 

o desenvolvimento: a) a satisfação das necessidades básicas; b) a solidariedade com 

as gerações futuras; c) a participação da população envolvida; d) a preservação dos 

                                                 
10

 O canadense Maurice Strong é atualmente assessor especial do presidente do Banco Mundial e do 
secretário geral das Nações Unidas. De origem humilde Strong fez sua ascensão social e econômica 
dentro da indústria do petróleo, de onde migrou para a Organização das Nações Unidas (ONU) na 
década de 1970 para se tornar o padrinho do ambientalismo. Foi mentor e secretário-geral da ECO-92. 
Em 2005 se desligou da ONU sob a suspeita de envolvimento com o escândalo de corrupção na 
companhia Petróleo por Alimentos, em que pessoas ligadas à organização, entre elas o filho do então 
secretário-geral, Kofi Annan, foram acusadas de aceitar propina e favorecer empresas num programa 
humanitário. Hoje com 78 anos, reside na China, onde trabalha como consultor do governo e de 
empresas locais e multinacionais. 
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recursos naturais; e) a elaboração de um sistema social garantindo emprego, 

segurança social e respeito a outras culturas e; f) os programas de educação. 

No que se refere à satisfação das necessidades básicas o Ecodesenvolvimento 

propõe um comprometimento com a prudência ecológica e justiça social, ao mesmo 

tempo que sugere a definição de um teto do consumo material que limita o mercado e 

diminui o consumo de supérfluos.  

No tocante a solidariedade com as gerações futuras o conceito de 

ecodesenvolvimento propõe um comprometimento com o futuro que condicionaria as 

escolhas do presente. Para Sachs trata-se de um princípio ético básico;  

Quanto a participação da população envolvida o autor destaca a necessidade de 

um amplo conhecimento das culturas e dos ecossistemas, sobretudo da forma de 

relacionamento das pessoas com o ambiente e as estratégias adotadas para enfrenta 

os dilemas cotidianos, além do envolvimento dos cidadãos no planejamento das 

políticas, considerando que são os maiores conhecedores da realidade local.;  

Na discussão sobre a preservação dos recursos naturais, Sachs destaca a 

necessidade de uma relação simbiótica entre homem e natureza, de modo a garantir a 

produção de tecnologias que melhor se adaptem às condições naturais e culturais de 

cada eco-região do mundo, satisfazendo assim as necessidades culturais humanas e, 

ao mesmo tempo, respeitando os limites naturais de cada ambiente.;  

No tocante a elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança 

social e respeito a outras culturas, bem como aos programas de educação o autor 

atribui um papel central ao Estado, uma vez que esses itens basilares para a efetivação 

do eco desenvolvimento e dificilmente seriam atendidos pelo mercado. 

De acordo com Sachs para promover o eco desenvolvimento, as ações deveriam 

essencialmente: 

 

“(...) ajudar as populações envolvidas a se organizar a se educar, para que elas 
repensem seus problemas, identifiquem as suas necessidades e os recursos 
potenciais para conceber e realizar um futuro digno de ser vivido, conforme os 
postulados de Justiça social e prudência ecológica.” (Sachs,1986) 
 
 

Para Godoy (2007) essas contribuições ao conceito de desenvolvimento 

acrescentam-lhe uma face qualitativa e intergeracional. Com isso a concepção de 



DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA AVALIAÇÃO DO PRONAF A NOS 
ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

50 

 

desenvolvimento passou a incluir tanto as questões econômicas quanto as 

preocupações com seus impactos sociais e ambientais para a população de hoje e para 

as futuras gerações. 

Com o lançamento do Relatório Brundtland12, pela Comissão Mundial sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, no ano de 1987, aprofunda-se a discussão 

em torno da ideia de um desenvolvimento para além da dimensão econômica. Ideia que 

passou, então, a ser amplamente debatida enquanto uma tentativa de equacionar o 

problema entre crescimento e preservação ambiental. De acordo com Campos (2009) é 

na conferência do Rio, em 2002, que essas concepções aparentemente inconciliáveis 

encontram no conceito de desenvolvimento sustentável uma estratégia de aproximação 

e conciliação, passando a representar a síntese de um acordo político entre aqueles 

que defendiam a necessidade de políticas que buscavam o crescimento econômico e 

aqueles que defendiam a preservação do meio ambiente. De acordo com O´Riordan 

(Apud, Nobre 2002) a ideia de “sustentabilidade foi usada como termo mediador para 

lançar uma ponte entre desenvolvimentistas e ambientalistas. 

A noção de sustentabilidade acrescenta à perspectiva de desenvolvimento, 

outras dimensões que vão além da econômica. Questões como: equidade, preservação 

e conservação do meio ambiente, justiça social entre outras, passam a compor as 

discussões acerca do desenvolvimento que agora passa ser adjetivado como 

sustentável. Para Campos: 

 

“Alem de promover um acordo entre ambientalistas e desenvolvimentistas, a 
ideia de desenvolvimento sustentável também provocou um processo de 
complexificação acerca do debate sobre desenvolvimento, em que se 
vislumbram diversas formulações teóricas que se esforçam em tentar ampliar a 
ideia inicialmente difundida pela Conferencia Mundial de Meio Ambiente.” 
(Campos, 2009, p. 25): 
 
 

O novo termo se define como um processo de mudança no qual a exploração 

dos recursos, a orientação para os investimentos, os rumos do desenvolvimento 

tecnológico e a mudança institucional estão de acordo com as necessidades atuais e 

futuras. A nova estratégia, portanto compatibiliza, no tempo e no espaço, “o 

                                                 
12

 O Relatório Brundtland constituía-se num texto preparatório à Conferencia das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente (Eco 92) e ficou conhecido no Brasil pelo título: Nosso Futuro Comum.  
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crescimento e a eficiência econômica, a conservação ambiental, a qualidade de vida e 

a equidade social”, assumindo um compromisso com as próximas gerações (Relatório 

Brundtland, 1987). 

Segundo Ribeiro (1992) para se entender o termo desenvolvimento sustentável é 

necessário considerar o fato de se tratar de uma noção em elaboração, já que, 

efetivamente, enquanto ideia, começou a circular apenas no final da década de 80, 

sobretudo quando da entrega do relatório Brundtland à assembléia da ONU em 1987. 

É, portanto, a partir do relatório “Nosso Futuro Comum” que a expressão 

desenvolvimento sustentável assume uma definição clássica: “Desenvolvimento 

sustentável é aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades” 

(BRUNDTLAND, 1987). 

De acordo com Nobre (1992) o resultado mais significativo do Relatório 

Brundtland residia em mostrar que a finitude no interior do capitalismo não significava 

necessariamente catástrofe. Desse modo passou-se a questionar a idéia de que a 

conservação ambiental significasse um constrangimento ao desenvolvimento ou que 

desenvolvimento necessariamente signifique poluição ambiental. A força do termo 

desenvolvimento sustentável está em ter dito: desenvolvimento e meio ambiente não 

são contraditórios. (Nobre, 2002) 

Para Herculano (1986) a expressão “desenvolvimento sustentável” possui uma 

elasticidade semântica que lhes permite abrigar desde um sentido radical, voltado para 

um novo modelo de sociedade até um significado conservador na qual o 

desenvolvimento capitalista assume uma preocupação social e ambiental.  

Corroborando com essas ideias, Castro (1996) afirma que duas razões 

fortaleceram a definição do desenvolvimento sustentável proposta pelo Relatório 

Brundtland. A primeira é que por ser uma expressão axiologicamente neutra, pode ser 

incorporada tanto por diversos grupos com interesses e orientações políticas distintas. 

A segunda é que por exprimir uma economia maior com o funcionamento dos 

ecossistemas naturais, tornou-se atrativa também aos ambientalistas.  

Embora a discussão acerca do desenvolvimento sustentável, proposta pelo 

relatório Brundtland, tenha atingido um aparente consenso na sociedade, várias críticas 
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surgiram acerca da sua aplicabilidade e possibilidade prática. Para Redcliff (1987) a 

proposta da Comissão Brundtland não enfatizava as condições internacionais que o 

desenvolvimento sustentado deveria enfrentar, ignorando assim as relações de força 

internacionais. O autor registra ainda a crença, presente no relatório, nas forças do 

mercado para solucionar os problemas ambientais bem como a própria concepção de 

desenvolvimento que continuava colocando como modelo desejável a todos, o das 

sociedades industrializadas. 

É preciso registrar ainda, conforme já assinalada na conferencia de Founex, em 

1971, que os problemas ambientais dos países pobres são diferentes daqueles dos 

países ricos. Para os primeiros, o principal dilema a ser enfrentado é a pobreza e a falta 

de renda, não obstante o crescimento econômico, enquanto que para os países ricos o 

grande dilema é a necessidade de controlar os efeitos negativos da industrialização e a 

degradação ambiental. 

Não obstante tais constatações, o mérito da noção de desenvolvimento 

sustentável foi à institucionalização da problemática ambiental, produzindo uma 

elevação dos debates sobre o tema ao primeiro plano da agenda política internacional, 

com repercussão no âmbito dos governos e da sociedade civil. Decerto que esse é um 

debate ainda em construção na medida em que não existe um consenso acerca do 

termo. Tal fato abre espaço para incorporação de novos termos no debate, seja 

negando aspectos até então tidos como consensuais, seja ampliando a construção 

realizada até o momento, através da inserção de novos elementos, tal como proposto 

na formulação do economista indiano Amartya Sen que abordaremos no próximo item.  

  

1.3 - O Desenvolvimento como Liberdade  

 
Desde que se tornou um paradigma, a busca pelo desenvolvimento foi sempre 

um objetivo a ser alcançado pela sociedade. Neste percurso, diversas mudanças 

ocorreram no conteúdo, na razão e nos mecanismos e instrumentos necessários a sua 

construção. 

Nas diversas discussões acerca do tema estabeleceu-se uma verdadeira 

polissemia em torno do seu significado. Várias motivações foram criadas e recriadas 
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para justificá-lo e diferentes mecanismos acionados na busca de trilhar os seus 

caminhos. Segundo Morais (1999) é nesse cenário de questionamentos e 

problematizações acerca do tipo de desenvolvimento difundido na segunda metade do 

século XX, que emerge a consciência de que o modelo de desenvolvimento 

eminentemente capitalista, presidido pela racionalidade econômica, precisa ser 

reavaliado, configurando-se assim o desafio de repensar as formulações teóricas e 

metodológicas até então existentes sobre o tema. 

Nesta perspectiva, surgem diversas proposições que buscam recolocar a 

sociedade como razão primordial do desenvolvimento, incorporando o meio ambiente 

como uma dimensão desse processo. Nesse cenário de inovações teórico-

metodológicas destacam-se: a abordagem das necessidades básicas e a abordagem 

das capacitações. A primeira tem buscado incorporar variáveis qualitativas nas análises 

econômicas e a segunda desenvolvida pelo economista indiano Amartya Sen, 

compreende o desenvolvimento como um processo de ampliação das liberdades. 

A perspectiva do Desenvolvimento como liberdade, proposta por Amartya Sen, 

parte da constatação de que o mundo contemporâneo atingiu um alto grau de opulência 

ao mesmo tempo em que ainda convive com antigos problemas, tais como: a 

persistência da pobreza, a violação das liberdades políticas, a fome entre outros (Sen, 

2000). Superar esses problemas é um aspecto central do processo de 

desenvolvimento, o qual passa a ser avaliado a partir da sua capacidade de eliminar as 

diversas privações vivenciadas pelos indivíduos. A ideia de privação é vista pelo autor 

como restrições que impossibilitam as pessoas de realizarem suas escolhas. 

As privações, segundo o autor, podem ser identificadas na persistência da 

pobreza, na não satisfação de necessidades essenciais, na ausência de liberdades 

políticas e civis dentre outras formas.  Tais situações podem ser encontradas tanto nos 

países ricos como em países pobres. Ao tratar sobre as diversas formas de privação 

Sen, destaca como fundamental a liberdade de opinar e decidir. De acordo com o autor: 

 

Há um número enorme de pessoas em diversos países do mundo as quais são 
sistematicamente negadas à liberdade política e os direitos civis básicos [...] 
Porém – mais fundamentalmente -, a liberdade política e as liberdades civis são 
importantes por si mesmas, de um modo direto; não é necessário justificá-las 
indiretamente com base em seus efeitos sobre a economia. (Sen, 2000, p 29)  
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 As diversas discussões em torno do desenvolvimento têm provocado uma 

ampliação do debate sobre modelos, provocando um deslocamento que aponta  para a 

construção de alternativas econômicas sustentáveis e para a idéia de um 

desenvolvimento humano. De acordo com o autor: 

 

 “Uma concepção adequada de desenvolvimento deve ir muito além da 
acumulação de riqueza e do crescimento do Produto Nacional Bruto e de outras 
variáveis relacionadas à renda. Sem desconsiderar a importância do 
crescimento econômico, precisamos enxergar além dele.(Sen, 2000, p. 28) 
 
 

Na concepção de Sen só há desenvolvimento quando os benefícios do 

crescimento servem à ampliação das capacidades humanas, entendidas como o 

conjunto das coisas que as pessoas podem ser, ou fazer, na vida. Para o autor existem 

quatro capacidades humanas consideradas elementares: a) ter uma vida longa e 

saudável; b)ser instruído; c) ter acesso aos recursos necessários a um nível de vida 

digno e; d) ser capaz de participar da vida da comunidade. Na ausência destas quatro 

capacidades, todas as outras estão indisponíveis, tornando inacessíveis muitas 

oportunidades na vida das pessoas. É importante destacar a articulação estabelecida 

entre as capacidades elencadas pelo autor, na medida em que uma capacidade pode 

contribuir para ampliação da outra. Tais capacidades podem também ser ampliadas 

pela política pública ao mesmo tempo em que a política pode ser influenciada pela 

capacidade de participação do povo. Desse modo o autor registra a importância das 

pessoas serem livres para que suas escolhas possam ser exercidas, nas decisões e 

escolhas que afetarão suas vidas. 

Nessa nova forma de conceber o desenvolvimento a condição de agente dos 

indivíduos é central para lidar com os problemas e privações diversas a que estão 

submetidos. Destaca-se, entretanto que a condição de agente é limitada pelas 

oportunidades sociais, políticas e econômicas que o individuo dispõe.   Segundo Porse 

e Klering o termo agente, adotado por Sen: 

 

(...) é usado em uma acepção relacionada a indivíduos que agem e ocasionam 
mudanças, sendo suas realizações julgadas em termos de seus próprios 
objetivos e valores. Enquanto agentes ativos de mudança, as pessoas podem 
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cuidar de si mesmas, influenciar o mundo e ajudar uns aos outros. Conforme o 
aspecto de agência, os indivíduos não são vistos como meros beneficiários 
passivos de programas de desenvolvimento, mas sim como membros de uma 
sociedade que participam de ações políticas, econômicas e sociais, bem como 
interagem no mercado, na esfera política e em outras esferas. (Porse, 2008, p 
142) 
 

 
Discutindo a idéia de agente o próprio Sen chama atenção para o fato de o termo 

tratar de alguém que age e ocasiona mudanças e cujas realizações podem ser julgadas 

de acordo com seus próprios objetivos e valores (Sen, 2000). Para Sen a condição de 

agente de uma pessoa é refletida pela sua liberdade. Quanto mais liberdade maior o 

potencial e a condição para realizar mudanças e influenciar processos nas diversas 

esferas da vida social, seja ela econômica política ou social. Segundo o autor as 

oportunidades econômicas, liberdades políticas, poderes sociais, bem como as 

condições habilitadoras (saúde, educação básica, incentivo e aperfeiçoamento de 

iniciativas) influenciam sobremaneira o que as pessoas conseguem positivamente 

realizar. As disposições institucionais que proporcionam essas oportunidades são ainda 

influenciadas pelo exercício das liberdades das pessoas, mediante a liberdade para 

participar da escolha social e da tomada de decisões públicas que impelem o progresso 

dessas oportunidades.  

A noção de liberdade não deverá ser considerada como uma condição do sujeito 

tomado isoladamente. Para o autor Liberdade não é necessariamente liberalismo 

econômico ou desregulamentação da vida social, muito pelo contrário o autor defende a 

ampliação das oportunidades sociais, que em alguns casos deverá ser mediada pelo 

Estado. Desse modo a idéia de liberdade proposta por Sen coaduna com  o 

pensamento de Barroco quando afirma que “a liberdade é, ao mesmo tempo, 

capacidade de escolha consciente dirigida a uma finalidade, e, capacidade prática de 

criar condições para a realização objetiva das escolhas, para que novas escolhas sejam 

criadas”  (Barroco, 2001,) 

De acordo com essa abordagem a expansão da liberdade é considerada o fim 

primordial e o principal meio do desenvolvimento. Assim a liberdade assume um papel 

constitutivo e um papel instrumental na construção do desenvolvimento. De acordo com 

o autor: 
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“O papel constitutivo relaciona-se a importância da liberdade substantiva no 
enriquecimento da vida humana. As liberdades substantivas incluem 
capacidades elementares como, por exemplo, ter condições de evitar privações 
como a fome, a subnutrição, a morbidez evitável, e morte prematura, bem como 
as liberdades associadas a saber ler e fazer cálculos aritméticos, ter 
participação política e liberdade de expressão.” (Sen, 2000, p. 52) 
 
 

No caso das políticas públicas que se propõem a contribuir com a expansão 

dessas capacidades é fundamental perceber a articulação existente entre elas de modo 

a potencializá-las. 

O Papel instrumental está relacionado à idéia de liberdade enquanto um meio 

para a construção do desenvolvimento.  Nessa discussão desenvolvida pelo autor, dois 

conceitos se constituem fundamentais: funcionamentos e capacitações. O termo 

funcionamentos para Sen aparece como as realizações de um indivíduo, ou seja, o 

conjunto das coisas que ele deseja fazer ou ser. Os funcionamentos refletem, portanto 

os diversos aspectos referentes ao estado de existência de um indivíduo, incluindo 

desde atividades elementares como ter uma vida longa, ser bem nutrido, bem vestido, 

saudável, ser educado, viver livre de doenças, até aquelas consideradas mais 

complexas como, por exemplo, ter auto-respeito, autonomia, ser integrado socialmente, 

entre outros. Se os funcionamentos para o autor referem-se a coisas realmente 

alcançadas ou realizadas, as capacitações refletem as habilidades dos indivíduos de 

alcançar a vida que gostariam, ou seja, são as oportunidades reais que uma pessoa 

tem de viver a vida que desejou para si. 

Desse modo a expansão da liberdade é vista como o principal fim e o principal 

meio do desenvolvimento, o qual passa a ser concebido como um processo de 

expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. Para o autor a liberdade é 

um elemento central no processo de desenvolvimento em função de duas razões: a 

razão avaliatória, segundo a qual o progresso necessita ser avaliado verificando-se se 

houve aumento da liberdade das pessoas; e a razão da eficácia, na qual o 

desenvolvimento depende da livre condição de agente das pessoas. Há na análise do 

autor uma ligação entre a liberdade individual e a realização do desenvolvimento 

pessoal que vai além da mera relação constitutiva: 

“(...) o que as pessoas conseguem positivamente realizar é influenciado por 
oportunidades econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e por 
condições habilitadoras como boa saúde, educação básica e incentivo e 
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aperfeiçoamento de iniciativas. As disposições institucionais que proporcionam 
essas oportunidades são influenciadas pelo exercício das liberdades das 
pessoas, mediante a liberdade para participar da escolha social e da tomada de 
decisões públicas que impelem o progresso dessas oportunidades”(Sen, 2000, 
p19). 

 
No caso do Programa Nacional de Apoio a Agricultura Familiar, objeto do nosso 

estudo, sua própria constituição deu-se a partir do exercício da liberdade de 

reivindicação protagonizada pelos agricultores familiares por meio de suas 

organizações representativas. 

Além de afirmar a importância avaliatória da liberdade Amartya Sen registra a 

existência de uma relação empírica que vincula os diversos tipos de liberdade 

existentes. Embora reconheça a importância dos vários tipos de liberdades no processo 

de desenvolvimento, o autor destaca cinco liberdades que considera fundamentais: a) 

liberdades políticas, b) facilidades econômicas, c) oportunidades sociais, d) garantia de 

transparência e e) segurança protetora.  

As liberdades políticas referem-se às oportunidades que as pessoas tem na 

definição dos governantes, das regras e instrumentos da governança, bem como o 

poder de fiscalizar e exercer a crítica livremente; as facilidades econômicas fazem 

referencia as oportunidades para utilizar os recursos econômicos com os propósitos 

que desejar (consumo, produção e/ou troca); as oportunidades sociais constituem as 

disposições em termos de educação e saúde que influenciam a liberdade de uma vida 

melhor; No tocante a garantia de transparência e a segurança protetora o autor destaca 

respectivamente o papel da primeira como inibidora da corrupção e a importância da 

segunda na constituição de uma rede de proteção social nos momentos de 

vulnerabilidade, tais como os que acontecem nas catástrofes ambientais ou crises 

econômicas. 

A idéia de liberdade adotada pelo autor envolve tanto os processos que 

permitem a liberdade de ações e decisões como as oportunidades reais que dispõem, 

dadas às circunstâncias pessoais e sociais em que vivem. Desse modo cada um 

desses tipos de direitos e oportunidades elencados como fundamentais contribui com a 

promoção da capacidade geral de uma pessoa. 

O enfoque nas liberdades humanas contrasta com as visões de desenvolvimento 

centradas no aumento do PIB, da renda, na industrialização, indo muito além da 
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acumulação de riqueza e outras variáveis relacionadas à renda. O desenvolvimento, 

nessa nova percepção está relacionado, sobretudo com a melhora da vida que levamos 

e das liberdades que desfrutamos e sua realização depende inteiramente da condição 

de agentes das pessoas. Para SEN (2000) “a livre condição de agente não apenas é 

uma parte constitutiva do desenvolvimento, mas também contribui para fortalecer outros 

tipos de condições de agentes livres.” 

Para Amartya Sen a desigualdade possui muitas faces e dependendo das 

circunstâncias, algumas dessas faces tornam-se motivos particularmente importantes 

de inquietação e atenção para os formuladores de políticas. (SEN, 1998). Portanto, o 

foco da atenção pública pode ser dirigido, em determinados períodos, ao aspecto da 

desigualdade que mais se apresenta como prejudicial ou ofensivo à concepção de 

justiça que se acredita. Este pode ser a pobreza extrema, a riqueza exagerada, o status 

de determinados grupos, ou simplesmente uma distribuição de renda muito 

desequilibrada. 

No caso da agricultura a política pública, durante muito tempo, contribuiu para 

acentuar as desigualdades, na medida em que privilegiou a agricultura empresarial e os 

complexos agroindustriais em detrimento da agricultura familiar. Por outro lado se 

propõem, a partir de uma mudança na direção, a corrigir o rumo na perspectiva de 

contribuir com a diminuição dessa desigualdade.  

Outro exemplo que explicita como o foco da atenção pública pode ser 

direcionado para um determinado problema, refere-se às políticas públicas para 

mulheres que se evidenciam em programas e leis que objetivam contribuir com a 

igualdade de gênero, dentre elas podemos citar: a Lei Maria da Penha, a Licença a 

Maternidade, dentre outras. 

A incorporação, no âmbito das políticas públicas para o desenvolvimento, de 

questões relacionadas à igualdade de gênero ou outras variáveis não representa o 

abandono dos aspectos econômicos e de renda, mas significa incorporar na formulação 

outras variáveis que são tão importantes quanto, e que podem contribuir para a 

eliminação de privações de outra ordem que estão além da renda econômica (Campos: 

2009).  
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Trata-se de investir na condição de agente das pessoas e na expansão de suas 

capacidades. O conceito de desenvolvimento deve, portanto, ser concebido como um 

processo de transformação social, referindo-se a transformações que possuem como 

finalidade a igualdade das oportunidades sociais, políticas e econômicas. 

A formulação de políticas públicas para o desenvolvimento na perspectiva, 

apontada por SEN (2000), adquire um papel central no processo de eliminação das 

diversas privações vivenciadas pelos indivíduos. Nesse sentido discutiremos no 

próximo capitulo os aspectos conceituais e metodológicos que fundamentam tais 

formulações no Brasil, enfatizando as políticas orientadas para o desenvolvimento rural.  
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CAPÍTULO II – DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE E ASSENTAMENTOS DE 

REFORMA AGRÁRIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

 A análise do modelo de desenvolvimento implementado no estado do Rio 

Grande do Norte, a partir dos anos 70, constitui-se a nosso ver essencial para a 

compreensão dos processos de transformações ocorridos no campo, os quais 

culminaram com a modernização da agricultura, moldando a paisagem rural dos anos 

recentes e consolidando o processo de integração do estado à economia nacional e 

internacional. 

Nesse processo, caracterizado pelo uso intensivo de equipamentos e técnicas 

modernas, bem como por novas relações sociais13, pautadas na racionalização do 

processo produtivo, observou-se um avanço na constituição de pólos de 

desenvolvimento, com diversas estratégias de produção e acesso a mercados, 

coexistindo com áreas de economia estagnada que ficaram à margem do processo 

modernizador e da integração nacional. 

As estratégias adotadas pelo poder público para viabilizar este modelo de 

desenvolvimento, bem como as consequências e resultados da intervenção pública em 

articulação com o mercado e demais atores sociais são os temas discutidos neste 

capítulo. A análise realizada no presente capítulo busca compreender qual o sentido 

das transformações ocorridas no estado e em que medida elas apontam na direção de 

um desenvolvimento sustentável com liberdade e expansão das capacidades 

individuais e coletivas. Busca-se ainda compreender a influência desse processo no 

meio rural, particularmente nas áreas de Reforma Agrária, onde desenvolveu-se o 

presente estudo. 

                                                 
13 Segundo Graziano Neto (1985, p. 27)”a chamada modernização da agricultura não é outra coisa, para 

ser mais correto, que o processo de transformação capitalista da agricultura, que ocorre vinculado às 
transformações gerais da economia brasileira recente”. 
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2.1- O desenvolvimento do Rio Grande do Norte pós 70  

 

Nos últimos quarenta anos, o estado do Rio Grande do Norte vivenciou um 

intenso processo de mudanças sócio-econômicas que provocou alterações 

significativas, tanto no seu espaço urbano, quanto no espaço rural. Tais mudanças 

constituem parte de um amplo conjunto de transformações ocorridas na sociedade 

brasileira, e particularmente no Nordeste a partir dos anos 70. Essas transformações 

representaram na região nordeste, a superação da economia primário-exportadora e o 

início de um novo padrão de acumulação, alicerçado no processo de industrialização, 

resultando na integração da região à economia nacional e internacional. 

Discutindo as transformações ocorridas no Brasil, as quais resultaram na 

passagem de um país de economia essencialmente agrícola para um país 

industrializado, Tânia Bacelar (Araújo, p. 1, 2003) chama atenção para os dados do 

censo de 1920, o qual revelava que 30% da população brasileira vivia nas cidades e 

70%, na zona rural. Cinquenta anos depois, essa equação se inverteu, 70% das 

pessoas viviam nas cidades e 30% no campo. De acordo com a autora até 1930, a 

economia do Brasil era uma economia agrícola que começa a se transformar no final 

dos anos 60 com a expansão e consolidação da indústria no país. 

Entre os anos de 1968 a 1974, período do chamado milagre econômico, o país 

se caracterizou pela aceleração e expansão da indústria. Fatores como a 

disponibilidade de capital externo e a disposição dos governos brasileiros em 

transformar o país em uma grande potência, possibilitaram grandes investimentos em 

infra-estrutura (rodovias, ferrovias, telefonia, hidrelétricas), essenciais a implantação e 

fortalecimento das indústrias de base (mineração e siderurgia), de transformação 

(fertilizantes, papel entre outros), de equipamentos (geradores, motores e peças em 

geral), de bens duráveis (eletrodomésticos e veículos) e de alimentos.  

Segundo dados divulgados pelo IPEA/Data, o coeficiente de Gini14 brasileiro nos 

anos 60 era de 50,0, tendo piorado para 57,0 em 1970 e para 62,0 em 1977, oscilando 

                                                 
14 O Coeficiente de Gini é uma medida de desigualdade desenvolvida pelo 

estatístico italiano Corrado Gini. Foi publicado em 1912, no documento "Variabilità e 

mutabilità" ("Variabilidade e mutabilidade" em italiano), Geralmente é utilizado para calcular a 

desigualdade de distribuição de renda mas pode ser usada para qualquer distribuição. Ele 

http://pt.wikipedia.org/wiki/IPEA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_Gini
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrado_Gini
http://pt.wikipedia.org/wiki/1912
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_italiana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_de_renda
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em torno desses números durante toda a década de 80.  Tal fato nos possibilita inferir 

que não obstante o crescimento econômico do país registrado no período este não 

significou uma melhoria das condições de vida da população de forma generalizada.  

Analisando o início desse período, particularmente o governo de Juscelino 

Kubitschek, Singer constata que:  

 

Juscelino Kubitschek, ao propor seu Plano de Metas, deliberou intensificar o 
ritmo de industrialização no país e, ao mesmo tempo, realizar a obra faraônica 
de construir a nova capital federal em Brasília. O ritmo maior de industrialização 
se daria mediante uma rápida substituição de importação de bens consumo 
(sobre tudo automóveis) e de bens intermediários (combustíveis líquidos, 
siderurgia, alumínio, papel e celulose etc.), o que requeria também vultuosos 
investimentos estatais em energia elétrica e transportes.  (Singer, 1989, p.50).   

 

Araújo chama atenção para o fato de que esse intenso processo de mudanças 

ocorreu em curto espaço de tempo. De acordo com a autora: 

 

O que alguns países levaram séculos para fazer, o Brasil fez em cinqüenta, 
sessenta anos. Transformou-se numa potência industrial média, com a maior 
parcela da sua gente morando nas cidades. Este é o perfil atual do 
Brasil.”(Araújo, 2003 p. 1) 
 
 

O rápido processo de industrialização e urbanização brasileira, apontado por 

Araújo, ocorreu de forma diferenciada nas diversas regiões do país, concentrando-se 

basicamente na região sudeste. Para a autora: 

 
“O Brasil é um país continental que ousou - no momento em que deu um salto 
para a industrialização - concentrar 80% da produção industrial, em uma única 
região: o Sudeste. Em 1970 lá estava quase 80% da indústria nacional. E quase 
45% havia se concentrado em uma única cidade: a região metropolitana de São 
Paulo. Um padrão de concentração econômica desse porte dificilmente é 
encontrado no mundo.” (Araújo, 2003, p 1). 

 

Esse modelo de crescimento e industrialização do país, contribuiu para que a  

região Nordeste, se constituísse como uma região atrasada e de baixo dinamismo 

econômico.  As mudanças nesse cenário e uma redefinição dessa imagem começaram 

                                                                                                                                                              
consiste em um número entre 0 e 1, onde 0 corresponde à completa igualdade de renda (onde todos 

têm a mesma renda) e 1 corresponde à completa desigualdade (onde uma pessoa tem toda a renda, e as 
demais nada têm). O índice de Gini é o coeficiente expresso em pontos percentuais (é igual ao 
coeficiente multiplicado por 100). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Renda
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a se configurar e tomar forma, a partir dos anos 60, com a atuação da SUDENE15, 

instituição criada, em 15 de dezembro de 1959, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento da região, principalmente, através da industrialização.  

A SUDENE foi instituída pela lei federal Nº 3.692, de 15 de dezembro de 1959, 

durante o governo de Juscelino Kubitscheck. Constituindo-se numa autarquia, 

subordinada diretamente à Presidência da República, sua secretaria executiva ficou a 

cargo de Celso Furtado até o ano de 1964. A estratégia de desenvolvimento que deu 

origem a SUDENE resultou da percepção de que, não obstante o processo de 

crescimento do país acentuava-se a diferença entre o Nordeste e o Centro-Sul do 

Brasil, sendo necessária uma intervenção direta e planejada na região, de modo a 

garantir o seu desenvolvimento, em consonância com o resto do país. 

Com a formulação do I plano diretor da SUDENE, no governo de Juscelino 

Kubitscheck, em 1960, a economia do Nordeste inicia o seu processo de 

industrialização. Nessa mesma perspectiva Araújo afirma que o desenvolvimento da 

região foi: 

 

“(...) impulsionado por incentivos fiscais (34/18
16

, Finor e isenção de imposto 
sobre a renda), por investimentos de empresas estatais do porte da 
PETROBRÁS (na Bahia e Rio Grande do Norte) e da Vale do Rio Doce (no 
Maranhão), complementadas com créditos públicos (do BNDS E BNB – 
particularmente) e com recursos próprios de importantes empresas locais, 
nacionais e multinacionais” (Araújo,1997, p 8). 
 
 

Com o surgimento da SUDENE houve um deslocamento dos investimentos 

voltados às atividades agropecuárias para as atividades industriais, numa perspectiva 

modernizadora. Iniciava-se no dizer de Santos (2001, p.273) “um período de 

lançamento das bases do planejamento como instrumento de trabalho de governo e de 

iniciativas privadas no Nordeste brasileiro.”  

A SUDENE teve um papel importante, constituindo-se em um órgão de 

planejamento e execução de políticas para o desenvolvimento do Nordeste. A idéia de 

                                                 
15 FURTADO, Celso. A fantasia desfeita. Rio de Janeiro: ED. Paz e Terra, 1989. p.33-80. 
16 Essa expressão refere-se ao artigo 34 da lei Nº 3.995, de 14 de fevereiro de 1961, que criou o 

incentivo fiscal e o artigo18 da lei Nº 4.239 de 27 de junho de 1963 que regulamentou esses 
investimentos no Nordeste. Esse mecanismo permitia que as pessoas jurídicas deduzissem até 50% do 
imposto de renda devido a União para aplicação em projetos industriais no Nordeste na área de atuação 
da SUDENE. 



DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA AVALIAÇÃO DO PRONAF A NOS 
ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

65 

 

que o Estado deveria ser o indutor do desenvolvimento ganhava força, tendo o fundo 

público um papel crucial na expansão econômica da região. De acordo com Araújo:  

“Tendências da acumulação privada reforçadas pela ação estatal, quando não 
comandadas pelo Estado brasileiro, fizeram surgir e desenvolver no Nordeste 
diversos subespaços dotados de estruturas econômicas modernas e ativas, 
focos de dinamismo em grande parte responsáveis pelo desempenho 
relativamente positivo apresentado pelas atividades econômicas na região”.  
(Araújo, 2000, p. 11): 

 

O reforço estatal se concretizava na construção de uma infraestrutura para as 

diversas atividades que estavam sendo implantadas, bem como no financiamento direto 

aos empresários que desejavam investir na região. Nesse período centenas de projetos 

foram financiados pela SUDENE, em todo o Nordeste. A região que havia se 

estruturado a partir do latifúndio, cedeu então espaço para o Nordeste das 

agroindústrias, das grandes hidrelétricas, dos projetos de fruticultura irrigada, dos 

modernos pólos industriais e do turismo. Esses projetos possibilitaram a inserção de 

milhares de pessoas no mundo do trabalho formal17, através do assalariamento, ao 

mesmo tempo em que expulsou outros milhares do campo. Para Araújo:  

 

“É evidente que o Estado patrocinou fortemente o crescimento econômico das 
diversas regiões brasileiras. No Nordeste, porém, pode-se afirmar que sua 
presença foi fator fundamental para explicar a intensidade e os rumos do 
crescimento econômico ocorrido nas últimas décadas. Direta ou indiretamente, 
foi o setor público que puxou o crescimento das atividades econômicas que 
mais se expandiram na região nos anos 70 e 80. (Araújo, 1997. p.12):” 

 

O intenso crescimento da economia nordestina, relatado pela autora pode ser 

verificado nas taxas positivas de crescimento e na progressiva articulação à economia 

brasileira. Na década de 70 a região Nordeste conseguiu registrar um crescimento 

médio do PIB de 8,7% enquanto o Brasil cresceu 8,6%. Nos anos 80 esse crescimento 

ficou em torno de 3,3%, acima, portanto, da média nacional que ficou em torno de 

1,6%.   

Ao analisar esses dados que apontam para um crescimento significativo do PIB 

é preciso compreender que não necessariamente eles representam o desenvolvimento 

                                                 
17 Algumas vezes essa inserção no mundo do trabalho não é acompanhada por uma inserção no mundo 

dos direitos trabalhistas, ainda que o trabalho se desenvolva em setores modernos da economia. É o 
caso da moderna produção no Baixo Açu/RN como se observa na manchete a seguir: “DRT liberta 15 
escravos no Baixo Açu”. Jornal de Fato. Vale do Açu. 10 nov. 2004. p. 1 
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da região. É importante para a realização do desenvolvimento que o crescimento 

econômico, o aumento da produção e das riquezas estejam articulados a melhoria da 

qualidade de vida e expansão da liberdade no sentido de construir a vida que se 

deseja. 

Esse crescimento do Nordeste em um período em que o país praticamente não 

cresceu pode ser explicado segundo  Araújo pelo fato da região ter se especializado na 

produção de bens intermediários destinados em grande parte a exportação, o que teria 

livrado o Nordeste, dos efeitos da desaceleração da economia brasileira das décadas 

de sessenta, setenta e oitenta (Araújo, 1997).  

Para Silva (1998, p 15) “os resultados positivos da intervenção da SUDENE são 

inegáveis visto que estes conseguiram proporcionar à região nordestina um razoável 

crescimento industrial e um certo desenvolvimento do setor rural”. O autor ressalta 

ainda que os objetivos contidos em cada um dos Planos Diretores elaborados pela 

instituição não foram por completo realizados, uma vez que não conseguiu resolver a 

questão do desemprego, ao mesmo tempo em que concentrou recursos e projetos em 

algumas áreas e aumentou a concentração de renda, elevando os níveis de miséria da 

população e impossibilitando um desenvolvimento mais homogêneo da região. É fato, 

como já registrado por Araújo (2000: p 06) que “a integração econômica não 

homogeneizou as estruturas produtivas das diversas regiões do País. Permaneceram 

diferenciações importantes”. 

No caso específico do estado do Rio Grande do Norte o desenvolvimento desse 

processo industrializador, deu-se nos primeiros anos da década de 70, quando se 

implementavam grandes projetos agro-industriais, incrementavam-se os programas 

habitacionais e o turismo tornava-se um objeto de preocupação empresarial. (Santos 

2001, p.273).  

Até os anos 60 a economia potiguar era predominantemente marcada pela 

agropecuária. Produtos tradicionais como algodão, sal e a cera de carnaúba18 

dominavam a nossa pauta de exportação tanto em quantidade quanto em valor 

                                                 
18 De acordo com Santos (2001, p.191) a cera de carnaúba foi muito importante na economia do Rio 

Grande do Norte até o início da segunda metade do século XX. Esse tipo de cera era utilizada na 
fabricação de velas e de discos de gravação. 
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produzido (Souza:1999).  É, portanto, a partir dos anos 70 que se inicia esse processo 

de mudanças possibilitando ao estado do Rio Grande do Norte acompanhar as 

tendências gerais de desenvolvimento da região. 

Nesse processo de crescimento e desenvolvimento do estado a SUDENE teve 

um papel fundamental, embora o Rio Grande do Norte não tenha sido o estado a 

receber mais recursos. Dados da SUDENE registra, que em 1974 foram aprovados 

para o estado, 50 projetos industriais e 27 agropecuários.  A tabela 01 nos revela o 

número de projetos totais, aprovados em cada estado da região Nordeste (desde os 

anos 60 até o ano de 1991) e o lugar do Rio Grande do Norte nesse processo. 

 

Tabela 01 – Relação dos projetos aprovados pela SUDENE/1960-1991 

ESTADO PROJETOS CONCLUÍDOS PROJETOS EM 
IMPLANTAÇÃO 

QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE  PERCENTUAL 

MA 86  5,4 % 111  12,1% 

PI 44 4,9% 94 10,2% 

CE 237 17,3% 168 18,3% 

RN 94 5,9% 45 4,9% 

PB 189 12,0% 87 9,5% 

PE 374 23,7% 153 16,7% 

AL 42 2,7% 28 3,0% 

SE 46 2,9% 22 2,4% 

BA 206 19,3% 143 15,6% 

MG 127 8,0% 65 7,0% 

TOTAL 1.581 100 916 100 

Fonte: Série FINOR – SUDENE /BNB 

 

De acordo com a tabela acima o Rio Grande do Norte é o 6º colocado entre os 

estados que mais tiveram projetos concluídos, ficando a frente apenas dos estados do 

Maranhão, Piauí e Sergipe. 

No Rio Grande do Norte a dinâmica do crescimento, iniciada com a indústria 

nos anos 70, intensificou-se na década de 80 com o início das atividades petrolíferas, a 
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consolidação da fruticultura irrigada e o crescimento do turismo. Sobre essa dinâmica 

Clementino  (1995) afirma que no período entre 1970 e 1980 ocorreram transformações 

da base produtiva e da estrutura social sem precedentes na história econômica do 

estado, o que de acordo com a autora atestaria o início da transição para a sociedade 

urbana. Segundo Costa: 

 

“Os novos segmentos produtivos contribuíram decisivamente para mudar o 
perfil sócio-econômico do estado, introduzindo novas relações de trabalho e 
criando áreas dinâmicas de desenvolvimento econômico no RN.” (Costa, 2001, 
p. 12):  

 

Para esses autores, entretanto, as escolhas seletivas do setor público tornaram 

este processo heterogêneo em nível do território estadual. Tal heterogeneidade revela-

se, por exemplo, na persistência de minifúndios com agricultura ou pecuária de 

subsistência e no surgimento de grandes proprietários da agropecuária moderna, que 

atendem as determinações capitalistas do mercado globalizado. Como exemplos pode-

se citar o caso da fruticultura irrigada e da produção de sal que se modernizam a cada 

dia para atender exigências do mercado internacional. De acordo com Navarro: 

 

“A expansão econômica, na maior parte das regiões rurais, acentuou a 
monetarização das relações sociais e aprofundou a sociabilidade capitalista, 
inserindo um número crescente de famílias em novos mercados e alterando 
modos de vida e visões de mundo” (Navarro, 2008, p. 7). 

 

Sobre esse processo Araújo afirma que mesmo num contexto de menor 

crescimento global, a economia do Nordeste vem sustentando em alguns de seus sub-

espaços uma tendência de manutenção do crescimento com alguns “focos de 

dinamismo em grande parte responsáveis pelo desempenho relativamente positivo 

apresentado pelas atividades econômicas na região nos últimos anos.” (Araújo, 2000). 

 No Rio Grande do Norte a partir da segunda metade dos anos 80 e início dos 

anos 90 as atividades tradicionalmente desenvolvidas no estado se reestruturaram em 

novas bases e se redefiniram de acordo com as novas exigências do período. Foi o 

caso do pólo sulcro-alcooleiro que desenvolveu-se bastante no estado na década de 
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70, incentivado pelo Programa Nacional do Álcool19, entrando em crise com o 

esvaziamento do mesmo e as sucessivas crises pelas quais passou o setor. Nos anos 

80 a adoção de novas tecnologias e a modernização do processo produtivo, ocasionou 

uma considerável dispensa de mão de obra nas usinas. Segundo Araújo (2001, p.79) o 

fim do Proálcool provocou a falência de muitos fornecedores, principalmente, no Vale 

do Ceará Mirim, que atualmente conta com apenas uma Usina (dotada de um moderno 

parque fabril) e três engenhos (que ainda se utilizam de técnicas rudimentares), os 

quais produzem o açúcar bruto (mascavo), melaço, rapadura e aguardente. Outra área 

em que a produção de cana de açúcar teve destaque foi o Litoral Sul20, o qual 

atualmente detém o maior cultivo do estado, sendo responsável por 90% da produção 

estadual. Contando atualmente com duas usinas e duas destilarias o estado do Rio 

Grande do Norte é o quarto maior produtor de cana-de-açúcar do Nordeste, perdendo 

para Alagoas, Pernambuco e Paraíba. A tabela seguinte mostra a situação do Rio 

Grande do Norte em relação aos demais estados do Nordeste em termos de área 

plantada, produtividade e produção:  

Tabela 02 - Produtos da indústria sucroalcooleira 

 
COMPARATIVO DE ÁREA, PRODUTIVIDADE E PRODUÇÃO - NORDESTE. 

ÁREA (Em mil ha) PRODUTIVIDADE (Em kg/ha) PRODUÇÃO (Em mil t) 
SAFRAS 2009/10 e 2010/11 

 

Estado ÁREA (Em mil ha) PRODUTIVIDADE (Em 
kg/ha) 

PRODUÇÃO 

Safra 
2009/10 

Safra 
2010/11 

VAR. 
% 

Safra 
2009/10 

Safra 
2010/11 

VAR. 
% 

Safra 
2009/10 

Safra 
2010/11 

VAR. 
% 

MA 39,390 42,100 6 ,87 56.090 60.610 8 ,10 2.209,4 2.551,7 15,50 

PI 13,593 13,290) 2,26 74.600 62.973 15,60 1.014,0 836,9 17,50 

CE 2,340 2,760 1 7,80 66.000 65.380 0,90 154,4 180,4 16,80 

RN 67,037 65,720 1,96 51.799 45.560 12,00 3.472,5 2.994,2 13,80 

PB 115,540 111,800 3,24 54.700 47.852 12,50 6.320,0 5.349,9 15,40 

PE 321,400 346,820 7 ,91 55.400 54.160 2,20 17.805,6 18.783,8 5,50 

AL 447,979 438,570 2,10 54.700 61.000 1 1,50 24.504,5, 26.7528 9,20 

SE 37,900 36,990 2,40 59.360 59.500 0 ,20 2.249,7 2.200,9 2,20 

BA 37,400 42,570 1 3,82 78.800 76.560 2,80 2.947,1 3.259,2 10,60 

Fonte: CONAB /2011 

                                                 
19 O Proálcool foi criado, em 1975, pelo governo federal, tendo como objetivo a produção de álcool anidro 

de cana-de-açúcar, em destilarias anexas as usinas, para ser adicionado à gasolina.  
20 Refiro-me aqui especificamente ao trecho que vai de São José do Mipibú à Baía Formosa, onde se 

concentram os canaviais. 
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De acordo com a tabela apresentada o estado do Rio Grande do Norte está a 

frente de outros 05 estados em termos de área plantada, considerando a safra 

2009/2010. Em termos de produção o quadro revela uma variação de 13,8 % entre as 

safras de 2009/2010 a 2010/2011, enquanto que a variação de área plantada no 

mesmo período foi de apenas 1,96%. Tal fato revela um aumento da produtividade que 

contribui para manter a cultura como atividade importante na economia do estado. 

Araújo (2000, p. 12) chama atenção para o fato de que neste setor a modernização é 

restrita e seletiva.  

Outra atividade produtiva tradicional que se modernizou no estado potiguar foi  

a produção de sal, na qual o Rio  Grande do Norte é considerado o maior produtor 

nacional. Essa produção responde por aproximadamente 15 mil empregos diretos e 

concentra-se principalmente nos municípios de Areia Branca, Macau e Mossoró, região 

oeste do estado. Além da cana de açúcar e do sal novos pólos produtivos começaram a 

se constituir no estado, destacando-se a fruticultura irrigada, a extração petrolífera, a 

carcinocultura e o turismo. Em se tratando da fruticultura irrigada a região oeste, através 

do complexo agro-industrial Açu-Mossoró tem se constituído num pólo de 

competitividade e de crescente relevância econômica para o estado. Para Lima: 

 
“A fruticultura irrigada tem se destacado como uma atividade de raro dinamismo 
no semi-árido nordestino. Por trás há um aparato formado por investimentos  
governamentais em perímetros irrigados e/ou estruturas de irrigação em alguns 
vales úmidos do sertão, ao lado da atração de capitais de empresas nacionais e 
internacionais junto com a presença de pequenos e médios produtores” (Lima: 
2001, p: 311):. 

 

Este processo tem início, na década de 70, com a construção de um  modelo de 

desenvolvimento baseado na dinamização da agricultura irrigada que se desenhava 

para os vales dos rios Piranha/Açu e Apodi/Mossoró. A consolidação desse pólo 

substituiu as atividades agrícolas tradicionais, baseadas na mão de obra familiar e na 

produção de subsistência, pela agroindústria voltada para a exportação. Parte desses 

trabalhadores rurais que viviam da produção familiar estão hoje inseridos no contexto 



DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA AVALIAÇÃO DO PRONAF A NOS 
ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

71 

 

da agroindústria como trabalhadores assalariados21. Silva (2004) destaca que a 

produção de frutas irrigadas no estado gerou rupturas com atividades agrícolas 

tradicionais, a partir da adoção de práticas mecanizadas de preparação do solo, uso 

exclusivo de sementes selecionadas com elevado padrão genético, utilização de 

adubos e fertilizantes químicos e agrotóxicos, adoção de sistemas de irrigação por 

pressão e uso de mão de obra assalariada em todas as etapas do processo produtivo. 

Segundo Lima: 

 

Desse modelo resultam alguns polos onde a fruticultura irrigada desponta como 
elemento dinâmico que articula uma cadeia produtiva, onde é forte a presença 
de insumos e equipamentos industriais e onde cada vez mais se sofisticam os 
requerimentos do pós-colheita, sendo a comercialização assumida por grandes 
distribuidores, entre os quais grandes redes de supermercados.( (2009. p: 212) 

 
Nesse cenário descrito por Lima são poucos os agricultores que conseguem se 

inserir nessa cadeia produtiva, sendo forte a presença de empresas multinacionais. No 

caso específico do Rio grande do Norte a produção de frutas frescas para o mercado 

externo é atualmente uma das atividades mais dinâmicas do estado. De acordo com 

Silva:  

“A produção deste pólo representa, hoje, o grande avanço tecnológico e de 
organização da produção agrícola norte-rio-grandense. Os produtos oriundos 
dessa inquestionada ação modernizadora, enquanto atividade produtiva, têm 
extrapolado os limites geográficos da região e conquistado espaços geográficos 
extra nação, incorporando-se ao seletivo cenário mundial da produção 

capitalista globalizada.” (Silva,1999, p. 319) 
 

Segundo dados da FIERN, somente as exportações de melão, o principal item 

da pauta exportadora potiguar, totalizaram 92,5 mil toneladas comercializadas em 2008, 

o que significou a injeção de quase 65 milhões de dólares na economia local. Em 2011 

as exportações de melão no estado atingiram um volume de US$ 50,6 milhões22. O Rio 

Grande do Norte é o quarto produtor de frutas tropicais irrigadas do Brasil e o segundo 

produtor e exportador de melão23, possuindo uma área com potencial irrigável de 1,2 

milhões de hectares, dos quais 90% encontram-se no Pólo Assu-Mossoró. O gráfico 01  

                                                 
21 Sobre a questão do assalariamento nas atividades da agroindústria ver: entre outros, ARAÚJO, 

Joaquim Pinheiro de. Em busca de identidade e representação: A trajetória dos assalariados rurais do 
Pólo fruticultor do Rio Grande do Norte. Dissertação em Ciências Sociais: UFRN, Natal, 1999. 
22 Dados do IBGE.  
23 Perdendo apenas para o estado do Ceará. 
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nos permite visualizar a produção do estado em relação aos demais produtores que se 

destacam neste tipo de cultivo: 

 

Gráfico 01 – Exportação de frutas no Brasil/201124 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A castanha de caju é outro produto constante da pauta de exportações do 

estado, seu cultivo teve grande impulso nas três últimas décadas, acarretando o 

surgimento de agroindústrias de beneficiamento de castanha espalhadas pelo estado. A 

maior concentração está nos municípios de Serra do Mel (maior produtor do RN), 

Mossoró e Areia Branca. Em 2008, a produção estimada de castanhas de caju foi de 8 

mil toneladas, as quais foram destinadas a países como Holanda, Itália, Estados Unidos 

e China.  

 Outro produto que tem se consolidado neste pólo é a banana, com uma 

produção de 29,3 mil toneladas em 2010, chegando a representar mais de U$ 15 

milhões em exportação.  Merecem registro também outras culturas que utilizam a 

irrigação, como manga, mamão e melancia, as quais têm apresentado resultados 

satisfatórios em termos de produção. No caso da manga o estado ocupou, em 2010, a 

3ª posição no ranking de exportações, atrás somente da Bahia (US$ 62,8 milhões) e de 

Pernambuco (US$ 36,2 milhões).   As frutas tropicais constituem hoje um dos 

                                                 
24 IBGE. 
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principais itens da pauta de exportações do Rio Grande do Norte. A tabela seguinte 

revela as oscilações nas exportações das cinco principais frutas exportadas pelo estado 

entre os anos de 2005 e 2011: 

 

Tabela 03 – Exportação de frutas tropicais /2005-2010 

RN EXPORTAÇÕES DE FRUTAS TROPICAIS – U$$ 

FRUTAS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Castanha 44.043.117,00 45,565,664,00 40.130.493,00 44.644.627,00 41.874.760,00 45.945.003,00 50.177.836,00 

Melão 55.933.049,00 58.117.140.00 85.196031.00 64.993.158,00 45.645.595,00 45.708.351,00 50.557.900,00 

Banana 19.544.583,00 24.583.350,00 28.097.442,00 14.411.366,00 13.906.635,00 17.644.906,00 13.621.237,00 

Manga 3.453.543,00 3.999.603,00 5.332.998,00 5.667.847,00 7.175.572,00 8.090.563,00 8.406.015,00 

Mamão 4,425,345,00 6.393.318,00 7.667.847,00 7.667.847,00 5.116.603,00 2.743.766,00 3.979.224,00 

Melancia 4.255.795,00 5.403.778,00 5.157.913,00 5.157.913,00 4.335.726,00 4.931.235,00 6.042.420,00 

% Frutas 

tropicais25 

31,82% 38,73% 45,58% 40,95% 45,74% 43,92% 47,22% 

Fonte: Freire 2012. 

 

De acordo com os dados apresentados na tabela 03, a castanha, a manga e a 

melancia embora tenham apresentado oscilações entre os anos de 2006 a 2010 foram 

as três frutas que apresentaram crescimento da exportação considerando o período de 

2005 a 2011. O ano de 2007 registra uma queda na produção do melão, cuja 

recuperação até 2011 não conseguiu atingir os níveis registrados em 2007. As 

exportações do melão no estado sofrem os efeitos do câmbio valorizado e da 

transferência de produtores para o estado do Ceará. As oscilações nas exportações de 

frutas, com relativa queda de algumas espécies segundo Freire (2012) pode ser 

explicada pelo excesso de chuvas em 2008 que provocou o transbordamento do rio 

piranhas-açu com um forte impacto na agricultura dos municípios à jusante da 

barragem Armando Ribeiro Gonçalves, localizada no Vale do Açu. 

Essas inundações pegaram em cheio os pomares de banana e manga 

existentes naquela região e que é o principal território estadual produtor dessas duas 

                                                 
25 Percentual em relação às exportações totais do estado. 
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frutas. Para a banana os prejuízos foram significativos e o setor até o momento não se 

recuperou da queda.  

A extração petrolífera é outra atividade que se iniciou no final dos anos 70 e 

cresceu bastante na década de 80, tornando o estado o terceiro produtor de petróleo no 

país26 e o primeiro em terra. A descoberta de petróleo em campo terrestre no Rio 

Grande do Norte aconteceu na cidade de Mossoró no ano de 1979, quando se 

perfurava um poço para fornecimento de água no Hotel Thermas. A partir dessa 

descoberta a Petrobrás realizou diversos estudos e pesquisas que identificaram a 

presença de petróleo em quantidade comercializável em alguns municípios da região. O 

mapa 01 revela as áreas, atualmente produtoras de petróleo no estado: 
 
Mapa 01- Municípios produtores de petróleo/RN 

 
 

 

                                                 
26 O Rio de Janeiro e o Espírito Santo ocupam a 1ª e 2ª posições respectivamente. 
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A exploração do Petróleo no estado tem modificado a paisagem dos municípios 

nos quais a PETROBRÁS tem atuação, seja pelo impacto na vida das pessoas, seja 

pelos recursos que injeta nas comunidades ou pelo pagamento dos royalties aos 

proprietários de terras onde a empresa extrai petróleo. Ressalta-se, entretanto, que a 

presença da PETROBRÁS em determinados municípios não conduz necessariamente a 

uma melhoria na qualidade de vida da população ali residente. Constata-se, por 

exemplo, uma elevação na renda per capta desses municípios que se explica pelos 

altos salários pagos aos prestadores de serviços e funcionários da empresa que 

geralmente são trazidos de fora da comunidade, visto que não existe em grande parte 

dos municípios mão de obra qualificada para o trabalho realizado pela empresa. Esta 

realidade, todavia apresenta perspectivas de mudanças com a instalação de escolas 

técnicas e a ampliação de universidades na região, através do governo federal. 

Segundo Santos (2001) a exploração de petróleo no estado envolve 547 

propriedades particulares e 574 proprietários, incluindo herdeiros, que recebem 

royalties. O pagamento a cada um dos proprietários é feito de acordo com a produção 

do poço e a área de terras ocupada pela Petrobrás. De acordo com Souza e Teixeira o 

corpo de funcionários da Petrobrás, envolvendo técnicos, pessoal administrativo e 

auxiliares em geral é grande parte do Rio Grande do Norte, já os engenheiros e outros 

funcionários qualificados, são mais estratificados, isso se deve a política da empresa, 

que faz concurso nacional e depois distribui o pessoal de acordo com os seus 

desempenhos. Com relação ao fornecimento de bens e serviços, a participação que 

está sendo realizada é pouca, apenas 9% dos materiais e 19% dos serviços são 

ofertados pelo estado. Dados mais recentes informam que a empresa injetou no estado, 

no período de 1997 a 2007, como forma de pagamento de royalties um montante 

superior a R$ 1,6 bilhões.  

Freire (2011) chama atenção para o fato de que não obstante a produção de 

petróleo no RN ser importante para a economia local, no cenário nacional esta 

produção equivale a apenas 3% da produção do país, a qual é atualmente liderada pelo 

Rio de Janeiro que é responsável por 79 % da produção nacional. De acordo com o 

gráfico 02 em 2010 o estado totalizou a produção de  20.782.490 barris de petróleo, 
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sendo este volume 2,5% inferior ao que foi produzido em 2009 e 35% menor do que a 

produção do ano 2000, conforme se pode observar no gráfico que segue: 

 
Gráfico 02 – Produção anual de petróleo – 2000/2010 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Freire, 2011. 
 
 

Na última década registrou-se uma progressiva queda nessa produção, 

conforme se pode observar no gráfico apresentado (gráfico 02). Para Freire (2011) a 

principal razão para essa queda está no fato de que os campos de produção do estado 

já estão maduros e portanto, vem perdendo capacidade de geração de petróleo em 

volume crescente ou mesmo constante.  

 
“A crise da indústria de petróleo e gás no estado traz impactos significativos 
para a economia potiguar. Dentre esses impactos podemos citar: 1) redução do 
ritmo de crescimento da economia. Com a queda do volume de petróleo 
produzido no estado ao longo da década isso já pode ser sentido no 
crescimento do PIB do RN, que já não cresce mais em ritmo maior que o 
Nordeste; 2) redução do volume de royalties pagos ao governo do estado, 
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prefeituras e proprietários rurais. 3) na geração de emprego e renda nas 
atividades diretas de produção de petróleo e nos serviços correlacionados; 4) 
nas atividades científicas do estado: devemos lembrar que os investimentos da 
Petrobras e da ANP na UFRN27 foram significativos, construindo importantes 
laboratórios e investindo pesado na formação de mão-de-obra qualificada; 5) no 
risco da empresa deixar de produzir no estado.” (Freire, 2011) 

 

Essas questões são elementos de discussão no âmbito do governo, tornando-

se mais importantes ainda em função da descoberta do pré-sal e das propostas de 

redistribuição dos recursos oriundos das atividades petrolíferas entre os estados 

produtores e aqueles que não o são. 

No que se refere à carcinocultura, a atividade teve iniciou nos anos 70, através 

do “Projeto Camarão” criado pelo governo estadual como alternativa para substituir a 

extração do sal - atividade tradicional que se encontrava em crise. De acordo com o 

IBAMA: 

 

 “Ainda que a atividade tenha dado seus primeiros passos no Brasil no início da 
década de 1970 no Rio Grande do Norte, somente após o desenvolvimento do 
pacote tecnológico do camarão do pacífico (Litopenaeus vannamei) entre 
1996/1997, é que um crescimento mais intenso ocorreu. Este crescimento se 
deu em muitos aspectos, nos moldes do que já havia ocorrido nos países do 
sudeste asiático, sem ordenamento adequado, sem regulamentação, com forte 
incentivo governamental e geração de impactos ambientais e sociais graves.” 
(IBAMA, 2005, p 8)  

 

Mesmo sem o adequado ordenamento e sem regulação a produção cresceu 

aceleradamente no final dos anos 90 e 2000. O volume comercializado em 1998 

passou de 137 mil dólares para 1,5 milhões em 99. Nos anos 2000 e 2001 chegou a 

ultrapassar o setor têxtil, com 28,8 milhões28. Todavia em 2010 houve uma queda na 

produção, em consequência das oscilações do câmbio e das enchentes registradas nos 

dois anos anteriores, conforme registrado nas fotos 04 e 05:  

 

 

 

                                                 
27A Universidade Federal do Rio Grande do Norte conta, atualmente com o segundo maior centro de 

pesquisa sobre o petróleo e o gás natural do país, com 31 laboratórios dedicados à temática. O primeiro 
centro de pesquisa do petróleo tem sede na UFRJ (Gerência de Comunicações da PETROBRAS, 2008). 
28 RN CRESCE, 2002. 
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Fotos 03 e 04: Fazendas de Camarão - Vale do Açu/RN - Maio/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Vlademir Alexandre  

 

Mesmo com as enchentes e a diminuição das áreas, em  2010 o estado chegou 

a produzir 20 mil toneladas de camarão, todavia deixou de ser o maior produtor do país. 

Posto atualmente ocupado pelo estado do Ceará, seguido por Santa Catarina. 

Outro pólo dinamizador da economia do estado tem sido a atividade turística29, 

sendo a cidade de Natal a maior referência para o setor. De acordo com Lima: 

 

 “A consolidação do projeto da Via Costeira-Parque das Dunas, iniciado no fim 
dos anos 70 e começo dos anos 80, com a ampliação da rede hoteleira, de 
restaurantes e bares ao longo do litoral, contribuiu decisivamente para colocar o 
turismo como uma das atividades mais importantes da economia norte-rio-
grandense.” (Lima, 2001, p 104 )  

 

Ainda segundo este autor (Lima, 2001, p. 105) no projeto original para 

construção da via costeira, previa-se, além da construção do Centro de Convenções e 

da Residência Oficial do Governador, a ocupação das dunas com unidades turísticas, 

residenciais e complementares (camping, clubes, hotéis, colônia de férias, mirantes, 

                                                 
29 De acordo com Lopes Júnior a ocupação da Via Costeira por hotéis foi feita sem estudos de impacto 

ambiental. Essa ausência de estudos aliada a ineficácia dos órgãos ambientais fez com que um dos mais 
graves problemas da ocupação da Via Costeira que diz respeito ao que fazer com os dejetos e esgotos, 
venha sendo resolvido de acordo com as conveniências e interesses de cada unidade turística. (Lopes 
Júnior, 2000:137) 
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unidades de recreação, saúde, educação e cultura, padarias, comércios, etc). Parte do 

projeto não se concretizou, ainda assim houve um aumento na dinâmica comercial da 

cidade, com grandes investimentos do setor imobiliário e de outros agentes 

econômicos, tais como grandes redes de supermercados. 

Conforme dados do RN CRESCE30 entre os anos de 1996 e 2000 o fluxo 

turístico do estado cresceu 119,5%”, movimentando cerca de 33 milhões de dólares ao 

ano. Nos anos recentes o setor cresceu em menor escala atingindo no ano de 2009 um 

fluxo turístico de 1.881.580 milhões de pessoas. A crise internacional, entretanto tem 

dificultado as atividades do setor, donde se registra uma queda no número de vôos 

internacionais de 57,86%, no período de 2006 a 2009. De acordo com dados da 

Secretaria de Estado do Turismo o índice de visitação turística no estado em 2010 

cresceu 12,43% em relação a 2009. A Secretaria calcula que uma média de 2,6 milhões 

de turistas visitaram o estado em 2010. Deste total, 7% são visitantes provenientes de 

outros países.31 

O desenvolvimento e o crescimento econômico do estado do Rio Grande do 

Norte evidenciam-se nos dados apresentados oficialmente. Uma análise mais 

detalhada, entretanto, nos exige pensar sobre o modelo de desenvolvimento adotado. 

Um modelo que tem privilegiado a dimensão econômica, contrariando as discussões 

recentes acerca do desenvolvimento sustentável que apontam para a necessidade de 

uma articulação entre as dimensões social, ambiental, econômica e política. As 

discussões recentes acerca do desenvolvimento apontam para a necessidade de um 

desenvolvimento ecologicamente equilibrado e socialmente justo. 

No Rio Grande do Norte o modelo de desenvolvimento adotado pode ser 

considerado bem sucedido à luz do paradigma tradicional, que considera o 

desenvolvimento a partir do binômio crescimento econômico X industrialização. 

                                                 
30 Caderno especial, sobre o crescimento do Estado, publicado pelo Jornal Tribuna do Norte em março 

de 2002 em  comemoração aos seus 25 anos. 
31 Sobre a expansão do turismo ver:  LOPES Júnior, Edmilson. A construção social da cidade do prazer: 

Natal (RN). EUFRN, 2002;  FURTADO, Edna Maria. A onda do turismo na cidade do sol: a 
reconfiguração urbana  
de Natal. Tese (Doutorado). Natal: UFRN, CCHLA, Programa de Pós-Graduação em  
Ciências Sociais, 2005 e FURTADO. O turismo na capital potiguar: visões sobre o espaço urbano de 
Natal/RN. In: Mercator – Revista de Geografia da UFC. Fortaleza: ano 6, número 11, 2007. 
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Entretanto, em uma análise em que se considere o desenvolvimento sustentável, esse 

modelo encontra-se falido, pois, não garante a sustentabilidade, não é socialmente 

justo e muito menos ecologicamente responsável. Sob esse prisma de análise a 

falência do modelo implantado no Rio Grande do Norte se evidencia quando os dados 

econômicos apontam para o crescimento do estado enquanto os dados relacionados à 

distribuição dos resultados desse crescimento revelam a persistência da pobreza, 

exposta através de diversos indicadores que estão para além da renda. 

Os dados referentes ao analfabetismo, por exemplo, revelam números bastante 

elevados, embora registre uma diminuição no último ano, conforme pode-se observar 

na tabela abaixo. 

 

Tabela 04 – Analfabetismo no RN /2006-2009 

PESSOAS COM 10 OU MAIS ANOS DE IDADE, SEM INSTRUÇÃO OU COM 

MENOS DE 1 ANO DE ESTUDO 

ANO TOTAL SEM INSTRUNÇÃO % EM RELAÇÃO AO TOTAL 

2006 2.548.000                   398.000 15,62 

2007 2.557.000 378.000 14,78 

2008 2.638.000                         441.000 16,72 

2009 2.691.000                         373.000 13,86 

Fonte: IBGE. 

 

Os dados apresentados acima colocam o Rio Grande do Norte entre os cinco 

estados com maior taxa de analfabetismo do País. São números preocupantes uma vez 

que a educação constitui-se um instrumento importante para o desenvolvimento 

influenciando não apenas as condições de vida daqueles que tem acesso a educação, 

mas também gerando uma série de externalidades sobre o bem-estar da população em 

geral. 

No que se refere aos índices de habitação, a Companhia Estadual de Habitação 

e Desenvolvimento Urbano no Rio Grande do Norte registrou em 2010 um déficit de 

130 mil moradias. Na capital do estado esse número chega a 50 mil. Dados de 2010 

divulgados pelo IBGE em 2011 registram que 2,7% da população do Rio Grande do 
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Norte vivem em agrupamentos subnormais, nomenclatura usada pelo instituto para 

classificar localidades com deficiências no abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, destino do lixo e energia elétrica. O mesmo estudo aponta que apenas duas 

cidades do estado contam com esse tipo de loteamento: Natal e Mossoró. 

 

Fotos 05 E 06 – Assentamentos irregulares em Mae Luíza/Natal e Monte Belo / 

Grande Natal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Vlademir Alexandre 

 

Embora o IBGE aponte a existência de assentamentos irregulares apenas em 

Natal e Mossoró é possível constatar a existência desse tipo de moradia em outras 

cidades do estado,  particularmente na região Metropolitana e nas cidades com maior 

número de habitantes. 

No que se refere ao saneamento básico o estado é considerado um dos piores 

do nordeste, contando com apenas 16,52% de sua população com acesso a 

esgotamentos sanitários (saneamento básico), sendo o sexto com os piores serviços de 

esgoto do país32.  

No tocante a segurança alimentar os dados da PNAD referentes ao ano de 

2009 registram que 52,9% dos domicílios potiguares vivem em situação de segurança 

alimentar. Os demais se dividem em 25,3% vivendo em situação de insegurança 

alimentar leve, 13% em situação de segurança alimentar moderada e 8,9% em situação 

de insegurança alimentar grave (IBGE/PNAD, 2009).  

                                                 
32 Sendo superado pelos estados da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Sergipe e Ceará.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Saneamento_b%C3%A1sico


DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA AVALIAÇÃO DO PRONAF A NOS 
ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

82 
 

Em levantamento realizado pelo IBGE constatou-se que 12,81% da população 

norte-rio-grandenses, o que representa 400 mil pessoas, vivem em estado de extrema 

pobreza33. Desse total, 53,4% residem na zona urbana, enquanto 46,6% residem na 

zona rural. A maioria é mulher, parda e tem entre 15 e 64 anos. O estudo aponta ainda 

que os municípios em extrema pobreza concentram-se em determinadas áreas do 

estado. O mapa abaixo apresenta uma distribuição desses dados:  

 

Mapa 02 – Distribuição da pobreza extrema por microrregião 

 
 
Fonte: Freire, 2011. 

Dos dados apresentados evidenciam-se a capital e mais dois municípios da 

região metropolitana como um dos menores índices de pobreza extrema do estado e a 

região conhecida como tromba do elefante e região central com os índices mais altos. 

De acordo com Freire (2011):  

 
“As regiões com os menores índices de pobreza extrema são: Natal (4,68%), 
Seridó Ocidental (6,9%), Mossoró (7,05%) e Seridó Oriental (8,87%). No 
extremo oposto, com os maiores índices estão: Serra de São Miguel (27,22%), 
Serra de Santana (25,62%), Litoral Nordeste (24,88%) e Borborema Potiguar 
(23,97%).”  
 

                                                 
33 Definição elaborada pelo IPEA a qual considera em extrema pobreza as famílias com renda mensal de 
1 a 70 reais e aquelas com renda zero e condições habitacionais precárias. 
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Merece destaque também a região do Seridó que embora não tenha recebido 

grandes investimentos públicos, apresenta índices de pobreza extrema e em um nível 

de quase metade do índice estadual. No nordeste o Rio Grande do Norte é o estado 

que apresenta o menor percentual da população vivendo em situação de extrema 

pobreza. Todavia o número de habitantes nessa condição ainda é bastante elevado, 

sendo bem superior à média nacional. 

A concentração de renda no estado evidencia-se quando comparada a 

evolução dos ganhos familiares entre os anos de 2001 a 2008, conforme gráfico abaixo: 

Gráfico 03: Evolução dos ganhos familiares/RN 

 
Fonte: Freire, 2011. 

 

 

Como visualizado no gráfico acima o segmento mais pobre da população 

potiguar ganhava, em média R$ 135,00 por mês em 2001 e R$ 293,00 em 2008, um 

aumento de 117%. Enquanto os mais ricos tiveram rendimento médio familiar de R$ 

6.569,00 em 2001 e R$ 15.638,00 em 2008, um acréscimo de 138% que o coloca como 

o maior rendimento médio entre os estados do Nordeste, sendo maior do que a média 

nacional, que ficou em R$ 14.028. 
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Os dados apresentados reafirmam a tese de crescimento desigual defendida 

por Araújo. Segundo a autora: 

 

 “A herança da desigualdade social brasileira tem uma leitura regional, com 
padrões de indicadores sociais diferenciados entre as diversas regiões do país. 
Essa é uma marca importante, um desafio que continua sendo enfrentado no 
debate contemporâneo sobre o desenvolvimento nacional. (Araújo, 2010, p 59)” 

 
 

Desde 2004 observa-se uma queda nos indicadores de pobreza brasileiros. 

Esta queda tem afetado generalizadamente todas as regiões. Todavia a amostra da 

PNAD indica que a diminuição da pobreza tem sido mais acentuada nas regiões mais 

desenvolvidas e dinâmicas do país. Nesse sentido as regiões Norte e Nordeste 

continuam muito distantes das regiões Sul e Sudeste em se tratando do 

desenvolvimento nas suas diversas dimensões. 

No caso do Rio Grande do Norte, o estado ostenta a maior renda média do 

Nordeste, todavia também detêm o título do maior em desigualdade na distribuição de 

renda.34 No ano de 2003, o coeficiente de Gini no estado era estimado em 0,49, em 

2009 este número saltou para 0,559, havendo, portanto uma elevação da desigualdade 

no estado. Nesse cenário é importante registrar que não obstante o fato do estado ter 

conseguido manter uma taxa de crescimento bastante positiva, continua persistindo 

problemas históricos que se relacionam com a desigualdade, tais como: déficit 

habitacional; analfabetismo; alto índice de pobreza; concentração da terra, do capital 

(financeiro, cultural e simbólico) e por consequência do poder político. 

A leitura desses dados indica que o crescimento econômico do estado não foi 

devidamente acompanhado de uma elevação do padrão de vida de toda população e 

está localizado em alguns setores que se transformaram em “focos modernos de 

produção”, criando-se em alguns casos verdadeiros enclaves. Esses focos de 

desenvolvimento concentraram-se na costa oriental, sobretudo, em Natal e no noroeste, 

em função da presença do complexo minerador e do pólo agro industrial Açu-Mossoró. 

As demais regiões do estado apresentam-se como áreas de baixo dinamismo, 

revelando um desequilíbrio no crescimento estadual.  

                                                 
34 IBGE, Quarta publicação da série Indicadores de Desenvolvimento Sustentável: Brasil 2010.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_Gini
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O modelo de desenvolvimento adotado no estado pelas características 

descritas revelam um processo de “modernização conservadora” na qual transformam-

se as formas de produção, gestão e circulação ao mesmo tempo em que se reatualizam 

as formas de dominação e as estruturas de poder geradoras de desigualdade social.  

No meio rural, as mudanças provocadas por esse modelo modernizador, 

fortemente ancorado pelo Estado, não se restringiram a alterações na forma de 

utilização da terra, mas, sobretudo, foram alterações que redefiniram as relações de 

trabalho. Nesse sentido os antigos coronéis foram substituídos por grandes 

empresários rurais que passaram a utilizar mão de obra assalariada em substituição às 

distintas categorias de trabalhadores rurais residentes nas fazendas (parceiros, 

meeiros, arrendatários, colonos, moradores etc); as atividades produtivas como, por 

exemplo, a pecuária e agricultura extensivas foram substituídas pela produção intensiva 

com uso da tecnologia; o gerenciamento capitalista tradicional foi substituído pelo 

gerenciamento capitalista moderno; a mão de obra feminina passou a ser absorvida 

com maior intensidade, enfim, processou-se no espaço rural um conjunto de mudanças 

que alteraram as relações historicamente construídas.  

Os municípios que compõem o Pólo Açu-Mossoró ilustram bem essa realidade 

de assalariamento no espaço rural. De acordo com Araújo (2000, p.42) o modelo 

implementado no conjunto de municípios que constituem este pólo possibilitou um 

quadro em que a modernização tecnológica, a expansão da agropecuária e dos 

complexos agro-industriais resultou na incorporação dos agricultores tradicionais ao 

mercado de trabalho formal bem como na expulsão de milhões de pequenos produtores 

agrícolas familiares de suas terras. 

Esse processo de modernização complexificou a questão social no campo, 

agravando os conflitos em torno da posse da terra, propiciando o ressurgimento dos 

movimentos sociais no campo e a recolocação, sob novas bases, da luta pela reforma 

agrária. São esses pequenos produtores expulsos de suas terras que vão constituir, em 

grande medida, a população dos assentamentos rurais que emerge, tanto no Rio 

Grande do Norte, quanto no resto do país. 
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2.2 - Desenvolvimento e Reforma Agrária: a experiência dos assentamentos rurais 

nos territórios do Sertão do Apodi, Açu-Mossoró e do Mato Grande/RN 

  

No Rio Grande do Norte, o processo de democratização da terra, por meio 

da constituição de assentamentos rurais não tem sido diferente da maioria dos estados 

brasileiros. A ausência de um planejamento e do estabelecimento de áreas prioritárias 

por parte do Estado fez com que essas unidades fossem constituídas na medida em 

que havia uma pressão por parte dos trabalhadores rurais sem terras. Sobre essa 

questão Leite (2004) afirma que no Brasil as desapropriações de terras foram 

ocorrendo na esteira dos conflitos e das mobilizações sociais, que se desenvolveram 

mais livremente e se espalharam mais rapidamente no período democrático.  

Embora, em alguns estados brasileiros tenham sido desenvolvidas algumas 

experiências com a constituição de assentamentos rurais por parte dos governos 

estaduais, somente a partir dos anos 80, sob intervenção federal, através do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)35 essas unidades produtivas 

passaram a se expandir por todo o país. É importante ressaltar que essa expansão no 

número de assentamentos rurais foi, em grande parte, impulsionada por conflitos de 

terras pré-existentes e num período mais recente por ocupações planejadas pelos 

trabalhadores organizados, nas áreas objeto de desapropriação. Nesse sentido são os 

trabalhadores rurais organizados os grandes responsáveis pelo aumento no número de 

assentamentos rurais. 

Em pesquisa realizada no início dos anos 90 pelo CPDA/IICA
36

 constatou-se 

uma relação direta entre o aumento dos assentamentos rurais e a ação dos 

movimentos sociais. Segundo o relatório final desse estudo realizado em 92 projetos de 

assentamentos, abrangendo 39 municípios diferentes, o que parece ter pesado na 

implantação dos assentamentos estudados foram as iniciativas dos trabalhadores 

através de seus movimentos. Segundo o estudo na maioria dos casos as ocupações e 

a resistência das famílias tiveram um peso significativo para a conquista da terra.  

                                                 
35 Órgão criado nos anos 70 a partir de uma fusão entre o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) 

e o Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário(INDA).  
36 Medeiros, 2002 
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De acordo com Navarro (2001) a multiplicação dos assentamentos em 

praticamente todos os estados brasileiros tem produzido especialmente a renovação 

política desses rincões, democratizando-os lentamente e produzindo novas práticas 

sociais, antes comandadas exclusivamente pelos grandes proprietários de terras. Para 

este autor as ocupações de terras tem sido decisivas para impulsionar o programa de 

reforma agrária no país.  

No Rio Grande do Norte, os primeiros assentamentos rurais surgiram ainda 

nos anos 70, período em que foram desenvolvidas, em vários estados da federação, 

algumas experiências de intervenção fundiária por meio de ações dos governos 

estaduais37. São exemplos dessas ações estatais o Projeto Lagoa do Boqueirão, em 

Touros, iniciado em 1974 e o projeto das Vilas Rurais da Serra do Mel, na Região 

Oeste Potiguar, inaugurado em 1975. Tais empreendimentos constituíram os chamados 

projetos de colonização e foram os primeiros “assentamentos” do estado. Um Programa 

de Reforma Agrária via desapropriação por interesse social só iniciaria no estado, de 

forma tímida, na segunda metade dos anos 80, acelerando-se a partir de 199538 

Período no qual houve um recrudescimento da luta no campo acelerando-se a 

construção dessas unidades produtivas em todo o território nacional.  

Uma análise da evolução das intervenções fundiárias no Rio Grande do 

Norte aponta o seguinte resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Embora as intervenções fundiárias, segundo a legislação brasileira, sejam uma prerrogativa do 

Executivo Federal, vários estados brasileiros realizaram intervenções fundiárias nos anos 70.  
38

 Sobre os conflitos de terras no Rio Grande do Norte ver: FETARN, 1999 e Palhano da Silva, 1995. 
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Gráfico 04: Intervenções Fundiárias no RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do INCRA. 
 

O gráfico apresentado evidencia um aumento no número de assentamentos 

a partir dos anos 90, particularmente na segunda metade da década. Tal fato não é 

uma especificidade do estado. Conforme os relatórios do INCRA de 1994 a 2000 houve 

um aumento de 938% no número de assentamentos no Brasil, passando de 360 para 

3.736. Esse processo de expansão dos assentamentos rurais, só pode ser 

compreendido dentro de um contexto de intensas e complexas disputas políticas no 

qual se fortalece os movimentos sociais e aumenta-se a pressão pela reforma agrária, 

culminando na democratização acesso a terra. (Silva, 2011) 

Analisando esse processo de constituição dos assentamentos no Rio Grande 

do Norte, a partir dos mapas elaborados pelo INCRA/RN evidencia a concentração dos 

assentamentos federais nos territórios Sertão do Apodi, Açu-Mossoró e Mato Grande. 

Dos 283 assentamentos federais reconhecidos pelo INCRA 74% encontram-se nesses 

03 territórios, sendo 52 assentamentos no Sertão do Apodi, 78 no território Açu-

Mossoró e 79 no território do Mato Grande, conforme podemos visualizar no gráfico que 

segue: 
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Gráfico 05 – Distribuição dos assentamentos por território 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

A concentração dos assentamentos nesses 03 territórios constituiu-se, um 

dos elementos, para a escolha dos mesmos, como campo empírico para realização 

da presente pesquisa. Nos próximos itens será apresentada uma caracterização 

desses territórios, particularizando os 09 municípios nos quais localizam-se os 18 

projetos de  assentamentos pesquisados. 

 

2.2.1 - O Território Sertão do Apodi 
 
 

O território Sertão do Apodi, localiza-se na Zona Homogênea do Médio Oeste do 

estado do Rio Grande do Norte, ocupando uma área de 8.297 Km2 correspondendo a 

15,6% da área total do estado. Limita-se ao norte com o território Açu-Mossoró, ao sul 

com o estado da Paraíba e o território do Alto Oeste, a oeste com o estado do Ceará e 

a leste com o território do Seridó. A constituição deste território antecede a adoção da 

perspectiva territorial por parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário através da 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT. Dados do MDA 2010 registram que já 

havia uma articulação entre o conjunto dos municípios que constituem este território. 
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Tal articulação envolvia um conjunto de instituições que contavam com o apoio do 

Projeto Dom Helder Câmara. 

O território sertão do Apodi, de acordo com o Censo 2010, conta com uma 

população total de 131.518 habitantes, correspondendo a 4,15% da população total do 

estado e é composto por dezessete municípios conforme podemos observar no mapa 

abaixo, com destaque para aqueles onde estão situados os 06 assentamentos que 

fazem parte da amostra do presente estudo: 

 

Mapa 03 - Área da pesquisa /Território Sertão do Apodi 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

No território Sertão do Apodi predomina um clima quente, caracterizado por um 

tropical chuvoso, com presença de chuva entre os meses de janeiro a junho. A 

vegetação, de acordo com o IDEMA, apresenta uma paisagem de semi-aridez com 

predomínio da caatinga hiperxerófila, onde se destacam a catingueira, jurema, angico, 

baraúna, juazeiro, mandacaru, marmeleiro, imburana e aroeira. Tal vegetação, todavia 

tem diminuído bastante em função das queimadas usadas para limpeza dos terrenos 
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destinados a agricultura e da extração de madeira para construção civil e produção de 

carvão vegetal. 

De acordo com estudo produzido pelo MDA o território apresenta basicamente 

03 tipos de solos: os solos do tipo Cambissolo Entrófico (com fertilidade variando de 

moderado a fraco e aptidão agrícola para culturas de ciclo curto ou longo desde que 

contemplado com água), o solo Latossolo Amarelo Distrófico (baixa fertilidade) e o Solo 

do tipo Aluviais Entróficos (os quais apresentam níveis de fertilidade natural). 

No que se refere à estrutura fundiária o território caracteriza-se pela presença de 

grande, médios e pequenos estabelecimentos. Dados do IBGE39 informam a existência 

de 10.789 agricultores, sendo que desse total 84,84% são agricultores familiares. A 

estrutura fundiária do território evidencia a concentração de terras onde se constata 

que 80% dos agricultores familiares ocupam 20% das terras agricultáveis. De acordo 

com o MDA (MDA, 2010, p:71) a maioria dessas propriedades são oriundas de compra 

e venda ou herança. 

Destaca-se ainda a aquisição por meio das políticas de desconcentração de 

terras, na qual se inscreve a atuação da SEARA e do INCRA, com a implantação de 

assentamentos rurais que contribuem para minimizar a concentração de terras no 

território. Dos 15 municípios que constituem o território, 08 contam com a presença de 

assentamentos criados pelo governo federal. O gráfico que segue permite visualizar a 

distribuição desses assentamentos nesses municípios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 IBGE. Censo Agropecuário, 2006. 
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Gráfico 06 – Assentamentos Sertão do Apodi/RN 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A presença dos assentamentos rurais evidencia a importância do programa de 

reforma agrária para a viabilização do acesso à terra e a redução da desigualdade no 

acesso a mesma. De acordo com o gráfico acima pode-se observar que os municípios 

de Governador Dix Sept Rosado, Apodi e Upanema concentram o maior número de 

assentamentos do território. A tabela abaixo revela o número de assentamentos por 

município, bem como o número de famílias e a área ocupada pelos assentamentos 

rurais em todos os municípios do território: 

 

Tabela 05 – Famílias assentadas/território Sertão do Apodi 

Município Assentamento Famílias Área (ha) 

Governador Dix 

Sept Rosado 

13 687 23.417,50 

Caraúbas 8 316 9.614,82 

Campo Grande 2 82 3.972,13 

Felipe Guerra  -  - - 

Itaú 1 30 954,79 
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Janduís  -  - - 

Messias Targino  -  - - 

Olho Dágua dos 

Borges 

 -  - - 

Paraú 1 35 954,79 

Rodolfo 

Fernandes 

 -  - - 

Severiano Melo  -  - - 

Triunfo Potiguar  -  - - 

Upanema 12 784 21.252,29 

Rafael Godeiro  -  - - 

Apodi 14 520 13.919,45 

Umarizal 1 50 1.489,03 

Patu  -  - - 

Total do território 52 2.504 76.523,65 

Fonte: INCRA/2011. 

 

Destaca-se, conforme a tabela acima, a existência de 2.504 famílias assentadas, 

bem como a inexistência de assentamentos, constituídos pelo INCRA, em 9 dos 17 

municípios do território.  No que se refere aos aspectos associativos, o território conta 

com diversas organizações/entidades comunitárias e uma forte presença e articulação 

dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais nos 17 municípios que o constituem. Dados do 

MDA informam a existência de:  

 

“13 fóruns de Associações constituídos e em funcionamento através dos quais 
se aglomeram cerca de 410 associações de desenvolvimento comunitário e de 
projetos de assentamentos rurais. Nas comunidades encontram-se em 
atividade aproximadamente 60 grupos de mulheres e 55 grupos de jovens, os 
quais estão localizados nos 10 municípios onde o Projeto Dom Helder Câmara 

tem atuação direta.
40

” (MDA 2010, p. 21) 

 

 

                                                 
40 Apodi, Felipe Guerra, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Campo Grande, Janduís, Rafael 

Godeiro, Olha Dágua dos Borges, Umarizal e Caraúbas. 
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O Projeto Dom Helder Câmara é uma ação do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, desenvolvida na região do semiárido nordestino. Trata-se de um acordo de 

empréstimo entre o Governo Brasileiro/MDA e o Fundo Internacional para o 

Desenvolvimento Agrário/FIDA. Este projeto muito tem contribuído para a organização 

e fortalecimento do território Sertão do Apodi através de investimento na articulação e 

organização dos espaços de participação social. 

No âmbito da agricultura familiar existem no território Sertão do Apodi, 23 

Organizações Não Governamentais, que prestam assessoria as comunidades e 

assentamentos rurais. Muitas dessas ONGs, associações e grupos articula-se em 

redes, destacando-se no território a presença da Rede Xique-Xique, a Marcha Mundial 

de Mulheres, a Rede de Educação para O Semi-Árido Brasileiro – RESAB, a 

Articulação do Semi Árido - ASA e a Rede Pardal. O território conta ainda com 2.297 

pescadores artesanais cadastrados nas 13 colônias de pescadores existentes. Existem 

também 10 associações pesqueiras e 01 cooperativa de pescadores, todavia estas não 

participam das ações promovidas pelo Programa Território da Cidadania41. 

A economia do território gira em torno da pecuária/agricultura de subsistência.  

Na agricultura destaca-se a produção de feijão, milho, arroz, algodão, caju, banana, 

mamão e melão. Dentre esses produtos evidencia-se a produção de arroz integral ou 

arroz da terra como é conhecido popularmente na região. A região do vale é o segundo 

maior produtor desse tipo de arroz, perdendo apenas para Paraíba. Dados do MDA 

(2010, p:80) informam que: 

 

“A produção da região gera mais de sete toneladas de arroz integral por cada 
hectare de terra plantado. A maioria do arroz plantado na região do Vale do 
Apodi que compreende os municípios de Apodi, Caraúbas, Felipe Guerra e 
Governador Dix sept Rosado é realizada por pequenos produtores rurais 
organizados em associações e cooperativas que sobrevivem da cultura do 
cereal.” 
 

 
Dados da Secretaria de Agricultura de Apodi informam que cerca de 600 famílias 

estão envolvidas no plantio do arroz da terra, como é mais conhecido na região, 

                                                 
41 Programa lançado pelo Governo Federal em 2008, tendo como objetivos promover o desenvolvimento 

econômico e universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de 
desenvolvimento territorial sustentável. A participação social e a integração de ações entre Governo 
Federal, estados e municípios são consideradas fundamentais para a construção dessa estratégia. 
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gerando em torno de R$ 7 milhões ao ano. A produção ultrapassa sete toneladas por 

cada hectare de terra. A maioria do arroz integral plantado na região do Vale do Apodi 

que compreende os municípios de Apodi, Caraúbas, Felipe Guerra e Governador Dix-

Sept Rosado é realizada por pequenos produtores rurais organizados em 21 

associações e cooperativas que sobrevivem da cultura do cereal. 

No que se refere à pecuária, chama atenção a ovino-caprinocultura na Chapada 

do Apodi e a pecuária leiteira que é desenvolvida nos vales do rio Apodi. A tabela 

abaixo apresenta o efetivo do rebanho no território Sertão do Apodi, nos anos de 2007 

e 2008: 

 

Tabela 6 – Efetivo do rebanho existente no território Sertão do Apodi 

ANO OVINO CAPRINO BOVINO 

2007 113.242 133.942 132.883 

2008 114.046 137.777 140.606 

TOTAL 227.288 271719 273489 

Fonte: MDA,2010. 

 

De acordo com o MDA em quase todos os territórios do estado à criação e 

animais se apresenta como uma das principais cadeias produtivas. No território do 

Apodi a pecuária contou com efetivo apoio do PRONAF na constituição dos rebanhos. 

 

 

2.2.2 – O Território Açu/Mossoró 

 

Localizado no noroeste do estado, o território Açu-Mossoró é formado por 14 

municípios, abrangendo uma área de 7.974 Km2. De acordo com o Censo 2010 a 

população total do território é de 454,521 habitantes, correspondendo a 14,34% da 

população total do estado. A constituição do território deu-se a partir da implementação 

do Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais do MDA. Todavia 

já havia uma articulação de alguns municípios em função da constituição, pelo banco 

do Nordeste em articulação com o governo e diversas instituições da sociedade civil, 
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do Pólo de Desenvolvimento Integrado Açu/Mossoró. No mapa abaixo nos permite 

visualizar o conjunto dos municípios que formam esse território, com destaque para os 

três selecionados nesse estudo.   

 

Mapa 04 – Área da pesquisa /Território Açu/Mossoró 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

No que se refere ao desenvolvimento do território é importante registrar que o 

PNUD atribui ao território um IDH, abaixo da média do estado que é de 0,705. Todavia 

destacam-se positivamente os municípios de Mossoró e Areia Branca com os 

respectivos índices: 0,735 e 0,710. Os municípios com pior IDH são Baraúna (0,600), e 

Porto do Mangue (0,598). Analisando os componentes do IDH-M no território Açu-

Mossoró o MDA registra que:  

 
“Os piores índices de todos os municípios são para renda, denotando uma séria 
situação na área de desenvolvimento de atividades produtivas para geração e 
distribuição de renda. Os baixos índices apresentados para o indicador renda, 
no território (0,606), denunciam a desordem na distribuição das riquezas e o 
conceituado nível de pobreza do território” (MDA, 2010, p.31). 
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No tocante aos indicadores de pobreza, conforme classificação do Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil42 verifica-se na maioria dos municípios um índice 

acima de 50% da população, sendo a média do território 59,09%.  A tabela abaixo nos 

revela essa distribuição por município: 

Tabela 07 – Índice de pobreza  

MUNICIPIO INCIDÊNCIA DE POBREZA 

Alto do Rodrigues 55,77 

Areia Branca 60,03 

Assú 56,84 

Baraúna 58,97 

Carnaubais 41,21 

Grossos 62,61 

Ipanguaçu 48,87 

Itajá 64,94 

Mossoró 55,28 

Pendências 68,08 

Porto do Mangue 61,78 

São Rafael 58,48  

Serra do Mel 74,75 

Tibau 59,65 

Território 59,09 

Estado 50,00 

Brasil 28,00 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE. 

 

                                                 
42 De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil são considerados pobres aqueles com 

renda domiciliar mensal per capita inferior a 50% do salário mínimo. 
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Os dados acima revelam um distanciamento entre os índices de pobreza do 

território Açu/Mossoró e do Brasil, que evidenciam o quanto o combate a pobreza 

nesse território ainda deve ser uma preocupação dos governos e da sociedade em 

geral. Importante destacar que o mais alto índice de pobreza encontra-se na Serra do 

Mel, área que sofreu intervenção do governo estadual nos ano 70, transformando-a 

num projeto de colonização. Os índices de pobreza mais baixos encontram-se nas 

áreas produtoras de petróleo e frutas irrigadas: Carnaubais, Ipanguaçu, Mossoró e Alto 

do Rodrigues. 

De acordo com os dados do Censo Agropecuário, em 2006 a estrutura fundiária 

do território, contava com 6.771 estabelecimentos rurais, ocupando uma área de 

464.274 hectares. No que se refere aos assentamentos de reforma agrária o gráfico 

abaixo evidencia a distribuição dos mesmos no território: 

 

Gráfico 07 – Distribuição dos assentamentos/ Território Açu-Mossoró/RN 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INCRA/SIPRA 2012 

 

De acordo com o gráfico acima observa-se uma concentração de 

assentamentos nos municipios de Mossoró, Baraúna e Carnaubais. A tabela abaixo 

expoe o número de assentamentos por município, bem como o número de famílias 

assentadas no território e a área ocupada pelos assentamentos de reforma agrária. 



DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA AVALIAÇÃO DO PRONAF A NOS 
ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

99 

 

 

Tabela 08: Famílias assentadas/território Sertão do Apodi 

Município Assentamento Famílias Área (ha) 

Areia Branca 5 300 10.022,77 

Assú 5 605 19.352,29 

Baraúna 11 535 10.438,41 

Carnaubais 12 590 16.517,25 

Ipanguaçu 3 762 21.860,71 

Itajá - - - 

Mossoró 34 3.295 70.808,23 

Pendências - - - 

Porto do Mangue 6 615 14.740,09 

São Rafael 2 276 7.678,00 

Território 78 6.978 175.417,76 

Fonte: Elaboração própria. 

 

É interessante observar que com exceção de Pendências e Itajá em todos os 

demais municípios do território há assentamentos de reforma agrária. Trata-se de uma 

região onde a concentração de terras foi muito forte em função do intenso processo de 

modernização pela qual passou. Atualmente não existem grandes propriedades com 

possibilidades de desapropriação segundo os critérios legais vigentes. Todavia o 

número de acampados e demandantes de terras na área é bastante significativo. 

A economia do território gira em torno da produção petrolífera, fruticultura e 

indústria salineira.  No que se refere à fruticultura destaca-se a produção de banana, 

manga, melão e mamão. De acordo com o Censo Agropecuário do IBGE43 as lavouras 

temporárias de maior destaque são o feijão, melancia, melão e milho. 

No tocante à pecuária destaca-se a bovinocultura, considerada como a cadeia 

produtiva prioritária, possuindo um rebanho de 56.267 cabeças. Sendo os rebanhos 

mais expressivos localizados em Mossoró (18,80%), Assú (15,34%), São Rafael 

(13,97%) Carnaubais (11,08%) e Ipanguaçu (10,72%). A ovinocaprinocultura se 

                                                 
43 IBGE. Censo Agropecuário, 2006. 
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apresenta como a segunda atividade pecuária do território, registrando um rebanho de 

91.871 cabeças. Os maiores produtores são Mossoró e São Rafael. 

No que se refere às atividades pesqueiras merecem destaques a pesca 

marítima e de águas continentais e aqüicultura pela significativa participação na 

economia do território. De acordo com dados do Ministério da Aqüicultura e Pesca 

(MAP) em 2008 a produção de pescados foi de 1.621 toneladas, representando 13,4% 

da produção do Estado. Segundo dados do Ministério da Aqüicultura e Pesca (MAP) o 

número de pescadores artesanais é de 7.020, representando 22,6% dos pescadores 

cadastrados no estado44. 

 

2.2.3 - O território do Mato Grande 

 

O território do Mato Grande é composto por 16 municípios e ocupa uma área de 

5.986,20 Km2. Embora já houvesse uma articulação de diversos municípios sob a 

nomenclatura de região do Mato Grande a perspectiva territorial passou a ser adotada 

em função de uma determinação de governo, com a implantação pelo MDA do 

Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais. 

 Segundo dados do IBGE, em 2010, a população residente neste território 

representava 7,15% da população total do Estado45, sendo Ceará Mirim, João Câmara 

e Touros, os municípios mais populosos, com respectivamente 30,05%, 14,21% e 

13,71% da população total do território que, no ano de 2010, chegou a registrar 

226,709 habitantes.  

De acordo com dados do IBGE o território apresenta um crescimento menor que 

a média do estado. O mapa abaixo nos permite visualizar o conjunto dos municípios 

que formam essa região, com destaque para os três selecionados nesse estudo e a 

distância para a capital: 

 

 

 

                                                 
44 Dados referentes a 2007. MAP, 2009. 
45  Considera-se aqui apenas os assentamentos constituídos pelo governo federal, através do INCRA. 
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Mapa 05 – Área da pesquisa /Território Mato Grande 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Os municípios do território apresentam clima semi-árido, com relevo plano e 

pequena altitude. O território apresenta ainda uma considerável faixa litorânea, 

composta pelos seguintes municípios: Ceará Mirim, Maxaranguape, Rio do fogo, 

Touros, São Miguel, Pedra Grande, São Bento do Norte e Caiçara do Norte. Nesses 

municípios desenvolve-se, além das atividades turísticas, a pesca artesanal marítima. 

O território concentra 27% dos pescadores do estado, o que representa um número de 

8.192 pescadores. 

Segundo MDA46 a estrutura fundiária do território se diferencia de acordo com as 

atividades econômicas de cada município ou área, alternando-se em pequenas, 

médias e grandes propriedades. No que se refere aos assentamentos de reforma 

agrária, o gráfico abaixo nos dá uma indicação desta distribuição: 

 

 

                                                 
46 MDA, 2010. 
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Gráfico 08 – Distribuição dos assentamentos - Território Mato Grande 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INCRA. 

 

 De acordo com o gráfico apresentado os municípios de Ceará Mirim, João 

Câmara e Touros concentram o maior número de assentamentos do território. A tabela 

abaixo permite visualizar essa distribuição em todos os municípios, demonstrando o 

número de assentamentos, de famílias assentadas e a área ocupada em cada um dos 

municípios que constituem o território. 

 

Tabela 09 - Famílias assentadas/território Açu/Mossoró 

Município Assentamento Área (ha) Famílias 

Bento Fernandes 8 6.991 308 

Caiçara do Norte 1 6.236 158 

Ceará Mirim 11 11.379 903 

Jandaíra 2 3.005 120 

Jardim de Angicos - - - 

João Câmara 15 22.201 817 

Maxaranguape 3 5.946 185 

Parazinho 4 2.680 113 

Pedra Grande 2 3.935 124 
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Poço Branco 5 2.850 160 

Pureza 5 8.998 249 

Rio do Fogo 1 1.633 71 

São Bento do 

Norte 

5 11.274 330 

São Miguel do 

Gostoso 

5 7.791 356 

Taipu 3 3.365 182 

Touros 9 28.272 1.048 

Território 79 126.557 5.124 

Fonte: INCRA/SIPRA 2011. 

 

A economia do território gira em torno da agropecuária, indústria, comércio e 

serviços. No setor agropecuário até os anos 60 teve destaque a produção de Sisal, já 

nos anos 80 destacou-se o binômio gado e algodão. De acordo com o IBGE47 

atualmente as lavouras temporárias de maior destaque são a mandioca, feijão e milho, 

representando 43,82% da produção do território. Nas lavouras permanentes destaca-

se a cultura do caju, coco e banana.  

No que se refere à pecuária destaca-se a bovinocultura, a caprino- ovinocultura 

e avicultura. De acordo com o IBGE o território registrou em 2006 um rebanho bovino 

de 92.173 cabeças, representando 9,12 do total do estado. Segundo estudo realizado 

pelo MDA os maiores rebanhos encontram-se respectivamente nos municípios de 

Ceará Mirim, Taipu, e João Câmara. O rebanho de caprino e ovino é da ordem de 

49.455 cabeças, tendo como maiores produtores os municípios de João Câmara, 

Jardim de Angicos e Touros. A produção de aves no território representa 29,29% do 

total produzido no estado, sendo Ceará Mirim e Touros os maiores produtores, 

registrando 55% da produção do território. 

As atividades industriais concentram-se nos municípios de Ceará Mirim, João 

Câmara e Touros, destacando-se as agroindústrias de açúcar, pesca, camarão, polpa 

de frutas e castanha de caju. São também esses três municípios que concentram o 

                                                 
47 IBGE. Censo Agropecuário, 2006. 
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maior número de assentamentos dentre os municípios do território, motivo pelo qual 

eles foram selecionados para o presente estudo. No próximo capitulo apresenta-se  

uma discussão sobre o tema das políticas públicas, bem como uma descrição desses 

municípios e dos assentamentos onde a pesquisa foi realizada. 
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CAPÍTULO III – POLÍTICAS PÚBLICAS E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 

ASPECTOS CONCEITUAIS E METODOLÓGICOS 
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CAPÍTULO III – POLÍTICAS PÚBLICAS E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 

ASPECTOS CONCEITUAIS E METODOLÓGICOS 

 

As políticas públicas segundo Offe (1984) são estratégias que viabilizam e 

orientam a ação do Estado. Na prática transformam-se em planos, programas ou 

projetos que trazem em si uma visão de determinado problema e uma proposição para 

enfrentá-lo. Desse modo significa concretamente a eleição de um problema entre tantos 

outros. Longe de se constituírem consensos as políticas públicas são arenas de 

disputas que representam uma concepção de estado, de sociedade, de mundo. 

Compreender a lógica das políticas públicas que se orientam em busca do 

desenvolvimento é fundamental para a percepção do modelo de sociedade que se quer 

construir. Concordamos com Heidemann quando afirma que: 

 

“Diferentemente do mito do progresso, o conceito de desenvolvimento permite 
ser operacionalização por meio de políticas públicas decididas pelo conjunto 
dos atores sociais. Cabe elaborá-las, implementá-las e avaliá-las para 
preencherem sua função no mundo concreto do aqui e agora.” (Heidemann, 
2009, p. 38). 
 

 
Nesse sentido este capítulo tem como objetivo fazer uma discussão sobre o 

tema políticas públicas, enfocando os modelos de análises forjados pela ciência 

política, sua origem e dimensões conceituais, bem como os desafios metodológicos 

para a realização de estudos e avaliações nesta área. Discorre ainda sobre as políticas 

públicas de acesso ao crédito e sua relação com os processos de expansão das 

capacidades, particularizando a situação do Programa Nacional de Apoio a Agricultura 

Familiar.  

 

3.1 – Políticas Públicas: dimensões conceituais 

 

O surgimento das políticas públicas está diretamente relacionado com o 

crescimento do papel do Estado e a consequente diminuição do mercado auto 

regulado. O texto de Heidemmann  ilustra bem essa afirmação: 
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“Quando o mercado como força quase exclusiva de condução da economia 
entrou em crise, no período entre as duas guerras mundiais, os Estados e os 
mercados passaram a promover em conjunto o desenvolvimento das 
sociedades. A ação política dos governos, chamada pelos liberais de 
intervenção, veio a se expressar de duas formas: como ação reguladora e pela 
participação direta do Estado na economia. É então que aparecem as políticas 
governamentais, mais tarde melhor entendidas como políticas públicas” 
(Heidemann, 2009, p. 25). 
 

 
Decerto que em cada região, cada país a constituição de um estado interventor e 

a formulação de políticas públicas adquire particularidades em função das 

especificidades locais. Todavia a introdução da política pública como instrumento e 

ferramenta de decisão do governo é fruto de um processo de expansão das funções do 

Estado. De uma crença na possibilidade do uso da razão na condução dos problemas 

públicos, inclusive os sociais (Souza, 2006, p. 22). 

De acordo com Calmon (2006) o debate sobre as políticas públicas se 

intensificou no decorrer da primeira metade do século XX, num contexto de intenso 

otimismo em relação à capacidade do Estado em gerir a economia, promover o 

desenvolvimento econômico e social e, sobretudo, reduzir a pobreza.  

Para Souza (2006) a área de políticas públicas contou com contribuições de 

quatro grandes autores, considerados como fundadores da área. O primeiro deles: H. 

Laswell foi o responsável, ainda nos anos 30, pela introdução da expressão análise de 

política pública (Policy Analysis), como uma maneira de articular a ação dos governos 

com os estudos desenvolvidos pelos cientistas sociais.  

O segundo autor foi H. Simon, que em 1957 formulou o conceito de racionalidade 

limitada dos decisores públicos (policy makers). Para este autor a limitação da 

racionalidade dar-se em função de problemas como informação imperfeita ou 

incompleta, tempo para a tomada de decisão entre outros. Para Simon, entretanto a 

racionalidade poderia ser maximizada pela criação de estruturas que enquadrassem o 

comportamento dos atores em direção aos resultados desejados. 

O terceiro autor foi Lindblon que questionou a ênfase no racionalismo de Laswell 

e Simon, propondo a inclusão de outras variáveis tanto na formulação quanto na 

análise das políticas públicas. Para este autor questões como relações de poder, o 
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papel das eleições, da burocracia, dos grupos de interesses e a integração entre as 

diferentes fases do processo decisório são fundamentais na análise desse tema.  

D. Easton, o quarto autor citado, definiu a política pública como sendo um 

sistema que envolve formulação, resultados e o ambiente. Para Easton políticas 

públicas recebem inputs dos partidos, da mídia e dos diversos grupos de interesses, os 

quais exercem influência sobre os resultados e efeitos dessas políticas.  

Embora não exista na literatura, acerca do tema políticas públicas, um consenso 

em torno do seu significado, há poucas dúvidas quanto ao seu objeto de análise: o 

Estado em ação. Nessa lógica os estudos sobre políticas públicas estariam voltados 

para os programas governamentais, suas condições de emergência, seus mecanismos 

de operação e seus impactos sobre o publico a que se destina. 

Segundo Baptista & Peixoto (1999) a política pública refere-se a um conjunto de 

decisões formalizadas sobre um assunto de interesse coletivo, que é considerado 

importante e prioritário para o desenvolvimento social, constituindo-se a expressão 

formalizada de diversos interesses processados. Nesse sentido as políticas públicas 

emanariam do poder público que as formalizariam, legitimando-as e controlando-as. 

Hildon Carade também partilha dessa concepção, registrando que: 

 
 “Apesar de não existir consenso entre os cientistas políticos no que se refere a 
uma melhor ou mais aceitável definição de política pública, todas elas, mesmo 
as mais minimalistas, guiam nosso olhar para o lócus onde acontecem os 
embates, qual seja, o governo.” (Carade, 2009, p. 4) 

 
 

É fato que o governo assume um papel central, quando da discussão sobre 

formulação e implementação de políticas públicas. Buscando uma definição para o 

tema Moreno (2000) registra a política pública (public policy) como uma resposta da 

administração pública a um tema de interesse do cidadão. Desse modo o termo 

sintetiza a expressão de um conjunto de idéias sobre como atingir os objetivos 

pretendidos e os procedimentos para definir consensos e resolver conflitos. 

Refletindo sob um ponto de vista mais operacional Saraiva caracteriza a política 

pública como:  

“Um sistema de decisões públicas que visam o desenvolvimento de ações ou 
omissões, preventivas ou corretivas, destinadas a manter ou modificar a 
realidade de um ou vários setores da vida social, por meio da definição de 
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objetivos e estratégias de atuação e da alocação dos recursos necessários para 
atingir os objetivos estabelecidos (Saraiva, 2006, p.29). 
 

Para outros autores, no entanto, a política publica envolve também ações não 

estatais.  Em alguns casos essas políticas seriam implementadas por outros atores, não 

obstante os recursos pertencerem ao Estado. Em outras situações tanto a 

implementação quanto os recursos seriam de responsabilidade da sociedade civil. A 

este respeito Heidemmann afirma que: 

 

“A perspectiva da política pública vai além da perspectiva de políticas 
governamentais, na medida em que o governo, com sua estrutura 
administrativa não é a única instituição a servir a comunidade política, isto é a 
promover políticas públicas.” (Heidemmann, 2009, p. 31) 
 

 Corroborando com as idéias de Heidemmann acerca da participação de 

outros atores na promoção das políticas públicas, Flexor e Leite afirmam a necessidade 

de deixar claro que:  

 

“(...) o termo políticas públicas não se refere necessariamente às políticas do 
Estado, mas podem incluir outras ações igualmente públicas originárias de 
instituições não-governamentais, movimentos, etc. De certa forma, poderíamos 
dizer que, por exemplo, o programa de construção de cisternas na região 
Nordeste (Programa 1 Milhão de Cisternas), levado a cabo pela Articulação do 
Semi-Árido (ASA), congregando mais de mil organizações não ligadas ao setor 
público, poderia se constituir num exemplo de políticas públicas não-
governamentais.” (Leite e Flexor, 2006, p. 15) 

 

Não obstante o reconhecimento desta possibilidade, o trabalho que pretendemos 

realizar centra-se na avaliação de um programa, por meio do qual a política de crédito é 

implementada através do Estado. Considera-se aqui que o estado tem um papel central 

no processo de formulação e implementação das políticas públicas. 

Segundo Calmon (2006), uma política é considerada pública quando inclui um 

conjunto de problemas e atividades que não pertencem necessariamente à vida 

privada, e que necessitarão da regulação ou a intervenção do governo ou de toda a 

sociedade. Bernardoni (2008) ressalta que “ainda que a execução e a implementação 

de uma política pública envolvam agentes privados, ela possui sempre caráter estatal”. 

De acordo com Hofling (2001: p.9) “o processo de definição de políticas públicas 

para uma sociedade reflete os conflitos de interesses, os arranjos feitos nas esferas de 
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poder que perpassam as instituições do Estado e da sociedade como um todo”. Desse 

modo, as formas de organização, o poder de pressão e a articulação de distintos 

grupos sociais no processo de definição e reivindicação de suas demandas, constituem 

aspectos essenciais na conquista de novos e mais amplos direitos.  

A avaliação, entendida como a análise sistemática desse processo e/ou dos 

resultados de um programa ou de uma política constitui-se como fundamental para o 

seu aprimoramento, questões essas que serão discutidas no próximo tópico. 

 

3.2 – Avaliação de políticas públicas: questões metodológicas 

 

No debate sobre as políticas públicas, as questões metodológicas, 

epistemológicas e ideológicas por vezes se sobrepõem. Nesse cenário diversas 

conceituações, enfoques, tipologias foram construídas, na tentativa de compreender o 

tema.  

A idéia de que as políticas públicas compreendem um ciclo adquiriu um certo 

consenso entre os diversos autores, diferenciando-se apenas gradualmente, na medida 

em que um ou outro aspecto pode ser acrescido ou valorizado.  

O ciclo conceitual (Policy Cycle) das Políticas Públicas, envolve as fases de 

formulação, implementação, resultados e impactos. Tal divisão constitui-se um recurso 

analítico que objetiva facilitar a compreensão do caráter dinâmico e temporal em que se 

desenvolvem os processos relacionados à política pública. De acordo com Frey:  

 

“Ao subdividir o agir público em fases parciais do processo político-
administrativo de resolução de problemas, o policy cycle acaba se revelando 
um modelo heurístico bastante interessante para a análise da vida de uma 
política pública. As várias fases correspondem a uma seqüência de elementos 
do processo político-administrativo e podem ser investigadas no que diz 
respeito às constelações de poder, às redes políticas e sociais e às práticas 
político-administrativas que se encontram tipicamente em cada fase.” 
(Frey,2000, p. 16,) 
 

O autor acrescenta ainda nesta formulação, a fase de percepção e definição de 

problemas, ou como registrado pelo mesmo a agenda-setting. Desse modo o ciclo seria 

dividido nas seguintes fases ou etapas: percepção e definição de problemas ou 

agenda-setting, elaboração de programas e decisão, implementação de políticas e, 
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finalmente, a avaliação de políticas com a eventual correção da ação, quando 

necessária. 

Na primeira fase do ciclo, conforme proposto pelo autor, interessa para análise 

de políticas públicas, como uma problemática mostra-se apropriada para um tratamento 

político, tornando-se objeto de política pública, dando início ao policy cycle.  Sobre esta 

questão Frey assinala que:  

 

“Um fato pode ser percebido, pela primeira vez, como um problema político por 
grupos sociais isolados, mas também por políticos, grupos de políticos ou pela 
administração pública. Freqüentemente, são a mídia e outras formas da 
comunicação política e social que contribuem para que seja atribuída relevância 
política a um problema peculiar.” (Frey, 2000, p. 17) 

     

Esta abordagem enfatiza a definição da agenda e se preocupa em discutir 

porque determinados temas entram na agenda política, enquanto outros são ignorados, 

mesmo constituindo-se problemas para determinados grupos ou setores.  

Discutindo a formação da agenda de formulação de políticas públicas Rua utiliza 

o termo “estado de coisas” contrapondo-se à noção de problemas políticos. De acordo 

com a autora, apenas quando atingem a condição de problemas de natureza política e 

são pautados na agenda pública, determinados processos de natureza social deixam 

de se constituir em um estado de coisas, passando a se tornar objeto de política pública 

(Rua, p. 3, 1998). Foi o caso da política de crédito para agricultura familiar que durante 

muitos anos constituiu-se apenas em um estado de coisas, transformando-se em um 

problema político a partir da organização e da luta dos trabalhadores rurais.  

Sobre essa questão Souza (2006: p, 30) registra que os problemas entram na 

agenda política no momento em que se assume a necessidade de agir sobre eles. A 

decisão de agir surge da consciência coletiva construída via processo eleitoral, via 

mudança partidária, aliadas à força ou fraqueza de determinado grupo de interesse.  

Kingdon (2003) utiliza o termo agenda governamental que segundo ele constitui-

se de um conjunto de assuntos sobre o quais o governo e pessoas ligadas a ele 

concentram sua atenção em determinada conjuntura. Relevante, portanto, compreender 

por que alguns problemas se tornam importantes para um governo ou como uma idéia 

se insere num conjunto de preocupações dos formuladores de políticas, transformando-
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se em políticas públicas (Souza, 2006), momento em que se passa para a segunda 

fase do ciclo. 

A fase de elaboração de programas e de decisão ou de formulação da política 

constitui a segunda fase do ciclo. Nesta etapa é preciso escolher a mais apropriada 

entre as várias alternativas de ação. Compreende, portanto o estágio no qual se define 

a estratégia geral de uma dada política. De acordo com a visão clássica do policy cycle 

a elaboração é realizada por uma autoridade ou conjunto de autoridades que 

expressam suas escolhas ou preferências, as quais podem não convergir com as 

questões consideradas relevantes pela sociedade.  

A terceira fase do ciclo, constitui o momento da implementação da política, o qual 

é visto no modelo clássico como o momento em que se colocam em prática os objetivos 

e metas definidas pelos formuladores. Evidentemente os processos reais não ocorrem 

de forma linear, ocasionando muitas vezes um distanciamento entre o desenho original 

da política e o que efetivamente é posto em prática.  

Sobre esta questão o Núcleo de Estudos em Políticas Públicas da Universidade 

de Campinas aponta quatro razões que explicam esse distanciamento entre formulação 

e implementação: a primeira refere-se à falta de informações quanto aos objetivos do 

programa. Neste caso as agências formuladoras não informam aos implementadores os 

objetivos efetivos do programa, o que pode levá-los a eleger outra referência para a 

implementação; a segunda diz respeito à possibilidade de discordância das prioridades 

estabelecidas nos objetivos do programa; a terceira trata de razões adversas 

relacionadas à capacidade operacional das agências implementadoras ou ainda a 

compromissos e lealdades de ordem política que impossibilita a realização dos 

objetivos traçados pelos formuladores; a quarta razão tem a ver com a 

imprevisibilidade. Refere-se ao surgimento de problemas não previstos no momento da 

formulação os quais obrigam os implementadores a promover adaptação ao desenho 

original, objetivando a garantia de que os objetivos serão realizados (Universidade de 

Campinas, 1999). 

A etapa de avaliação da política e a eventual correção da ação constituem a 

última fase do ciclo. De acordo com Ferreira (1999) “avaliar significa determinar a valia 

de algo, atribuir um valor”. Trata-se, portanto de um exercício no qual necessariamente 
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há um julgamento de valor, no qual se pode aprovar ou desaprovar determinado 

programa a partir de uma concepção de justiça. (Arretche, 2007).  

 A avaliação de políticas públicas assumiu, nas ultimas décadas, grande 

relevância para as funções de planejamento e gestão governamentais. Não obstante a 

existência de experiências anteriores, o interesse pela avaliação tomou grande impulso 

com a modernização da Administração Pública. Em diversos países, este movimento foi 

seguido pela adoção dos princípios da gestão pública empreendedora e por 

transformações das relações entre Estado e sociedade (Cunha, 2006). 

Os estudos e análises em torno das Políticas Públicas, constituem-se uma sub 

área da Ciência Política. De acordo com Fleury (2000), nos Estados Unidos as 

pesquisas em políticas públicas começaram a ser desenvolvidas no início dos anos 50, 

sob o a denominação de policy science, enquanto na Europa, particularmente nos anos 

60, os estudos se concentravam na busca por entender o papel do Estado. 

Segundo Celina Souza:  

 

“A política pública enquanto área de conhecimento e disciplina acadêmica 
nasce nos EUA, rompendo ou pulando as etapas seguidas pela tradição 
européia de estudos e pesquisas nessa área, que se concentravam, então, 
mais na análise sobre o Estado e suas instituições do que na produção dos 
governos. Assim, na Europa, a área de política pública vai surgir como um 
desdobramento dos trabalhos baseados em teorias explicativas sobre o papel 
do Estado e de uma das mais importantes instituições do Estado - o governo -, 
produtor, por excelência, de políticas públicas. Nos EUA, ao contrário, a área 
surge no mundo acadêmico sem estabelecer relações com as bases teóricas 
sobre o papel do Estado, passando direto para a ênfase nos estudos sobre a 
ação dos governos.” (Souza,2006, p. 22) 
 

 

Enquanto na Europa e nos Estados Unidos da América os estudos sobre 

políticas públicas, particularmente a avaliação de políticas públicas se multiplicam no 

pós-guerra, na América Latina e particularmente no Brasil os estudos sobre políticas 

públicas são bem recentes.  

Melo (1999) registra um crescimento do tema no país durante a década de 80. 

Para o autor esta expansão está vinculada a três motivos: em primeiro lugar o 

deslocamento da agenda pública com o processo de redemocratização e a descoberta 

de temas como: descentralização, participação, transparência e redefinição do mix 
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público-privado; em segundo lugar a constatação da permanência de obstáculos à 

consecução de políticas sociais efetivas e em terceiro lugar a difusão internacional da 

idéia de reforma do Estado. 

Discutindo a evolução da agenda de política pública no país Arretche (2003) 

registra que: “(...) de fato, nos últimos anos tem-se visto um crescimento dos estudos da 

área de políticas públicas no Brasil.” Nesse sentido a autora destaca a multiplicação de 

dissertações e teses sobre temas relacionados às políticas governamentais; a criação 

ou inserção de disciplinas de políticas públicas nos programas de graduação e pós-

graduação; a criação de linhas de pesquisa especialmente voltadas para essa área, 

bem como a instituição de agências de fomento à pesquisa, assim como linhas 

especiais de financiamento para a área. 

Melo (1999) e Souza (2003) levantam algumas questões a serem superadas no 

âmbito dos estudos em políticas públicas no país. A primeira delas diz respeito à 

escassa acumulação de conhecimento na área em função da proliferação de estudos 

horizontais, sem um fortalecimento vertical da produção; a segunda, decorrente do 

primeiro, refere-se à abundância de estudos setoriais, em especial os estudos de caso 

que transitam por diversas áreas do conhecimento; a terceira questão tem a ver com a 

proximidade da área com os órgãos governamentais que podem resultar em trabalhos 

normativos e prescritivos. 

Souza (2003) reconhece que os estudos sobre políticas públicas no Brasil ainda 

apresentam “(...) um uso excessivo de narrativas pouco pautadas por modelos ou 

tipologias de políticas públicas, por teorias próximas do objeto de análise e que mantêm 

uma leveza metodológica exagerada”. A autora propõe uma nova geração de estudos 

que sigam na direção do desenvolvimento de tipologias analíticas, concentrando-se de 

fato nas variáveis que causam impactos sobre os resultados das políticas, avançando 

de um patamar onde se analisa os sucessos ou fracassos para um estágio onde se 

enfatize o melhor entendimento dos próprios resultados. 

Discutindo o tema da avaliação de políticas públicas, Faria (2005) registra que 

parte significativa dos estudos sobre o tema, desde a década de 1960, refere-se às 

questões de ordem metodológica e/ou às distintas maneiras de se classificar a 

avaliação, uma vez que tal classificação pode se dá sob vários critérios.  
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De acordo com Cohen e Franco (2004) dependendo da posição do agente 

responsável pela sua realização, as avaliações podem ser consideradas externas, 

internas ou mistas. As avaliações externas são realizadas por agentes de fora da 

instituição responsável pelo programa. Este tipo de avaliação apresenta a isenção e a 

objetividade como vantagens, uma vez que os avaliadores não estão diretamente 

implicados com o processo.  

Cunha (2006) registra que neste tipo de avaliação o acesso aos dados 

necessários pode tornar-se mais difícil, além de em alguns casos o avaliador ter que 

lidar com uma posição defensiva por parte dos que terão seu trabalho avaliado. Não 

sendo raro, nessas situações o fornecimento de informações parciais ou minimização 

ou maximização (grifo nosso) dos efeitos do programa.   

As avaliações internas são realizadas pela própria instituição responsável pelo 

programa ou política e busca envolver a maior número de pessoas que participam do 

mesmo. Como vantagens desse tipo de avaliação são apontadas a eliminação da 

resistência natural a um avaliador externo, a possibilidade de reflexão e aprendizagem 

e compreensão sobre a atividade realizada dentro da instituição (Cunha, 2006).  

Neste caso trabalha-se com a possibilidade de perda da objetividade, uma vez 

que os que julgam estão, também, envolvidos com a formulação e execução do 

programa. Tais situações são muito comuns nas avaliações de órgãos e instituições 

governamentais a exemplo dos ministérios, secretarias e autarquias. 

Há ainda um terceiro tipo: as avaliações mistas, as quais envolvem tanto os 

agentes externos, quanto os próprios beneficiários e executores da política. Este tipo de 

avaliação, em geral é usado principalmente para pequenos projetos. 

Quanto considerado o seu timing (Cohen e Franco, 2004), as avaliações podem 

ocorrer antes (ex ante), durante (intermediária) ou depois (ex post) da implementação 

da política ou programa. A avaliação ex-ante sempre foi muito estimulada e induzida 

nos programas financiados pelos organismos multilaterais de financiamento, 

especialmente aqueles voltados à infra-estrutura econômica e ao desenvolvimento 

urbano (Trevisan et all, 2008). Trata-se de avaliações que tem como foco as análises de 

custo-benefício, de custo-efetividade, das taxas de retorno econômico e dos 
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investimentos previstos (Lobo, 1998). Este tipo de avaliação gera um conjunto de 

informações que ajudam a decidir pela implementação ou não da política.  

O segundo tipo: a avaliação intermediária é também chamada de formativa. 

Diferencia-se por ser executada durante a implementação do programa e busca adquirir 

mais conhecimento objetivando dar um suporte na melhoria da gestão, da 

implementação e do desenvolvimento do programa (Ala-Harja e Helgason, 2000). 

Este tipo de avaliação possibilita redirecionar ou propor alterações na política ou 

ação desenvolvida, a exemplo do ocorrido com o PRONAF, objeto do presente estudo, 

que sofreu ajustes em seu processo de implementação, conforme registrado em estudo 

desenvolvido por Lauro Mattei: 

 
“Na curta trajetória do programa foram promovidas diversas mudanças 
institucionais que ampliaram a capilaridade deste tipo de política pública, tanto 
nacional como regionalmente, verificando-se um aumento dos contratos 
efetuados, do volume de recursos utilizado e das principais categorias de 
agricultores beneficiadas.”(Mattei, 2006, p. 16) 
 

 
As avaliações posteriores à implementação da política ou programa são 

conhecidas como ex post ou somáticas, e visam identificar os impactos gerados. É 

importante destacar que em muitos casos a identificação dos impactos e efeitos sobre o 

público beneficiário é de difícil quantificação, visto que há uma complexidade de fatores 

que agem no seio da sociedade estabelecendo verdadeiros sistemas.  

Uma outra classificação presente na literatura acerca da avaliação de políticas 

públicas diz respeito a sua distinção em termos de eficiência, eficácia e efetividade. 

Segundo Arretche (1998) trata-se de recurso analítico destinado a separar aspectos 

distintos dos objetivos, das abordagens e dos métodos e técnicas utilizados na 

avaliação.  

As questões relacionadas à eficiência, eficácia e efetividade estão diretamente 

relacionadas ao interesse crescente dos governos e da sociedade nos estudos de 

avaliação. As avaliações constituem, portanto, ferramentas para que gestores, 

formuladores e implementadores tomem suas decisões com um conhecimento maior da 

realidade, possibilitando a maximização do gasto público e alcance de melhores 

resultado. 
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Nesses termos a eficiência de uma política pública está relacionada à otimização 

dos recursos por ela empregados, no qual se utiliza os recursos disponíveis buscando o 

melhor resultado possível. De acordo com Arretche (2007) “por avaliação de eficiência, 

entende-se a avaliação da relação entre o esforço empregado na implementação de 

uma dada política e os resultados alcançados.” 

Oliveira alerta para o fato de que: 

“Os critérios e o conceito de eficiência são distintos, quando se trata de setor 
público ou privado. Tomando-se como exemplo o objetivo de redução de 
desigualdades, pode-se justificar uma política de subsídios, o que não está de 
acordo com uma concepção de eficiência que busque apenas minimizar 
custos”(Oliveira, 1998, p. 8)    

 

O conceito de eficácia relaciona-se ao grau de atingimento dos objetivos e metas 

de determinado programa. Para Figueiredo e Figueiredo (1986) a avaliação da eficácia 

de um programa tem como fulcro analítico a relação entre os objetivos previstos e os 

resultados efetivamente alcançado. De acordo com Silva: 

 

 “Uma política pode apresentar resultados diferentes quando aplicada em locais 
diferentes, visto que as diferenças entre as características sócio-demográficas 
dos beneficiários, dinâmicas sócio-econômicas locais, organização das 
instituições públicas, formação dos funcionários públicos e uso de diferentes 
instrumentos de ação, podem estabelecer interações entre si e influenciar os 
resultados”. (Silva, 2005, p. 5) 

 
A avaliação da efetividade por sua vez tem como objetivo principal a análise de 

mudanças nas condições sociais, sendo mensurada pelo grau de mudança efetiva e 

duradoura impressa na vida dos destinatários. Segundo Arretche a avaliação de 

efetividade pode ser compreendida como:  

 

“O exame da relação entre a implementação de um determinado programa e 
seus impactos e/ou resultados, isto é, seu sucesso ou fracasso em termos de 
uma efetiva mudança nas condições prévias de vida das populações atingidas 
pelo programa sob avaliação.”(Arretche, 2007. p. 32) 

 

 As diferenças nos resultados de uma dada política evidenciam a importância 

dos estudos acerca da implementação de programas. Trata-se de perceber as políticas 

públicas como um processo articulado no qual cada fase relaciona diretamente com as 

fases posteriores e anteriores, influenciando-as e sendo influenciado por elas. É nessa 
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perspectiva que as políticas públicas de acesso a crédito são discutidas no próximo 

tópico. 

 

3.3 – As políticas públicas de acesso a crédito e a expansão das capacidades: o 

caso do Programa Nacional de Apoio a Reforma Agrária – PRONAF 

 

 No Brasil as bases para a política agrícola, com ênfase nas políticas de 

crédito rural foram estabelecidas nos anos 60/70. A implantação de Sistema Nacional 

de Crédito Rural – SNCR deu-se através da Lei 4.829, de 05.11.1965, cujos objetivos 

eram: a) estimular o crescimento ordenado dos investimentos rurais; b) favorecer o 

custeio oportuno e adequado da produção e da comercialização; c) possibilitar o 

fortalecimento econômico dos produtores; d) incentivar a introdução de métodos 

racionais de produção, visando o aumento da produtividade, melhoria do padrão de 

vida das populações rurais e garantir a adequada defesa do solo.  

De acordo com Leite (2001) o Sistema Nacional de Crédito Rural implantado em 

1965, cumpriu um papel determinante na transformação da base técnica dos 

estabelecimentos agrícolas, no aumento da produtividade, na consolidação dos 

complexos agroindustriais e na integração dos capitais agrários à órbita de valorização 

do capital financeiro. Contudo, que é mais notável no sistema de crédito rural brasileiro 

é o fato de sempre ter privilegiado, sobretudo os grandes produtores, as regiões centro 

sul do país e os produtos exportáveis. Tornando evidente a opção do destino das 

verbas públicas para o segmento empresarial da agricultura (Brandão e Bach, 2009).  

A concepção do SNCR evidencia um contexto sociopolítico alicerçado nas idéias 

do Programa Estratégico de Desenvolvimento elaborado pelo governo Costa e Silva 

para o período de 1968 a 1970, cuja tônica pautava-se na elevação da produção e da 

produtividade através da transformação da agricultura tradicional, mediante a utilização 

intensiva de insumos modernos.  

De acordo com Castro inicia-se nesse período:  

 

“(...) uma verdadeira guinada da política agrícola brasileira, que daí em diante 
concentrar-se-ia definitivamente na chamada política de modernização, cuja 
preocupação com o desenvolvimento cientifico e tecnológico a partir do pacote 
de insumos industriais e máquinas já se podia antever”. (Castro, 1996).  
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Nesse período evidencia-se uma vinculação na liberação do crédito a adesão 

aos pacotes tecnológicos com ênfase nos insumos químicos e industriais, bem como 

um direcionamento para os segmentos mais capitalizados da agricultura. Para Buainain 

(1997) este modelo contribuiu ainda mais para acirrar as distorções regionais, 

ampliando as diferenças na distribuição dos ativos financeiros entre as regiões e entre 

os próprios agricultores, beneficiando os grandes proprietários. Formalmente nenhum 

segmento era excluído da política de crédito, todavia os próprios procedimentos 

operacionais adotados pelas instituições financeiras se encarregavam dessa exclusão.  

Em estudos realizados para o MDA, Nunes e Nassar (Nunes e Nassar, 2000) 

afirmam que as concessões de crédito privilegiavam as transações de maior volume e 

de menor custo administrativo, com isso aproximadamente 80% dos estabelecimentos 

rurais não tiveram acesso ao crédito subsidiado, em contrapartida 1% dos tomadores 

de crédito recebeu 40% do total dos recursos. Esses dados são confirmados também 

nos estudos de Sayad (1984) o qual identifica que em 1971 apenas 31% do total de 

crédito fornecido pelo Banco do Brasil destinavam-se aos pequenos produtores. A 

apropriação do crédito rural por parte dos grandes proprietários de terras possibilitou a 

concentração dos recursos em alguns produtos destinados a exportação, tais como a 

soja. 

Os fartos recursos destinados ao financiamento da agricultura, por meio do 

crédito rural, nos anos 70 e início dos anos 80, originam-se em grande parte do 

Tesouro Nacional, conforme analisado por Costa: “(...) durante a década de 70 e 

primeira metade dos anos 80, os recursos para o crédito rural eram fartos e proviam 

basicamente do Tesouro Nacional (TN), canalizados via “Conta Movimento” do Banco 

do Brasil (BB), e dos depósitos a vista”. Os subsídios se materializavam na diferença 

entre as taxas de juros cobradas nos empréstimos e as taxas médias de inflação. O 

auge deste processo foram os anos de 1979 e 1980, quando mais de R$ 60 bilhões 

(em valores de 2002) ou US$ 20 bilhões (em valores de 1997) foram efetivados em 

mais de 3 milhões de contratos, atendendo cerca de 1,5 milhões de agricultores. Em 

1980 R$ 60 bilhões em cerca de 3 milhões de contratos atendendo cerca de 1,5 

milhões de agricultores. 
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Analisando a evolução do crédito rural no Brasil, no período de 1970 a 1996, 

Bacha e Rocha (1998) identificam quatro períodos caracterizados conforme tabela 

abaixo: 

Tabela 08: Evolução do crédito rural no Brasil/1970-1996 

PERÍODO CARACTERISTICAS 

 

1970 a 1979 

Predominância de crédito 

subsidiado, contando com taxas de 

juros reais  negativas. 

 

1980 a 1984 

Redução significativa do 

volume de crédito, em função da 

crise fiscal do Estado. 

1985 a 1986 Nova retomada do 

crescimento. 

 

1987 a 1996 

Alguns breves momentos de 

expansão, porém com tendências 

fortes de retração dos volumes 

ofertados em vários momentos. 

Evidencia-se, portanto muitas 

oscilações no período 

Fonte: Bacha e Rocha,1998 

Diversos autores48 apontam para o fato de que o modelo de financiamento da 

agricultura levado a cabo pelo Estado brasileiro esgota-se nos anos 80. Sobre essa 

questão Alves e et al (2003, p. 4) afirmam: 

 

“De fato, o modelo tradicional de crédito rural baseado na excessiva 
participação do estado e na cultura de subsídios esgotou-se ainda nos anos 80, 
sobretudo, diante da necessidade de maior controle dos gastos públicos dado 
mediante recrudescimento da crise fiscal do governo. Neste sentido, as 
principais tendências que emergem neste cenário são: o governo passa a 
estimular a participação da iniciativa privada na comercialização agrícola; 
florescem novas organizações de microcrédito, cooperativas de crédito e 
grupos de empréstimos; bancos promovem mudanças em suas estratégias com 
vistas a reduzir o risco e o custo dos empréstimos agropecuários” 

                                                 
48

 Sobre essa questão ver os estudos de Gasques et al, 2001; Costa 2008; Barros 2000;  Villa Verde, 
1996 e  Conceição e Rodrigues, 2000. 
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É nesse cenário de crise do Sistema Nacional de Crédito Rural que se insere um 

conjunto de discussões acerca das necessidades de mudanças no financiamento da 

agricultura.  Esse debate concentra-se, na década de 90, nos problemas decorrentes 

do endividamento, na necessidade de utilização de novas fontes de recursos e na 

criação e expansão do PRONAF. 

A partir desse momento evidencia-se uma recuperação do SNCR, com 

estratégias diferenciadas para a agricultura familiar, objetivando uma mudança no 

padrão de desenvolvimento. De acordo com Silva: 

 

“Desde os últimos anos da década de 90, principalmente, como resultado da 
atuação de organismos de representação desses excluídos e da ação de 
movimentos internacionais, as agendas de governo tem privilegiado a 
concepção de políticas voltadas à correção das desigualdades. Assim tem 
ocorrido com o PRONAF, cuja concepção inicial aponta nessa direção. (Silva, 
2008) 
 

 
 A correção das desigualdades como resultado de uma política pública 

resulta do entendimento de que as disparidades evidenciadas na renda, patrimônio, 

acesso a educação e saúde não são resultados do esforço individual de cada um. Mas 

sim o resultado desse esforço, mediado pela condições objetivas ofertadas. Discutindo 

as possibilidades do crédito no processo de desenvolvimento, Costa afirma que: 

 “O crédito pode representar um importante papel para o desenvolvimento de 
uma região, pois propicia condições para que os projetos de financiamento se 
tornem realidade. No meio rural, especialmente entre as populações mais 
carentes, o crédito, combinado com outras estratégias seja de infra-estrutura 
e/ou mercadológica, pode desempenhar uma importante missão no processo 
de geração de trabalho e renda, pois são inúmeras as atividades econômicas 
que podem ser desenvolvidas a partir da terra e do capital social existente.” 
(Costa, 2008) 

 

È importante ressaltar, conforme afirma Abramovay (2006) que o acesso ao 

crédito é um dos componentes do próprio processo de desenvolvimento rural, pois, em 

princípio, tem a função de ampliar as oportunidades das famílias fazerem escolhas 

produtivas.  

A elaboração, definição e implementação das estratégias socioeconômicas por 

parte das famílias beneficiadas com o programa de reforma agrária, implicam em 
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situações prévias de liberdade, para que tais decisões possam ser tomadas (Leite, 

2007). Nesse sentido o crédito pode representar a possibilidade de acesso aos meios 

necessários, ao desenvolvimento da produção e às condições de trabalho. 

A criação do PRONAF inaugura, portanto um momento singular nas políticas 

públicas voltadas para o meio rural. De acordo com Schneider et all (2004), o 

surgimento deste programa representa o reconhecimento e a legitimação do Estado em 

relação a agricultura familiar, sendo uma exceção inovadora que indica um caminho 

para que a distribuição de ativos (no caso, o crédito) seja uma das bases do processo 

de crescimento econômico (Schneider, 2004). 

O Programa Nacional de Apoio a Agricultura Familiar – PRONAF foi instituído, 

pelo Decreto n° 1.946, de 28 de junho de 1996, com o objetivo de: 

 

“promover o desenvolvimento sustentável do meio rural, a partir da 
implementação de ações que possibilitem o aumento da capacidade produtiva, 
a manutenção e a geração de emprego e a elevação da renda, visando à 
melhoria da qualidade de vida e o exercício da cidadania pelos agricultores 
familiares” (PRONAF, 1996).” 
 

 

Criado inicialmente pelo Ministério de Agricultura e Abastecimento através da 

Resolução do Banco Central o programa foi transferido, no ano de 1999, para a esfera 

do Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA, onde permanece até o presente. 

Segundo Bruno e Dias: 

“o contexto de surgimento do PRONAF, em meados dos anos 90, foi marcado 
pela intensa mobilização dos movimentos sociais e organizações de 
trabalhadores rurais que buscavam acesso à terra e melhores condições de 
permanência produtiva no campo, reivindicando ações governamentais 
favoráveis à reforma agrária, o que envolvia, dentre outras demandas, a 
questão do crédito rural.” (Bruno e Dias, 2004, p. 24) 

 

 Desde a sua implantação em 1996 o programa já passou por vários ajustes com 

o objetivo de aperfeiçoar as normas e ampliar o número de beneficiários. Melo (2003) 

destaca entre outras alterações ocorridas, a incorporação de atividades familiares rurais 

afora as relacionadas à agricultura e o atendimento considerando as diferenças étnicas, 

incluindo as populações descendentes de negros que fundaram quilombos e ainda 

vivem em regime comunitário, ou seja, os remanescentes dos escravos quilombolas. 

Destaca-se ainda que inicialmente o PRONAF não atendia os agricultores dos 
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assentamentos de reforma agrária. Esses passaram a ter acesso a essa modalidade de 

crédito em 1999, com a extinção do PROCERA. 

Atualmente o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar destina 

recursos em três grandes eixos distribuídos nas modalidades: Infra estrutura e serviços 

municipais, o qual financia obras e serviços de suporte as atividades agrícolas; 

PRONAF Capacitação, que financia capacitações para a gestão dos sistemas de 

produção e o PRONAF Crédito Rural, o qual disponibiliza recursos para custeio agrícola 

e investimento nas atividades agropecuárias e não agropecuárias.  

Para operacionalizar a modalidade Crédito Rural, o programa se divide em 

grupos/linhas que compreendem crédito para investimento e custeio. Desde a sua 

criação o programa vem sendo ajustado a cada ano/safra, de modo a adequar-se a 

realidade da agricultura familiar brasileira. Nesse sentido o programa teve seu público 

alvo ampliado, com a incorporação de novas categorias de beneficiários, os limites de 

créditos foram ampliados e novos produtos foram acrescidos ao portfólio oferecido. O 

quadro a seguir mostra como são classificados os beneficiários do programa e quais os 

limites de financiamento: 

Quadro 01 - Público alvo e limites operacionais do PRONAF 
 

GRUPOS E 
LINHAS 

PÚBLICO ALVO CRÉDITO 

A Agricultores assentados pelo Programa 
Nacional de Reforma Agrária (PNRA), 
público-alvo do Programa Nacional de 
Crédito Fundiário (PNCF) e reassentado 
em função da construção de Barragens.  

Até R$ 21.500,00 por 
Agricultor. No mínimo 
03 operações. 

Agricultores familiares adimplentes  
(Participantes do Programa de  
Recuperação de Assentamentos do 
Instituto Nacional de Colonização e  
Reforma Agrária (INCRA) ou do Programa 
de Recuperação do Programa de Crédito 
Fundiário da Secretaria de 
Reordenamento Agrário (SRA) do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário). 

Até R$ 6.000,00 em 
uma única operação 
 

A/C Agricultores familiares assentados pelo 
Programa Nacional de Reforma Agrária 
(PNRA) ou público-alvo do Programa 
Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) 

Até R$ 5.000,00 por 
operação, podendo 
cada agricultor 
contratar, no máximo, 
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3  operações de 
custeio 

B Agricultores familiares, pescadores, 
extrativistas, ribeirinhas, quilombolas e 
indígenas que desenvolvam atividades 
produtivas no meio rural. Elas devem ter 
renda bruta anual familiar de até R$ 6 mil, 
sendo que até 70% da renda podem ser 
provenientes de outras atividades além 
daquelas desenvolvidas no 
estabelecimento rural. 

R$ 4.000,00(6) , 
limitado 
a R$ 2.000,00 por 
operação 

C Agricultores familiares titulares de 
declaração de aptidão (DAP) válida do 
grupo C, emitida até 31/03/2008, os quais, 
até 30/06/2008, ainda não tinham 
contratado as 6 operações de custeio com 
bônus. 

De R$ 500,00 até R$ 
5.000,00 

COMUM Agricultores familiares com renda bruta 
anual acima de R$ 6.000,00 e até R$ 
110.000,00. 

Custeio: até R$ 
50.000,00 

Investimento: 
Até R$ 50.000,00 

AGRO-
INDÚSTRIA 

Produtores rurais familiares enquadrados 
nos grupos A, A/C, B e PRONAF-Comum 
e suas cooperativas e associações. 

Até R$ 20.000,00 

MULHER Mulheres agricultoras, independente do 
estado civil, integrantes de unidades 
familiares enquadradas no 
PRONAFComum 

Até R$ 50.000,00 

JOVEM Jovens agricultores(as) familiares, entre 16 
a 29 anos, que cursaram ou estejam 
cursando o último ano em centros de 
formação por alternância ou 
em escolas técnicas agrícolas de nível 
médio (7) 

Até R$ 10.000,00 em 
uma única operação 

SEMI ARIDO Agricultores familiares enquadrados nos 
Grupos A, A/C, B e PRONAF-Comum 

Até R$ 10.000,00(8) 

AGRINF Pessoas físicas que sejam agricultores 
familiares titulares de declaração de 
aptidão ao PRONAF (DAP) e Cooperativas 
ou associações  constituídas de 
agricultores familiares, que 
tenham, no mínimo, 70% de seus 
participantes ativos na condição de 
agricultores familiares 
enquadrados no PRONAF. 

Pessoa física (crédito 
individual): até R$ 
5.000,00. 
Associações: até R$ 
2.000.000,00 e 
cooperativas: até R$ 
5.000.000,00,  
observado, em ambos 
os casos, o 
limite individual de R$ 
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5.000,00 por 
associado ou 
cooperado, conforme o 
caso. 

AGROECOL
OGIA 

Agricultores familiares enquadrados no 
grupo 
PRONAF-Comum 

Até R$ 50.000,00 

FLORESTA Agricultores familiares enquadrados nos 
grupos A,A/C, B e PRONAF-Comum 

Até R$ 20.000,00 

Até R$ 10.000,00 

ECO Agricultores familiares enquadrados no 
Grupo PRONAF-Comum 

Até R$ 50.000,00 

MAIS 
ALIMENTOS 

Agricultores familiares enquadrados no 
público-alvo do Pronaf-Comum, 
observando-se que 70% da renda da 
família será oriunda das atividades 
relacionadas na Nota (10) abaixo 

Acima de R$ 
10.000,00 e até 
R$ R$ 130.000,00 

Fonte: MDA, 2011. 
 

O PRONAF A objeto de estudo desse trabalho, destina-se aos agricultores 

familiares assentados da reforma agrária e aos participantes do Programa Nacional de 

Crédito Fundiário. Trata-se de uma modalidade de crédito voltado à estruturação das 

unidades produtivas. O crédito para estes agricultores é de no máximo R$ 21.500 reais  

por agricultor, incluindo os custos com assistência técnica. Os juros cobrados são de 

0,5% a.a e bônus ou rebate (desconto para pagamento em dia) de até 44,186 % sobre 

o principal. O prazo de pagamento é de até 10 anos com até 03 anos de carência. 

O PRONAF A admite ainda um financiamento para estruturação complementar 

no valor de até R$ 6.000.00 reais, com 1% de juros e mesmo prazo de carência da 

operação principal. Esse recurso deverá ser acessado em uma única operação. 

Os critérios para acesso ao programa estão definidos no Manual de Crédito 

Rural, o qual exige como pré requisito que o assentamento já tem que ter passado 

pelas seguintes etapas: a)estar com o PDA, PRA ou PDS pronto, ou na falta destes, 

pelo menos um estudo básico de viabilidade agroedafoclimática; b) ter recebido e 

aplicado corretamente os créditos apóio inicial, fomento, habitação, semi-árido e outros; 

c)ter energia elétrica no Assentamento; d)ter água para consumo humano e animal no 

Assentamento e se possível para irrigação, e)estar com o assentamento parcelado ou 

definir organização espacial (serviço de topografia completamente realizado e 

reconhecido pelo INCRA); f)estar com o Assentamento muito bem organizado e sem 
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brigas internas, nem com questões pendentes na justiça; g) ter garantia de assistência 

técnica, comercialização e cumprir as leis ambientais. 

Desde a sua criação o programa tem apresentado um relativo crescimento. 

Dados do MDA/SAF informam que no ano 2000, o programa abrangia 3.403 

municípios, passando a atender no ano seguinte 4.539. Essa variação representou um 

aumento de 33% na cobertura de municípios. 

No ano de 2006 houve um acréscimo de cerca de 1.960 novos municípios, 

chegando em 2008 a atender 5.379, o que representou um crescimento de 58% em 

relação a 1999/200049. 

Em se tratando dos recursos disponibilizados, dados do MDA apontam também 

um crescimento dos números. Na safra 1999/2000, foram disponibilizados pouco menos 

de R$ 3,3 bilhões com uma execução de 66%. No ano agrícola de 2003/2004, houve o 

primeiro grande incremento no montante, com um crescimento de 65% em relação a 

1999/2000, sendo ofertados R$ 4,5 bilhões aos agricultores e com uma execução de 

83% do valor disponibilizado. Em 2006/2007, o montante disponibilizado para 

financiamento do PRONAF chegou a R$ 10 bilhões, representando um crescimento em 

relação a 1999/2000 de 205% e com uma taxa de execução de 84%.  Os dados 

apresentados no gráfico a seguir permitem visualizar melhor o crescimento  a cada ano 

no número de contratos firmados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 SAF/MDA, 2010. 
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Grafico 09: Evolução do PRONAF/contratos firmados 

 

               

             

              Fonte: MDA       

                                                           

Observa-se uma primeira grande evolução no montante financiado pelos 

agricultores familiares na safra de 2003/2004, fechando uma contratação de R$ 4,49 

bilhões, representando uma evolução de 109% em relação a 1999/2000.  Nos anos 

seguintes, o crescimento manteve-se sustentado, apresentando um crecimento de 

185% na safra 2004/2005, o que representou um financiamento de R$ 6,13 bilhões. Na 

safra 2005/2006, foram financiados R$ 7,61 bilhões com uma evolução de 254%. Na 

safra seguinte o crescimento ultrapassou os 300%, perfazendo um total de R$ 9 

bilhões.  

Registra-se que a operacionalização do programa dá-se pelos agentes 

financeiros que compõem o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), os quais estão 

agrupados em dois grupos: os básicos constituídos pelo Banco do Brasil, Banco do 

Nordeste e Banco da Amazônia e os vinculados, constituídos pelo BNDES, Bancoob, 

Bansicredi e associados à Febraban.  

No estado do Rio Grande do Norte os trabalhos do PRONAF - Investimento e 

Custeio para Reforma Agrária são coordenados pelo Grupo Estadual de Execução da 

Política Agrícola para a Reforma Agrária - GERA, que funciona na sede da Delegacia 

Federal de Desenvolvimento Agrário - DFDA, localizada no INCRA. O GERA é formado 

http://www.febraban.org.br/
http://www.bancodonordeste.com.br/Content/Aplicacao/Grupo_Principal/Home/Conteudo/PortalBN.asp
http://www.bancodonordeste.com.br/Content/Aplicacao/Grupo_Principal/Home/Conteudo/PortalBN.asp
http://www.bancoamazonia.com.br/
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt
http://www.bancoob.com.br/
http://www.sicredi.com.br/
http://www.febraban.org.br/
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por representantes da DFDA, do INCRA, da Secretaria de Estado para Assuntos 

Fundiários e Apoio à Reforma Agrária – SEARA, da Companhia Nacional de 

Abastecimento – CONAB e por um representante da Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial – SDT. Ocasionalmente outros órgãos, tais como Banco do Nordeste, Banco 

do Brasil, Secretaria de Agricultura Familiar e movimentos sociais, participam como 

convidados.  

O trabalho do GERA consiste na aprovação dos assentamentos do INCRA e do 

Crédito Fundiário que estão em condições de fazer projetos do Investimento e Custeio 

para Reforma Agrária e na  avaliação do desempenho do programa no estado, através 

do monitoramento do funcionamento do crédito e da assistência técnica e extensão 

rural, que envolvem INCRA, Unidade Técnica Estadual do Crédito Fundiário, 

assistência técnica e extensão rural, beneficiários e bancos. 

No Rio Grande do Norte existem hoje 283 projetos de Assentamentos de 

Reforma Agrária50 cadastrados no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

– INCRA. Para esses assentamentos o acesso ao crédito, através do PRONAF 

Investimento e Custeio para Reforma Agrária se constitui um passo fundamental para o 

início das atividades produtivas. Ocorre que esse acesso acontece muito tempo depois 

da constituição do assentamento, quando parte das famílias já estão desmotivadas com 

o processo de Reforma Agrária. Registra-se, todavia, que mesmo o acesso ao crédito 

ocorrendo tardiamente, em geral o assentamento ainda não dispõe de adequada 

infraestrutura o que resulta muitas vezes no desvio do crédito para montar essa 

infraestrutura ou para atender outras necessidades das famílias. 

Certamente que o acesso ao crédito constitui-se um instrumento importante para 

o desenvolvimento. Fundamental, portanto é investigar em que medida o acesso a esse 

programa tem contribuído para o desenvolvimento dos assentamentos do Rio Grande 

do Norte, provocando efetivações na vida dos trabalhadores rurais assentados, 

ampliando suas capacidades e liberdades questões que discutiremos a partir do 

próximo tópico.  

 

 

                                                 
50

 Excluídos os assentamentos criados pelo Governo Estadual. 
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3.4- O acesso ao PRONAF nos assentamentos de Reforma Agrária dos territórios 

Sertão do Apodi, Açu-Mossoró e Mato Grande 

 

O Programa Nacional de Apoio a Agricultura Familiar começou a ser implantado 

no Rio Grande do Norte em junho de 1996 com a operacionalização das linhas de 

crédito de custeio e investimento. Neste mesmo ano foi implantado, através do Decreto 

13.148, de 12 de novembro de 1996, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural, 

que é a instância superior de administração desse programa no âmbito do estado. 

Schneider chama atenção para o fato de que embora criado no ano de 1995, 

somente dois anos depois o programa passou a atuar no país inteiro. Conforme o autor:  

 

“Em 1997 apenas as ações relativas ao crédito de custeio foram implementadas 
e a ampliação do programa para as áreas de investimentos, infra-estrutura e 
serviços municipais, capacitação e pesquisa, só ocorreu a partir de 1997, 
quando o PRONAF ganhou maior dimensão e passou a operar de forma 
integrada em todo território nacional. (Schneider, 2004. p: 3)” 

 
 

Nos assentamentos de Reforma Agrária do Rio Grande do Norte o PRONAF 

começou a ser implantado apenas no ano 200051, com a incorporação do público 

anteriormente atendido pelo PROCERA, através da criação da linha A e A/C52.  

A extinção do PROCERA e a incorporação dos assentados da reforma agrária no 

PRONAF tentava unificar e dar um tratamento igualitário a um universo de 

trabalhadores rurais com alto grau de diversidade. Tal aspecto posteriormente foi 

bastante criticado por diversos estudiosos do tema53. De qualquer modo a incorporação 

desse público ao PRONAF possibilitou aos agricultores assentados a continuidade no 

acesso ao crédito rural que havia iniciado com o PROCERA sendo interrompido com 

sua extinção em 1996. 

No Rio Grande do Norte os primeiros acessos ao PRONAF nas áreas de 

assentamentos foram bastante pulverizados, contemplando projetos de assentamentos 

de várias regiões do estado. Segundo dados do INCRA no primeiro ano do programa 

                                                 
51

 Registram-se alguns acessos no ano de 1999. Estes, entretanto referem-se apenas a operações de 
custeio em complementação ao PROCERA, realizadas em dezembro do ano citado. 
52

 Modalidades do PRONAF específica para assentados de Reforma Agrária. 
53

 ALENTEJANO, Paulo Roberto R. 2000; SCHNEIDER, Sérgio. 2010. 
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no Rio Grande do Norte 79 projetos de assentamentos conseguiram acessar recursos. 

Foram 2.949 famílias acessando em torno de R$ 19.026.139,70. Desses 79 projetos de 

assentamentos 28 localiza-se no território Açu Mossoró, 20 no Sertão do Apodi e 11 no 

Mato Grande54. Os demais assentamentos que acessaram o PRONAF A no ano 2000 

localizam-se fora desses três territórios. 

Embora nesse período o PRONAF fosse uma novidade nas áreas de 

assentamentos, várias empresas de assistência técnica já elaboravam projetos de 

PRONAF para comunidades rurais. No caso dos assentamentos já havia uma 

experiência anterior com crédito rural advinda do PROCERA. 

Não obstante o fato do Banco do Brasil operacionalizar o PRONAF no estado, a 

maioria desses projetos de assentamentos contaram com financiamento através do 

Banco do Nordeste. Nos projetos de assentamentos estudados nesta pesquisa apenas 

o PA Quilombo dos Palmares, em Touros, teve financiamento pelo Banco do Brasil, os 

demais assentamentos tiveram acesso ao PRONAF A através do Banco do Nordeste.  

Embora cada território apresente características econômicas, sociais e 

ambientais particulares o que se pode constatar nas entrevistas e grupos focais 

realizados é que não havia grandes diferenças na forma de elaboração e execução dos 

projetos. Esse modelo padronizado é na verdade implementado no Brasil inteiro, visto 

que se trata de um programa nacional. Nesse sentido a fala de um dos depoentes é 

bastante significativa: 

 

“O que eu pude ver lá no sul do Pará e aqui no Rio Grande do Norte é que há 
uma base, tipo assim um modelo de crédito, que reproduz um pouco o 
PROCERA. O PROCERA começou de um jeito e depois foi consolidado no 
PRONAF, mas esse início praticamente o pessoal pegou o modus operand e 
continuou fazendo do mesmo jeito. Basicamente se resumia do sul do Pará aqui 
ao Rio Grande do Norte era desmatamento, cerca, uma carroça e alguns 
bovinos.” (Depoente de ONG – Território do Mato Grande). 

 

Essa constatação se repete nas entrevistas com os técnicos dos territórios 

Sertão do Apodi e Açu-Mossoró, bem como em outros trabalhos conforme podemos 

observar nos estudos de Bruno e Dias: 

 

                                                 
54

 Dados obtidos em relatórios de acompanhamentos do INCRA. 
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“O processo de elaboração de projetos técnicos para o PRONAF A se 
transformou em alguns casos em verdadeiras “linhas de montagem”, incluindo 
mutirões para dar conta da enorme quantidade de projetos. É possível afirmar 
que os projetos técnicos se tornaram meras peças burocráticas para garantir a 
contratação dos recursos diante das exigências dos bancos, possibilitando-lhes 
uma certa garantia formal do retorno dos recursos emprestados, dando ao 
governo a ilusão de que os objetivos do Programa estão sendo cumpridos.” 
(Bruno e Dias, 2004, p 59). 
 

 
As famílias de agricultores são tratadas como iguais, desconsiderando-se as 

diferentes trajetórias, experiências e aptidões de cada uma delas. Tal fator muito tem 

contribuído para o insucesso de vários projetos, nas diversas regiões do país, não 

sendo diferente no Rio grande do Norte. 

No que se refere ao volume de operações e recursos disponibilizados aos 

assentamentos de reforma agrária nos municípios estudados, há uma dificuldade no 

levantamento desses dados junto aos bancos. Registros do INCRA indicam que até o 

ano de 2007, 19.288 famílias já haviam sido beneficiadas com o PRONAF. A tabela 

abaixo indica essa distribuição por ano: 

 

Tabela 09: Distribuição do PRONAF A - 1999-2006 

ANO FAMÍLIAS ATENDIDAS VALOR CONTRATADO 

1999 4.924 5.252.041,00 

2000 2.949 19.026.139,70 

2001 2.547 19.757.867,70 

2002 1.289 11.029.168,07 

2003 1.329 15.796.454,93 

2004 1.948 21.866.608,80 

2005 1.645 21.977.927,89 

2006 739 10.122.471,40 

TOTAL 19.288 146.213.509,00 

 

Fonte: INCRA/2006 
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Um levantamento nos municípios onde se localizam os assentamentos objetos 

desse estudo, considerando o período mais recente aponta uma queda significativa no 

acesso ao programa, conforme se verifica a seguir: 

 

 

Tabela 10 – PRONAF A/Território Sertão do Apodi 

MUNICIPIOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Apodi 56 20 11 25 01 40 

Governador 56 7 25 11 02 0 

Upanema 132 10 13 23 45 38 

Fonte: INCRA/2006 

  

A análise desses dados revela que houve uma diminuição significativa no acesso 

ao programa. Tal fato pode ser justificado em função do programa permitir um único 

acesso para cada família na linha A. Desse modo as famílias que já acessaram o 

programa só poderão acessar novamente em outra modalidade, normalmente a linha 

A/C, destinada aos egressos da linha A. No território Açu Mossoró a realidade não é 

diferente. A tabela seguinte nos indica o quão significativa foi essa redução. 

 

Tabela 11 – PRONAF A/Território Açu/Mossoró 

MUNICIPIOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Baraúna 8 27 03 0 10 01 

Carnaubais      26 31 12 0 09 0 

Mossoró 301 69 83 03 42 13 

Fonte: INCRA/2006 

 

No caso do território Açu/Mossoró essa queda é mais preocupante em função da 

existência da MAISA, maior assentamento do estado, que embora criado em 2004 

ainda não teve acesso ao programa. 

 

Tabela 12 – PRONAF A/Território Mato Grande 
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MUNICIPIOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ceará Mirim 154 38 09 0 0 07 

João Câmara 25 03 0 0 06 0 

Touros 0 0 0 0 0 19 

Fonte: INCRA/2006 

 

As informações referentes ao território do Mato Grande indicam que no ano de 

2009 nenhuma família acessou crédito do PRONAF A, em alguns municípios essa 

situação se repetiu nos anos anteriores e nos anos seguintes. 

Os dados apresentados nos 03 territórios revelam uma queda expressiva, entre 

os anos de 2006 e 2011. Essa queda pode ser observada tanto no número de projetos 

contratados quanto no volume de recursos disponibilizados. Chama atenção o 

município de Touros, no território do Mato Grande, que não teve nenhum contrato 

celebrado no período de 2006 a 2010. Tendo apenas 19 projetos aprovados/liberados 

no ano de 2011. Registra-se também que o ano de 2009 foi o que teve menos projetos 

aprovados. Sendo que os municípios de Baraúna, Carnaubais, Ceará Mirim e Touros 

não contaram com nenhum acesso nesse ano.  

Sobre essa queda no número de contratos um dos técnicos do INCRA 

entrevistado afirma que: 

 

“O que aconteceu foi que entre 2000 e 2005 houve uma grande demanda por 
PRONAF A. A partir daí começou a declinar. Por quê? Por que na verdade tinha 
já uma grande defasagem anterior então se concentrou tudo nesse período aí. 
O pessoal foi quase todo atendido e a partir daí começou a declinar porque a 
maioria já tinha sido atendida e o que faltavam eram assentados  dos 
assentamentos que haviam sido criados mais recentemente. E aí ficou faltando 
ou assentamento criado mais recentemente, que não tinham ainda todos os 
itens da demanda qualificada para se habilitar ao grupo A.(Técnico do INCRA, 
em entrevista à autora) 

 
 

Tal afirmação é referendada quando analisamos o número de assentamentos 

nos 03 territórios estudados que ainda não acessaram o PRONAF A, conforme revela a 

tabela a seguir: 

Tabela 13 – Assentamentos que não acessaram PRONAF A 
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TERRITÓRIO PA´s  QUE 

ACESSARAM 

PRONAF A 

PA´s  QUE NÃO 

ACESSARAM 

PRONAF A 

PA´s  QUE 

ACESSARAM 

PRONAF A - % 

Sertão do Apodi 44 8 84,6% 

Açu/Mossoró 63 15 80,7 % 

Mato Grande 63 16 80,7 % 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INCRA 

 

No território Sertão do Apodi os 08 assentamentos que ainda não acessaram o 

PRONAF A foram criados entre os anos de 2005 e 2007. Em Açu/Mossoró os que ainda 

não tiveram acesso ao crédito nessa modalidade foram criados ente 2003 e 2009 e no 

território do Mato Grande os 16 assentamentos que ainda esperam ter acesso ao 

PRONAF tiveram como ano de criação o período de 2003 a 201055.  

O não acesso ao PRONAF A por parte desses assentamentos justifica-se pelo 

fato das famílias estarem aplicando os créditos iniciais concedidos pelo INCRA os quais 

objetivam a instalação das famílias nessas novas áreas. Esses créditos são divididos 

nas seguintes modalidades:  

Apoio Inicial – Destina-se à segurança alimentar das famílias beneficiadas e ao 

atendimento de suas necessidades básicas, através da aquisição de bens de consumo 

essenciais e indispensáveis à qualidade de vida e o início da fase produtiva do projeto 

de assentamento. 

Aquisição de Materiais de Construção – Destina-se à construção das 

habitações rurais nos Projetos de Assentamento e inclui o pagamento de mão-de-obra. 

Fomento – Destina-se a consolidar a segurança alimentar das famílias e gerar 

renda, prioritariamente fortalecendo as atividades produtivas no entorno das 

habitações. 

Há ainda as modalidades Recuperação Materiais de Construção que destina-

se a realização de melhorias habitacionais; o Apoio Mulher cujo objetivo é desenvolver 

as atividades agrícolas e/ou comerciais da mulher no âmbito dos Projetos de 

                                                 
55

 Com exceção do Projeto de Assentamento LOGRADOURO, no município de Taipu que embora tenha 
sido criado em 1987 até hoje não acessou o PRONAF A ou qualquer outro tipo de crédito em função de 
ter mais famílias do que a área pode comportar. 
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Assentamento da Reforma Agrária e a Modalidade Adicional do Semi-Árido56 que visa 

atender as necessidades de segurança hídrica das famílias dos projetos de 

assentamento localizados na região do Semi-Árido. Essas 03 modalidades não são 

consideradas impeditivas ao acesso ao PRONAF A, uma vez que geralmente são 

acessadas depois ou concomitante. 

No que se refere as atividades financiadas nos 18 projetos estudados constatou-

se a presença de no máximo duas atividades produtivas por assentamento, com 

exceção de 05 assentamentos, conforme quadro abaixo:  

Quadro 02 – PRONAF A / Atividades financiadas 

TERRITÓRIOS MUNICÍPIOS ASSENTAMENTO ATIVIDADE FINANCIADA 

SERTÃO DO 
APODI 

APODI 

Vila Nova Bovinocultura/apicultura 

Sítio do Gois Caprinocultura e apicultura 

GOVERNADOR 

Tião Carlos Caprinocultura 

Três Marias Bovino-caprino e apicultura 

UPANEMA 

Baixa do Dutra  
Caprino/ovinocultura e 
cajucultura 

Sítio do Góis 
Caprino/ovinocultura e 
cajucultura 

AÇU/MOSSORÓ 

MOSSORÓ 

Barreira Vermelha  
 Caprino/ovinocultura e 
bovinocultura 

Hipólito Caprinocultura 

CARNAUBAIS 

Nova Descoberta 
 Cajucultura, caprinocultura e 
bovinocultura 

Santa Luzia Caprinocultura 

BARAUNA 

Poço Novo Cajucultura 

Rancho Pereiro Bovinocultura ou fruticultura 

MATO GRANDE 

JOÃO 
CÂMARA 

Modelo Bovinocultura 

Santa Luzia III Bovinocultura 

CEARÁ MIRIM 

Espírito Santo Cajucultura 

São João Bovinocultura 

TOUROS 

Quilombo dos 
Palmares Bovinocultura/cajucultura 

São Sebastião Bovinocultura/coqueiros 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INCRA e pesquisa direta nos assentamentos. 
 

                                                 
56 Esta modalidade pode ser aplicada em projetos de captação, armazenamento e distribuição de água, 

vedada a utilização em equipamentos de transporte como carro-pipa. 
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De acordo com o quadro acima a bovinocultura foi a atividade mais financiada no 

conjunto dos 18 assentamentos estudados. Algumas vezes sozinha outras vezes em 

articulação com outra atividade produtiva. Sobre essa questão um dos técnicos do 

INCRA entrevistado para a pesquisa afirma que a bovinocultura é: 

  

“(...) a atividade mais financiada no estado. É fácil fazer um projeto de 
bovinocultura. É só pegar o nome do assentado, 100 assentados cada um 
financia dois três bovinos, vezes o valor de uma matriz bovina e rapidinho faz o 
projeto. É o projeto mais fácil pro técnico fazer. Pra se fazer um projeto de 
irrigação necessita-se de um especialista em irrigação, tem que se fazer uma 
série de estudos de solo de recursos hídricos, têm que se obter diversas 
licenças ambientais. Requer um rigor muito maior é um projeto muito mais caro 
também. Pra se conseguir essas licenças precisa de recursos também. A 
associação muitas vezes não tem como pagar isso. Então a bovinocultura é 
mais fácil. (Técnico do INCRA, em entrevista à autora) 

 

No território do Mato Grande a bovinocultura é uma atividade bastante presente. 

Dos 06 assentamentos pesquisados nesse território apenas o PA Espírito Santo, em 

Ceará Mirim, não teve essa atividade financiada pelo PRONAF, embora esse fosse o 

desejo da maioria dos assentados conforme ficou evidente na discussão realizada no 

grupo focal:  

 

“Eu queria gado, Manelzinho queria gado, a maioria queria gado. Fomos no 
INCRA, mas o presidente (do assentamento) disse que não. Prometeu até uma 
fábrica de castanha. A realidade é essa porque o INCRA não veio aqui dizendo 
que tinha que ser cajueiro pra todo mundo, não.” (Grupo Focal PA Espirito 
Santo/território do Mato Grande) 

 
 

Esse depoimento é indicativo da complexidade na elaboração dos projetos. 

Questões como: O que financiar? Quais itens adquirir? Onde adquirir ? São postas para 

discussão. Nesse processo nem sempre os maiores interessados conseguem fazer 

valer os seus interesses. 

Chama atenção o caso do território Sertão do Apodi onde apenas o 

assentamento Vila Nova investiu recursos do PRONAF A em bovinocultura. No caso 

dos assentamentos que financiaram mais de uma atividade é importante registrar que 

em muitas situações essas diversas atividades não constavam de um projeto referente 
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a uma mesma família. Algumas vezes, em um mesmo assentamento, um grupo de 

famílias financiava a atividade de caprinocultura, enquanto outras famílias elaboravam 

projetos para financiar o trabalho com cajucultura.  

 

No máximo tinha três tipos de projetos. No geral isso facilita pra quem elabora, 
facilita pros agricultores, facilita pro banco.  Dificilmente de 100 famílias você 
teria 100 projetos diferentes, um pra cada um. Se opta pela agilidade para evitar 
essa burocracia que é muito pesada” (Depoente de ONG – Território do Mato 
Grande). 

 

No conjunto dos assentamentos pesquisados constatou-se não haver 

diferenciações significativas entre os projetos elaborados para o mesmo assentamento. 

No tocante ao tempo em que os assentamentos acessaram o PRONAF A, nos 03 

territórios estudados, é possível registrar que o acesso se deu numa média de 4,5 anos, 

considerando a data de criação do assentamento. Nos casos estudados o acesso 

ocorreu com no mínimo 02 anos de criação do assentamento e no máximo 18 anos. 

Ressalta-se que dos assentamentos pesquisados apenas Hipólito demorou 18 anos 

para acessar o PRONAF A uma vez que havia acessado recursos pelo PROCERA 

anteriormente. 

No tocante a assessoria para elaboração, implantação e acompanhamento dos 

projetos constatou-se que dos 18 assentamentos pesquisados, 12 deles contaram com 

assessoria de instituições do terceiro setor, 05 tiveram os projetos elaborados pela 

EMATER e 01 contou com assessoria de uma instituição privada. Registra-se que dos 

assentamentos que contaram com a assessoria da EMATER apenas 01 localiza-se no 

território Açu/Mossoró, os demais estão localizados no Mato Grande. A assessoria 

prestada por instituição privada deu-se no território do Mato Grande. De modo que se 

evidencia uma forte presença de instituições do terceiro setor nos territórios Sertão do 

Apodi e Açu/Mossoró atuando na elaboração de projetos do PRONAF nas áreas de 

assentamentos. 

A avaliação da efetividade do PRONAF A nos assentamentos de reforma 

agrária do Rio Grande do Norte que nos propomos realizar neste trabalho buscou 

compreender em que medida essa política pública contribuiu com os processos de 

desenvolvimento dos assentamentos no estado. O trabalho partiu do pressuposto de 
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que o crédito é um instrumento importante para o desenvolvimento dos assentamentos 

rurais, uma vez que se efetivo possibilitará o aumento da capacidade produtiva, a 

manutenção e a geração de emprego e a elevação da renda, objetivando a melhoria da 

qualidade de vida e o exercício da cidadania pelos agricultores familiares, conforme 

proposto nos objetivos do programa quando da sua formulação 57. 

A noção de desenvolvimento considerada nesse trabalho vai além da idéia de 

crescimento econômico ou mera elevação de renda, embora este aspecto seja 

considerado de extrema relevância, uma vez que o acesso a recursos econômicos 

aumenta as possibilidades dos agricultores concretizarem seus projetos pessoais e 

familiares. Todavia a elevação da renda por si só não garante o desenvolvimento 

quando este passa a incorporar outros aspectos da dimensão humana para além da 

esfera econômica. Discorrendo sobre o acesso ao crédito e a relação deste com o 

desenvolvimento Aquino e Schneider (2010, p: 6) afirmam que: 

 

“De fato, o futuro de boa parte dos agricultores familiares brasileiros depende, 
embora não de forma exclusiva, dos meios financeiros que eles possam dispor 
para realizar seus projetos de investimento e por em prática suas estratégias de 
reprodução social. Assim, a existência de uma política de crédito diferenciada 
como o PRONAF representa, ao menos em tese, um conjunto de oportunidades 
(facilidades econômicas) para que produtores historicamente marginalizados do 
sistema financeiro convencional possam ter acesso aos recursos econômicos 
necessários aos seus propósitos de produção. 
 
 

 Para a realização da pesquisa definiu-se os seguintes objetivos específicos: a) 

analisar se o acesso ao PRONAF A tem incentivado a formação de grupos nos 

assentamentos, estimulando à participação; b) avaliar o papel exercido pelos 

agricultores na definição e implementação dos projetos financiados pelo programa; c) 

avaliar as alterações na organização do processo produtivo e as inovações 

tecnológicas decorrentes do acesso ao crédito (PRONAF A); d) avaliar se o programa 

contribuiu para o aumento da produção e da renda entre as famílias que tiveram acesso 

ao mesmo. 

 A partir desses objetivos trabalhou-se com  um conjunto de indicadores que 

buscavam averiguar:  a) participação dos assentados em grupos/organizações coletivas 

                                                 
57

 PRONAF, 1996. 
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antes e depois do acesso ao programa; b) o papel exercido pelos agricultores 

assentados na definição, elaboração e execução dos projetos que foram financiados 

pelo programa; c) as alterações no processo produtivo decorrentes do acesso a novos 

conhecimentos e inovações tecnológicas voltadas a convivência com as características 

do território; d) a assessoria técnica na elaboração e execução do projeto e; e) a 

elevação da renda após o acesso ao programa.  

 A definição desses indicadores levou em consideração sua relação com os 

objetivos do programa e a relevância dos mesmos para a expansão das capacidades 

dos agricultores e o alcance da liberdade e por consequência do desenvolvimento. A 

liberdade é aqui entendida como: “a capacidade de escolha consciente dirigida a uma 

finalidade e a capacidade prática de criar condições para a realização objetiva das 

escolhas, para que novas escolhas sejam criadas.” (Barroco, 2001). 

A pesquisa foi realizada em 18 projetos de assentamentos localizados em 09 

municípios dos territórios Sertão do Apodi, Assú/Mossoró e Mato Grande, conforme 

tabela abaixo:  

 

Quadro 03 – PARTICIPANTES DA PESQUISA - ASSENTAMENTOS  

TERRITÓRIOS MUNICÍPIOS ASSENTAMENTOS 

 
 

SERTÃO DO APODI 

APODI 
Vila Nova 
Sítio do Góis 

GOVERNADOR 
Tião Carlos 
Três Marias 

UPANEMA 
Baixa do Dutra  
Sítio do Góis 

AÇU/MOSSORÓ 

MOSSORÓ 
Barreira Vermelha  
Hipólito 

CARNAUBAIS 
Nova Descoberta 
Santa Luzia 

BARAUNA 
Poço Novo 
Rancho Pereiro 

MATO GRANDE 

JOÃO CÂMARA 
Modelo 
Santa Luzia III 

CEARÁ MIRIM 
Espírito Santo 
São João 

TOUROS 
Quilombo dos Palmares 
São Sebastião 

 
Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora. 
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 Para a coleta de dados nesses assentamentos utilizou-se da técnica de grupo 

focal por considerar, como já exposta na introdução desse trabalho, que a mesma 

permite aprofundar as opiniões acerca do tema discutido, possibilitando tanto a 

formação de consensos, quanto à cristalização de opiniões divergentes a partir das 

argumentações produzidas no próprio grupo. Todas as reuniões com os grupos focais 

foram realizadas nos próprios assentamentos, em locais habitualmente utilizados pelos 

agricultores para realização de reuniões diversas (escola, igrejas, casa de assentados 

ou na sede da associação). As questões levantadas nesses grupos levaram em 

consideração a situação dos assentados antes do acesso a PRONAF A e a situação 

atual. 

Quanto ao número de participantes nos grupos focais procurou-se contar com 

uma quantidade significativa de assentados sem, no entanto, ampliar muito a 

participação principalmente nos assentamento maiores, de modo a não comprometer a 

eficácia da técnica, uma vez que o número de participantes nessa técnica deve 

possibilitar a discussão.  

As fotos que seguem ilustram a realização desse trabalho em alguns dos 

assentamentos pesquisados: 

 

Foto 09 – Grupo Focal Sítio do Góis                        Foto 10 – Grupo Focal Santa Luzia III 
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Foto 11 – Grupo Focal  Poço Novo                           Foto 12  – Grupo Focal São Sebastião II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13 – Grupo Focal Rancho do Pereiro        Foto 14 – Grupo Focal Baixa do Dutra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Vlademir Alexandre. 

 

A pesquisa de campo envolveu também a realização de entrevistas com 

gestores, técnicos e movimentos sociais com atuação no programa. No que se refere a 

essas entrevistas o quadro 04 retrata o número de entrevistados e a área de atuação 

dos mesmos: 

Quadro 04 – PARTICIPANTES DA PESQUISA - GESTORES, TÉCNICOS E 

INSTITUIÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL.  

ÁREA DE ATUAÇÃO INSTITUIÇÃO QUANTIDADE 

SERTÃO DO APODI E 
AÇU/MOSSORÓ 

ONG’s ou 
COOPERATIVAS 02 

MOVIMENTO SOCIAL 01 

MATO GRANDE 
ONG’s ou 

COOPERATIVAS 02 
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EMPRESA PRIVADA 01 

MOVIMENTO SOCIAL 01 

ESTADUAL 
INCRA/BNB  06 

 
Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora. 

 

Os próximos capítulos apresentam uma descrição dos municípios onde se 

localizam os assentamentos pesquisados, a situação de cada assentamento no que se 

referem à localização, aspectos sociais e produtivos, bem como os resultados obtidos 

nos grupos focais e nas entrevistas acerca dos resultados do PRONAF A na vida 

desses agricultores, basicamente no tocante a capacidade desse programa em 

contribuir para a expansão das capacidades e ampliação da liberdade na perspectiva 

do desenvolvimento, conforme proposto anteriormente. 
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CAPÍTULO IV – AVALIANDO A EFETIVIDADE DO PRONAF A NOS 

ASSENTAMENTOS DO TERRITÓRIO SERTÃO DO APODI 
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CAPÍTULO IV – AVALIANDO A EFETIVIDADE DO PRONAF A NOS 

ASSENTAMENTOS DO TERRITÓRIO SERTÃO DO APODI 

 

 

O território Sertão do Apodi, conforme apresentado no capítulo II, é constituído 

por 17 municípios que abrangem 8.297 Km2 do território potiguar. Nesse conjunto de 

municípios há atualmente 52 projetos de assentamento criados pelo governo federal, 

através do Instituto Nacional de Reforma Agrária, nos quais vivem aproximadamente 

2.504 famílias de trabalhadores rurais. Neste trabalho foram selecionados 06 

assentamentos deste território, sendo 02 no município de Apodi, 02 em Governador 

Dix-Sept Rosado e 02 em Upanema. Nos itens a seguir situamos a realidade desses 03 

municípios bem como dos 06 assentamentos estudados no território. 

 

4.1 – O município de Apodi e os assentamentos Vila Nova e Sítio do Góis 

 

O município de Apodi foi criado em 1833, localiza-se na região da  Chapada do 

Apodi, na mesorregião do Oeste Potiguar, limitando-se com os municípios de Felipe 

Guerra, Gov. Dix-Sept Rosado, Severiano Melo, Itaú, Umarizal, Caraúbas, Riacho da 

Cruz e com o estado do Ceará. Desmembrado de Portalegre, através da Resolução do 

Conselho do Governo da Província, de 11 de abril de 1833, Apodi atualmente tem uma 

extensão de 1.549 quilômetros e clima semi-árido, caracterizado como seco e quente. 

A temperatura máxima no município é de 37°C e a mínima de 21°C. O período chuvoso 

varia de janeiro a julho, tendo uma precipitação média anual normal, oscilando em 

torno de 600 e 700 mm.  

A economia do município gira em torno da agricultura e pecuária, sendo a 

agricultura bastante diversificada, principalmente na região do Vale, em função da 

produção do arroz e de frutas, com destaque para a manga, o coco, a banana, a 

castanha de caju e as hortaliças que são comercializadas na feira do município. O 

comércio local tem crescido e se diversificado nos últimos anos, transformando Apodi 

em pólo comercial do território. Com destaque para os setores de confecções, 

eletrodomésticos, calçados e alimentos.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Chapada_do_Apodi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chapada_do_Apodi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Oeste_Potiguar
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Mais recentemente conquistaram espaço no cenário econômico do município a 

caprinocultura e a apicultura que são desenvolvidas principalmente pelos agricultores 

familiares. No que se refere ao financiamento e apoio para esta cadeia produtiva, atua 

no município uma série de instituições dentre as quais citamos: o BNB, Embrapa 

caprinos e ovinos/CE, EMPARN, Projeto Dom Helder, SENAR, UFERSA, UFRN e 

EMATER. Para o BNB trata-se de “uma atividade em franca expansão em todos os 

municípios que compõem o território do Sertão do Apodi e vem, gradualmente, 

ocupando o lugar da bovinocultura leiteira” (BNB, 2009). 

Os principais produtos da caprinovinocultura são a carne, o leite e o couro. No 

caso do leite o principal destino de comercialização é o Programa do Leite, mantido 

pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte58. A carne e o couro são 

comercializados no município e nas cidades vizinhas.  

Dados de um relatório apresentado pelo Deputado Fernando Mineiro (PT/RN), 

mostram detalhes dos fornecedores de leite caprino para o Programa do Leite. Entre 

estes, a Associação Usina de Laticínios Apodi Ltda. – Leite ILA, localizada na cidade 

de Apodi (SEBRAE, 2010). 

As atividades da caprino-ovinocultura representam uma fonte de renda 

importante em diversos assentamentos do município e do território. Dos 06 

assentamentos, constantes da amostra dessa pesquisa, localizados no território Sertão 

do Apodi, apenas 01, o assentamento Vila Nova, não usou o recurso do PRONAF A 

para o desenvolvimento da caprinocultura. Ainda assim os agricultores desse 

assentamento possuem um rebanho caprino adquirido com recursos próprios e de 

outros financiamentos. 

No quesito saúde, o município conta com 02 hospitais que dispõem de 53 leitos. 

Registra-se ainda a existência de onze unidades ambulatoriais e 01 centro de saúde. O 

município, embora não apresente excelentes condições para o atendimento da 

população, funciona como centro microrregional de apoio no atendimento à saúde, 

uma vez que apresenta melhor estrutura que os demais.  

No que se refere aos assentamentos de reforma agrária o município conta com 

14 projetos criados pelo governo federal através do INCRA. Esses projetos ocupam 

                                                 
58

 Este programa passou a incluir o leite caprino a partir de 1998. 
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uma área de 13.919,45 ha, com capacidade para atender 520 famílias. No gráfico 10 é 

possível visualizar a evolução dos assentamentos no município:  

 

GRAFICO 10 – ASSENTAMENTOS POR ANO DE CRIAÇÃO- APODI 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do INCRA. 

  

De acordo com o gráfico acima a maioria dos assentamentos do município foram 

criados na segunda metade da década de 90, a exemplo dos assentamentos Vila Nova 

e Sítio do Góis, selecionados para a pesquisa e descritos a seguir. 

Os assentamentos Vila Nova e Sítio do Góis diferem bastante no tamanho da 

área. O primeiro é um assentamento pequeno com apenas 10 famílias abrangendo 

uma área de 335,65 hectares. Foi o terceiro assentamento criado pelo INCRA no 

município, no ano de 1997. O assentamento Sítio do Góis foi criado um ano depois, é o 

8º projeto de assentamento do município e ocupa uma área de 1.364,500 hectares, 

onde vivem aproximadamente 60 famílias. 
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Os dois assentamentos localizam-se próximos à sede do município e tem 

acesso fácil. Vila Nova está a uma distância de 35 km, sendo o acesso realizado pela 

BR-405, sentido Apodi/Mossoró, com entrada nas proximidades da comunidade de 

Soledade. Sítio do Góis localiza-se a aproximadamente 41 km da sede de Apodi, 

sendo acessado também através da BR- 405, indo até o P.A. Frei Damião, seguindo 

por mais 25 km de estrada carroçável. De acordo com o PDA do assentamento: 

 

“A comunidade de Sítio do Góis é bastante antiga, abrigando centenas de 
pessoas, em sua grande maioria parentes entre si.  Uma das características 
marcantes da região é a forte concentração de terras. Daí porque a maioria dos 
trabalhadores serem rendeiros, meeiros e outras formas de parcerias com os 
donos de terras.” (INCRA/PDA Sítio do Góis, p: 17) 

  

A realidade citada acima, no tocante à concentração de terras e os tipos de 

relações estabelecidas com os trabalhadores rurais e os proprietários, não difere muito 

da que se pode observar no assentamento Vila Nova. Nesse assentamento (Vila Nova) 

chama atenção o fato da agrovila ficar muito próxima a comunidade Soledade, onde 

situa-se o Lajedo Soledade59, maior sítio arqueológico do estado, apresentado nas 

fotos abaixo: 

 

FOTO 15 e 16 – Lajedo Soledade – Apodi/RN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Vlademir Alexandre 

 

                                                 
59

 O Lajedo é constituído por uma área de rocha calcária que sofreu a erosão da água das chuvas, 
abrindo um mini cânion com cavernas e fendas onde estão gravadas as pinturas rupestres, 
representando figuras de espécies que seriam araras, papagaios, garças, lagartos e formas geométricas. 
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A proximidade do PA Vila Nova com o Lajedo Soledade possibilita a comunidade 

participar de eventos promovidos pelo Museu do Lajedo, bem como de outras 

atividades desenvolvidas pela PETROBRÀS na comunidade, ampliando as 

oportunidades de lazer e de acesso ao conhecimento, escassas na maioria das 

comunidades rurais. 

No que se refere à moradia a situação é bem semelhante entre os dois 

assentamentos. Sítio do Góis conta com 60 casas, contendo 01 sala, 02 quartos, 01 

cozinha e 01 banheiro, com energia elétrica, todas com condições regulares de 

moradia, inclusive várias delas reformadas com recursos do INCRA e dos próprios 

assentados. Em Vila Nova o Plano de Desenvolvimento do Assentamento, elaborado 

no ano 2000, fez o seguinte registro:  

 

“A estrutura de moradia do PA pode ser considerada satisfatória. É constituída 
por uma casa de dois quartos, sala, cozinha e banheiro com fossa séptica. A 
água é fornecida de dois lugares: para beber e cozinhar vem da cidade em 
carro pipa e para outros usos domésticos e dar de beber aos animais é retirado 
de um poço raso de água salobra perfurado pelo INCRA (INCRA/PDA Vila 
Nova, 2000, p:15) 

 
 

Em relação ao abastecimento de água citado acima a realidade continua a 

mesma, embora as famílias atualmente contem com cisternas de placas. Estas, 

entretanto não são suficientes para o consumo das famílias. O assentamento Sítio do 

Góis encontra-se em situação melhor, uma vez que a comunidade tem acesso a água 

para consumo humano por meio de uma adutora, abastecida por um poço tubular60 

localizado no assentamento Tabuleiro Grande que fica a uma distância de 4 km da 

agrovila. De acordo com o PDA do assentamento “Esse poço abastece uma caixa 

d’agua localizada fora do assentamento, sendo a água canalizada para todas as casas, 

diariamente”. O assentamento conta também com um reservatório de 6m de altura e 

capacidade para 20 mil litros de água. Registra-se ainda que o fato de ambos os 

assentamentos disporem de cisternas de placas em todas as residências, alivia os 

problemas com abastecimento nos períodos de estiagem mais longa. 

                                                 
60

 De propriedade da PETROBRÁS e cedido pela mesma à comunidade. 
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No tocante a infraestrutura para produção os assentamentos contam com a 

estrutura herdada da fazenda, bem como com alguns complementos adquiridos com 

recursos dos créditos de instalação ou mesmo do PRONAF. No caso de Vila Nova as 

famílias dispõem de 01 casa sede com 6 cômodos, usada para reuniões e cursos de 

capacitação; 01 armazém com 50 m2 de área construída; perímetro do assentamento 

todo cercado; um estábulo com capacidade para 20 animais; poço tubular com vazão 

de 4 m3/h 61; 01 aprisco com capacidade para 100 animais e rede elétrica instalada. 

No Sítio do Gois as famílias dispõem da seguinte infraestrutura: 01 casa sede, 

01 armazém, 01 caixa d’água, 02 estábulos, 04 cocheiras, 01 poço tubular, 01 açude, 

840 caixas de abelhas, casa de mel, 60 apriscos, 77 metros de cerca, 60 currais, 01 

trator, 02 grades para tratos, 01arado, 01 carroção para trator, 60 carroças, 26 

capinadeiras, 28 motos62, 01 aprisco coletivo, 01 plantadeira de 04 linhas, 01 máquina 

de desbulhar milho e 01 forrageira. 

No quesito educação é importante registrar que os dois assentamentos não 

dispõem de escolas. De modo que os estudantes assentados precisam se deslocar até 

as comunidades vizinhas, onde estudam as crianças do ensino fundamental I, os 

demais estudantes se deslocam para a cidade de Apodi, através do transporte escolar 

da Prefeitura em convênio com o FUNDEF. 

No que se refere à saúde o assentamento Vila Nova não conta com nenhum tipo 

de atendimento na comunidade, todavia os assentados participam, na sede do 

município, de programas de saúde específicos, tais como: acompanhamento pré-natal 

(no caso das gestantes), prevenção do câncer uterino, campanhas de vacinação, 

controle da diarréia e orientações sobre saúde e higiene. Em Sítio do Góis a situação é 

bem semelhante, a comunidade não dispõe de assistência médica sendo necessário o 

deslocamento para a sede do município. Todavia registra-se o importante trabalho 

desenvolvido pelo agente de saúde, com foco nas ações de caráter educativo e 

preventivo.  

No âmbito da produção destaca-se nos dois assentamentos o desenvolvimento 

da agricultura de sequeiro com os cultivos de milho, feijão e algodão. A dificuldade e os 
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 A água desse poço é considerada de má qualidade para o consumo humano. 
62

 As motos funcionam como meio de transporte para os lotes bem como para transportar pequenos 
volumes de produção. 
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riscos da produção em sequeiro deixam as famílias em situação de vulnerabilidade nos 

períodos de inverno ou de escassez de chuvas, conforme depoimento abaixo: 

 

“Aqui um ano tem muita coisa e no outro ano é fraco. Aqui é assim. Num ano 
tem saldo, no outro se aplica é pra perder. Ano passado eu perdi quase R$ 
3.000,00 reais. O que eu tinha ganho, perdi. Plantei de novo e nada. Voltei, 
plantei e perdi todinho. Ano passado foi muita chuva.” (Grupo Focal – PA Vila 
Nova/Sertão do Apodi) 
 

 

O relato do agricultor acima revela como a instabilidade e insegurança nas 

atividades agrícolas e pecuárias se agravam diante da ausência de um seguro agrícola 

que embora esteja entre as políticas executadas pelo governo federal em parceria com 

estados e municípios ainda não atende a totalidade dos agricultores familiares. 

A política executada pelo governo federal objetivando o seguro da produção está 

materializada no Garantia-Safra que é uma ação do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar –PRONAF - voltada para os agricultores (as) 

familiares da região Nordeste, do Norte do Estado de Minas Gerais, Vale do Mucuri, 

Vale do Jequitinhonha e na área norte do Estado do Espírito Santo ― área de atuação 

da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), majoritariamente 

semi-árida ― que sofrem perda de safra por motivo de seca ou excesso de chuvas63. 

O próprio banco reconhece o quanto a agricultura se constitui uma atividade de 

risco, quando afirma que:  

 

“Primeiro, o básico que a gente imagina que a agricultura é muito suscetível a 
fatores adversos. Tem um ano que chove muito, e você não ganha. Se chove 
pouco, também não produz. Então, mesmo com um projeto muito dentro da 
realidade, é uma área de risco.” (Gerente do PRONAF A - BNB) 

 

                                                 
63

 Segundo a SAF para participar do Garantia-Safra, é necessário que, anualmente, estados, municípios 
e agricultores localizados na área de atuação da SUDENE façam adesão ao GS. Os agricultores que 
aderirem ao GS nos municípios em que forem detectadas perdas de, pelo menos, 50% da produção de 
algodão, arroz, feijão, mandioca, milho ou outras atividades agrícolas de convivência  com o Semiárido, 
receberão a indenização prevista pelo Garantia-Safra diretamente do governo federal, em até seis 
parcelas mensais, por meio de cartões eletrônicos disponibilizados pela Caixa Econômica Federal. O 
valor do Garantia-Safra e a quantidade de agricultores a serem segurados pelo  GS são definidos 
anualmente durante a reunião do Comitê Gestor do Garantia-Safra. MDA, Secretaria da Agricultura 
Familiar, 2012. 
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Mesmo reconhecendo a instabilidade do tipo de atividade financiada o banco é 

apenas um agente financeiro cuja ação pauta-se nas regras estabelecidas pelo 

programa e pelo mercado. 

Na pecuária a principal atividade dos dois assentamentos é a caprinocultura que 

é bastante desenvolvida em todo o território, conforme relatado pela equipe de 

assistência técnica no PDA do assentamento Sítio do Góis: 

 

“Toda a região no entorno do Projeto de Assentamento vem desenvolvendo a 
caprinocultura, atividade que tem demonstrado viabilidade e que ganha 
bastante visibilidade em toda a Chapada do Apodi. O Assentamento já dispõe 
de mais de 3.000 caprinos, despontando como um potencial para a agregação 
de valor aos seus produtos. (INCRA/PDA Sítio do Gois, p: 34).” 

 

 O fato da caprinocultura ser uma atividade já desenvolvida no entorno do 

assentamento, conforme citado no PDA, foi um dos motivos para que os assentados de 

Sítio do Góis a inserissem no projeto do PRONAF A como uma das atividades a serem 

financiadas. No PA Vila Nova além da caprinocultura, registra-se a presença da 

bovinocultura e a criação de galinhas caipiras. Todas essas atividades são 

consideradas de subsistência, uma vez que não tem gerado excedente significativo. 

Nos dois assentamentos as famílias contam com outras fontes de renda, oriundas de 

aposentadorias, de remessa de dinheiro de parentes que vivem fora do assentamento e 

do trabalho alugado, conforme registrada na fala de um dos depoentes de Vila Nova:  

 
“Eu trabalho aqui nesse assentamento e tenho trabalhado fora. Trabalho 
alugado. Se for só aqui de dentro, não tem como. Eu trabalho no gado, nas 
caieiras, no que tiver. A gente trabalha só pra complementar, 2 ou 3 diárias fora. 
Não trabalha direto porque não tem como. Se assinar a carteira, não tem 
como.” (Projeto de Assentamento Vila Nova – depoente 01) 

 
As atividades realizadas fora do assentamento, conforme o relato acima são 

fundamentais à reprodução das famílias e funcionam como complemento a renda 

obtida no lote. Tal situação, entretanto não é revelada abertamente, em função de ser 

considerada ilegal pelo INCRA. Podendo culminar, se constatada a veracidade, em 

substituição da família assentada. 

No que se refere ao PRONAF A, Vila Nova foi o primeiro a acessar o programa. 

O projeto foi elaborado pela Cooperativa Terra Viva e as famílias acessaram os 



DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA AVALIAÇÃO DO PRONAF A NOS 
ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

152 

 

recursos no ano 2000. O projeto financiou as atividades de apicultura e bovinocultura. 

Os recursos para a implantação dessas duas atividades ficaram em torno de R$ 

96.318,99 mil reais, de acordo com registros do INCRA64. No início foram beneficiadas 

07 (sete) famílias, recebendo cada uma 40 (quarenta) colméias, 01 (uma) 

indumentária, 01 (um) fumegador, e para a casa do mel o grupo recebeu 01 (uma) 

centrífuga, 01 (uma) mesa desoperculadora e 02 (dois) tambores de decantação, além 

de suportes de madeira para as colmeias. Anterior ao recebimento do material, as 

famílias participaram de cursos e palestras de iniciação e capacitação em apicultura. A 

bovinocultura restringiu-se a alguns animais, arames para cercar as áreas e 

desmatamento para plantio do suporte forrageiro.  

O assentamento Sítio do Góis teve acesso ao PRONAF em 2001, um ano 

depois que o PA Vila Nova. Os recursos no valor de R$ 694.388,01 mil reais foram 

destinados à apicultura e caprinocultura, sendo o projeto elaborado pela Cooperativa 

COOPERVIDA65, que tem sede em Mossoró e desenvolve trabalhos de assessoria 

técnica, social e ambiental em diversos assentamentos e comunidades rurais dos 

territórios Sertão do Apodi e Açu/Mossoró. 

Passados entre 10 e 11 anos de acesso ao PRONAF A nos dois assentamentos, 

a realização dos grupos focais possibilitou a reflexão em torno dos resultados do 

mesmo com foco nos indicadores definidos para a pesquisa.  

Desse modo no que se refere ao incentivo do programa à formação de grupos 

nos assentamentos, verificou-se que o acesso ao PRONAF A inicialmente 

proporcionou uma série de reuniões e discussões em grupo em ambos os 

assentamentos. Estas, no entanto não foram suficientes para criar um ambiente de 

participação coletiva e de confiança entre os agricultores do assentamento Vila Nova. 

As atividades produtivas nesse assentamento são desenvolvidas individualmente, não 

havendo além da associação do assentamento, outras formas de organização coletivas 

que tenham recebido apoio do PRONAF A para sua continuidade ou mesmo 

                                                 
64

 UFRN/FUNPEC. Projeto de Recuperação Ambiental do assentamento Vila Nova, 2010. 
65

 Segundo informações da COOPERVIDA a mesma A COOPERVIDA atua em atividades de formação e 
assessoria junto aos trabalhadores e trabalhadoras rurais; assessoria técnica; capacidade dos grupos; 
elaboração de projetos de investimentos (PRONAF); organização de categorias sociais; e parcerias com 
outras entidades e movimentos. Tem como frentes de atuação a assessoria em agricultura orgânica, 
agroecologia e tecnologias apropriadas; incentivo e contribuição ao desenvolvimento sócio-cultural; 
organização e assessoria a grupos de gênero e geração; políticas públicas; e projetos de assentamento. 
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fortalecimento. As famílias tanto do Vila Nova, quanto do Sítio do Góis relataram 

durante o realização dos grupos focais participarem de atividades do Sindicato dos 

trabalhadores Rurais de forma esporádica. Registrou-se ainda uma participação das 

mulheres dos dois assentamentos em atividades desenvolvidas pelo Centro Feminista 

8 de Março. Estas participações, entretanto não foram relacionados pelas agricultoras 

com o acesso ao PRONAF A.  

Incentivados a falar sobre os trabalhos coletivos e o incentivo do programa para 

a constituição de grupos, um agricultor do PA Vila Nova argumenta: 

 

“Se fosse  em grupo num prestava não. Já tinha era todo mundo se matado. No 
começo aqui o medo da gente era uns plantarem e outros não. Aí quando era o 
fim da safra, quem não plantava botava os bichos tudo com os da gente. Aí o 
“caba” plantava forragem pros outros. Aí agora tudo bem, porque cada qual 
manda no seu pedacinho. Ninguém vai mexer em pedaço de ninguém.” (Grupo 
Focal PA Vila Nova –Apodi) 
 
 

A fala acima registra a resistência quanto às atividades desenvolvidas em grupo. 

A experiência dos agricultores em momentos anteriores ao acesso ao PRONAF A, 

quando negativa no que se refere ao desenvolvimento de projetos e atividades 

coletivas contribui para esta opção pelo individual. Em geral a produção financiada pela 

PRONAF A desenvolve-se de forma individual, exceto quando os recursos não são 

compatíveis com os custos do projeto escolhido. Desse modo as compras dos 

equipamentos e animais dão se de forma coletiva basicamente para facilitar o 

pagamento pelo banco e o acompanhamento por parte dos técnicos. Ainda sobre a 

questão do coletivo outro agricultor comenta o fato afirmando: 

 
“Eu acho isso importante. A coisa mais aprumada que eu vi aqui foi isso. Cada 
um ter o seu pedaço. Cada um ter o seu pedaço e mandar no seu pedacinho.” 
(Grupo Focal PA Vila Nova –Apodi) 
 
 

Quando afirma como importante o fato de “cada um ter o seu pedaço e mandar 

no seu pedacinho” o agricultor revela a dificuldade que é lidar com a gestão coletiva 

dos bens dentro dos assentamentos. Essa dificuldade decorre da ausência de uma 

experiência de participação que os capacite para a convivência com regras 

estabelecidas coletivamente, bem como da ausência de confiança entre os pares. 
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No caso dos assentamentos de reforma agrária a confiança entre os próprios 

assentados torna-se um elemento importante no desenvolvimento do mesmo. De 

acordo com Putman: 

 

“Um grupo cujos membros demonstrem confiabilidade e que depositem ampla 
confiança uns nos outros é capaz de realizar muito mais do que outro grupo que 
careça de confiabilidade e confiança.” (Putman, 2000, p.38) 

  

A confiança, portanto constitui-se um elemento fundamental na formação e 

manutenção dos grupos, incentivando os processos de participação para além desses. 

No caso do PA Sítio do Gois, embora a produção seja toda individual, registra-se 

alguns investimentos realizados de forma coletiva conforme relata um agricultor do 

assentamento: 

“Fizemos a casa de mel pelo coletivo, acessório para o trator, grade de amasso, 
uma forrageira também, tudo pelo coletivo. Foi tudo pelo PRONAF. Cada qual 
tirava uma parte do seu. A gente pegava o preço e rateava com todos. Tudo era 
rateado pra todos, em partes iguais.” (Grupo Focal PA Sítio do Gois –Apodi) 

 

A forma como foi conduzido o processo de elaboração dos projetos no PA Sítio 

do Góis contribuiu para essa opção por parte dos agricultores em investir parte do 

recurso de forma coletiva, criando uma estrutura que viabilizasse a atividade produtiva 

que cada família individualmente planejava realizar. Ainda sobre essa questão outro 

assentado do PA Sítio do Góis afirma: 

 
“Era discutido em grupo. Tinha dia que a gente passava o dia todinho aqui 
discutindo. Até o canto das casas a gente fazia oficina aqui pra decidir. Nunca 
ninguém tomou decisão só, era todo mundo junto. O projeto que era meu, era 
do jeito que era o de todos.” (Grupo Focal PA Sítio do Gois –Apodi) 

 

Além das discussões para decidir a forma de aplicação dos recursos, as reuniões 

constituíram-se também em espaços de capacitação, conduzidos pela assistência 

técnica, conforme se pode aferir no depoimento abaixo: 

 
“Depois de muita reunião, muitos cursos. Pra gente acessar o crédito, teve que 
ter curso de apicultor, de associativismo, pra gente ter direito. A assistência 
técnica dava esses cursos pra nós” (Grupo Focal PA Sítio do Gois –Apodi) 
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Quando questionados acerca das dificuldades para a gestão desses bens 
coletivos os assentados argumentam:  

 
“Tem dificuldade não. No caso da casa do mel, tem um menino administrando 
lá. Cada um vai lá e paga uma porcentagem a ele. Tem dificuldade não. Todo 
ano a gente escolhe 01 ou 02 pessoas pra tomar conta da casa do mel.” (Grupo 
Focal PA Sítio do Gois –Apodi) 

 
O fato dos assentados afirmarem não existir problemas na gestão dos 

equipamentos não significa a ausência de conflitos. Estes existem na medida em que 
as famílias são diferentes, tem necessidades diferentes e, portanto opiniões diferentes 
acerca da gestão desses empreendimentos. Todavia o essencial é que o assentamento 
tenha clareza das instancias para dirimir os conflitos e opiniões divergentes de modo 
que estes possam ser solucionados. Ainda sobre a gestão desses empreendimentos e 
os problemas decorrentes desta, um outro assentado revela: 

 
 

“Aqui, esse ano, não houve nenhum problema não. Mas em outras coisas 
coletivas do assentamento, sempre existe. Por exemplo, a forrageira, porque 
usa energia. Energia é um problema aqui no assentamento, porque é coletivo. 
Energia elétrica de poço e de forrageira. Esse é um dos problemas que eu acho 
que existe aqui o da energia elétrica, mas essa questão de uso do 
equipamento, quem usa ou não, não tem problema.” (Grupo Focal PA Sítio do 
Gois - Apodi) 

 

Se no assentamento Vila Nova não foi possível relacionar os processos de 

participação nos diversos grupos e instancias decisórias no qual os agricultores se 

inserem, ao acesso ao PRONAF A, no assentamento Sítio do Góis, embora esse 

processo tenha iniciado mais efetivamente com a construção das casas e com 

aplicação dos créditos concedidos pelo INCRA, o PRONAF A contribuiu para acentuá-

lo. Inclusive no momento da comercialização dos produtos oriundos dos investimentos 

realizados com os recursos do programa, como é o caso da venda do mel para a 

cooperativa da agricultura familiar do Apodi.  

No tocante ao papel exercido pelos agricultores na definição e 

implementação dos projetos financiados pelo programa, verificou-se que esta foi 

bastante débil em ambos os assentamentos. 

 

“O PRONAF é bom, mas o banco solta ruim. A pessoa quer uma criação, aí o 
banco dá o valor X para cada animal. Aí a pessoa tem que batalhar. Os que têm 
pra vender parecem que já são combinados com o banco que só vendem 
naquele preço. Lá na CAPRIFEIRA

66
 só tem cabra de R$ 100. Aí o banco só 
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 Feira de caprinos que ocorre todo ano no município de Apodi/RN. 
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quer liberar desse jeito. A gente não tem autonomia pra comprar onde quiser.” 
(Grupo Focal – Vila Nova/Apodi) 

 
 

A fala do agricultor inicia com um reconhecimento acerca dos benefícios do 

programa. Tal fato é corroborado pela literatura acerca do tema conforme registrado por 

Mattei (2006, p. 16) quando ao analisar a produção acadêmica disponível no país 

afirma que “em dez anos, o Pronaf se transformou em uma alternativa concreta para 

diversos segmentos da agricultura familiar brasileira.” Este reconhecimento por parte 

dos agricultores, todavia, não os impossibilita de refletirem sobre a limitação que lhes é 

imposta pelo ambiente institucional e pelas regras estabelecidas pelo programa e pelos 

agentes mediadores67quando da aquisição no mercado dos itens financiados para a 

implantação do projeto. 

A ausência de liberdade para circular no mercado, estabelecendo as relações 

que lhes parecer mais vantajosas inviabiliza por completo o princípio da livre 

concorrência ou a própria ideia de auto-regulação, tão central nas argumentações dos 

defensores da livre concorrência. Nesse sentido se evidencia que as regras criadas 

pelo programa com o objetivo de evitar possíveis desvios limitam a liberdade dos 

agricultores tomadores de crédito ao invés de expandi-la.  

O depoimento que segue retrata a forma como o PRONAF reduz a criatividade 

dos agricultores assentados na definição dos projetos produtivos: 

 
“Ninguém pensava igual, mas não tinha como fazer diferente. Já vinham com a 
proposta assim. Porque assim, o técnico vinha aqui fazer o projeto pra 60 
pessoas. Aí ia fazer 60 projetos? Não dava certo. Era um projeto só pra todo 
mundo” (Grupo Focal – Sítio do Góis/Apodi) 

 
 
 Quando afirma que “ninguém pensava igual, mas não tinha como fazer diferente” 

o assentado registra o quanto se sentiu limitado quando do acesso ao programa. Essa 

limitação exposta por ele coaduna com o depoimento de um técnico que afirma que: 

 

                                                 
67

 Sobre o ambiente institucional no qual se insere o PRONAF ver o trabalho de BASTOS, Fernando. 
Ambiente Institucional no financiamento da agricultura familiar. São Paulo: Pólis, CERES, UNICAMP, 
2006; 
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“As famílias são diferentes apesar de viver na mesma região e fazer um 
pouco parecida a agricultura. Uma família de recém casados com um 
bebê ainda de braço é muito diferente de uma família que tem seis 
filhos, com quatro adultos que tem mão de obra pra tocar. As  
experiências são diferentes. Então de antemão se chega um projeto pra 
essas duas famílias esses projetos têm que ser diferentes.” 

 
 

Essa convicção de que os projetos tem que ser diferentes, conforme  exposto na 

fala do técnico, não é o que ocorre no dia a dia dos assentamentos. No assentamento 

Vila Nova, por exemplo, a imposição de um modelo termina por provocar a  redução da 

criatividade, da possibilidade de inovar na definição dos projetos a serem financiados, 

conforme segue: 

 
“Eu nem pensei em outra coisa porque só liberava pra isso mesmo. Era só pra 
estaca, arame, mourão. E lotear.” (Grupo Focal – Vila Nova/Apodi) 

 

Esta limitação vivenciada pelos agricultores inibe uma postura ativa dos mesmos 

nas relações estabelecidas com os agentes bancários e demais mediadores, bem como 

na condução dos seus projetos de vida. 

No que se refere a alterações no processo produtivo decorrentes do acesso 

a novos conhecimentos e inovações tecnológicas voltadas a convivência com as 

características do território, constatou-se que no caso de Sítio do Góis o acesso ao 

PRONAF A possibilitou as famílias se inserirem na atividade de apicultura, ainda 

desconhecida para a maioria delas, conforme o registro abaixo: 

 
“Ninguém sabia nada desse negócio de abelha, por isso a gente fez o curso de 
apicultura. A gente não conhecia como é que faz. Foi o banco e os técnicos que 
trouxeram pra gente conhecer. Eles mostraram e a gente viu que dava certo. O 
banco viu que tinha retorno aplicar em colmeia. E é a realidade.” (Grupo Focal – 
Sítio do Góis/Apodi) 
 

 

A opção por se envolver em uma nova atividade produtiva, ainda desconhecida 

pelos agricultores, exigiu destes o conhecimento de novas técnicas de produção e de 

relacionamento com o meio ambiente. Nesse sentido novos equipamentos foram 

adquiridos e as famílias foram orientadas na operacionalização desse novo maquinário. 

Diferentemente das atividades produtivas a que estavam habituados a realizar a 

produção apícola é uma atividade que tem como pressuposto a preservação das fontes 
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de água e da flora local, sem a qual as abelhas não conseguem produzir o mel. De 

acordo com Araújo, o potencial da apicultura vai além da possibilidade de geração de 

renda. Para esse autor:  

 
“A apicultura tem uma função educativa em relação à preservação do meio 
ambiente, mais especificamente da importância de manutenção da mata nativa 
e suas florações, fundamental na alimentação de manutenção da mata nativa e 
suas florações, fundamental na alimentação das abelhas e produção de mel 
que por sua vez fortalece os processos de polinização tanto da vegetação 
natural quanto das culturas implantadas.” (Araújo, 2010. p.141) 
 
 

No assentamento Vila Nova, embora os assentados também tenham feitos 

investimentos em apicultura esta não se tornou a atividade principal do assentamento, 

tendo sido abandonada por algumas famílias. Atualmente das 10 famílias assentadas 

em Vila Nova apenas 04 ainda trabalham com apicultura. 

Nos aspectos relacionados ao acesso a assessoria técnica os dois 

assentamentos registraram uma boa relação entre os assentados e a equipe de ATER 

na elaboração e implantação do projeto. Este trabalho, entretanto não se fez constante 

nos assentamentos no período posterior a implantação em função da ausência de uma 

política pública de assistência técnica contínua. Desse modo não se pode aferir que a 

assistência técnica tenha contribuído para agregar novos conhecimentos aos 

agricultores ou mesmo contribuído para que esses conseguissem ter uma postura mais 

ativa quando da aquisição do itens financiados ou mesmo na elaboração do projeto. 

Os equipamentos e animais financiados pelo programa foram comprados no 

próprio território, conforme orientação do programa e da equipe de assistência técnica. 

Sobre essa questão os assentados que participaram do grupo focal relatam: 

 

“Foi comprado aqui mesmo. Houve até feira de animais aqui. O problema foi 
que o banco disse que o preço de um bode era de R$ 80, aí o vendedor já 
sabia. Com o dinheiro no bolso a gente comprava 40, 50, mas eles já sabiam o 
preço do banco e a gente não tinha o dinheiro no bolso.” (Grupo Focal – PA 
Sítio do Góis) 
 

 
 Novamente a questão dos preços praticados quando da aquisição dos 

equipamentos aparece na fala dos assentados. Essas questões parecem ter sido pouco 

problematizadas com a equipe de assistência técnica, responsável por assessorar os 
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assentados. O relato acima revela uma discordância dos agricultores em relação ao fato 

de não poderem ter acesso ao dinheiro e realizar, segundo os mesmos, a melhor 

compra, otimizando os recursos disponibilizados pelo programa. Tal situação revela um 

controle do mercado por alguns grupos de vendedores conforme se constata no 

depoimento seguinte: 

 
“Era assim: o banco estipulou que uma cabra era R$ 120. Se a gente fosse num 
produtor, talvez comprasse por R$ 80. Mas o banco fazia uma feira aqui, e o 
vendedor só vendia por R$ 120, porque sabia que o banco soltava R$ 120 para 
comprar uma cabra”. (Grupo Focal – PA Sítio do Góis) 
 

 

Quando afirma que “o banco estipulou que uma cabra era R$ 120 reais”, os 

agricultores parecem desconhecer que os projetos são elaborados pelos técnicos com 

a concordância dele e só então apresentados ao banco. Os valores constantes nos 

projetos não são definidos pelo banco, embora este avalie se o mesmo está compatível 

com mercado, antes da sua aprovação. Essa situação, no entanto não é exclusiva dos 

PA’s Sítio do Góis e Vila Nova, conforme veremos no decorrer deste trabalho. 

Nos aspectos referentes à elevação da renda constatou-se que houve uma 

melhora no PA Sítio do Góis, na medida em que os recursos adquiridos através do 

programa constituíram-se em alicerce para o início de uma atividade produtiva. O 

depoimento que segue revela o quanto o PRONAF A foi importante para o início das 

atividades desenvolvidas pelos agricultores desse assentamento:  

 

“Acho que foi o gancho aqui. Começou a vida aí, a criar abelha, bode, uma 
vaquinha de leite, desmatamento pra plantar.” (Grupo Focal – Sítio do 
Góis/Apodi) 
 
 

O depoimento acima revela ter sido o PRONAF A o indutor das atividades 

desenvolvidas atualmente no assentamento. Essa modalidade de crédito é visto pela 

maioria dos assentados como o grande investimento a ser realizado no lote produtivo. 

Nesse sentido o PRONAF A é esperado por muitos assentados com grande 

expectativa. É a partir do acesso a esse crédito que as famílias de fato vão iniciar os 

seus projetos produtivos. O que para um agricultor familiar significa o seu próprio 

projeto de vida. Daí a relevância atribuída por eles ao programa. 
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No PA Vila Nova não foi possível observar um aumento de renda significativo em 

função do acesso ao programa. Registra-se entretanto que os investimentos realizados 

em bovinos, embora não tenham se constituído em uma atividade relevante, foi 

fundamental para os agricultores, pois além de se constituírem em uma poupança 

possibilitou aos assentados o uso dos animais para desenvolver outras atividades tais 

como transporte de pequenas cargas e aragem da terra. Os investimentos realizados 

em apicultura, atualmente envolvem apenas 04 famílias, as demais desistiram da 

atividade se desfazendo das colméias e realizando outros investimentos.  

Registra-se desse modo que mesmo não tendo muitas opções no momento de 

definirem os projetos, ao acessarem os recursos os assentados muitas vezes destinam 

os recursos para novas atividades, exercendo assim a sua liberdade na aplicação dos 

mesmos. 

É importante registrar que no caso de Sítio do Góis os assentados já contavam com 

uma infraestrutura mínima. Esta, no entanto não é a realidade de todos os 

assentamentos, embora o programa tenha como critério para concessão do crédito o 

atendimento a alguns itens tais como: o acesso à água, a energia elétrica, a aplicação 

dos créditos inicias concedidos pelo INCRA, o licenciamento ambiental, a conclusão do 

projeto de topografia e o Plano de Desenvolvimento do Assentamento. Sem esses itens 

atendidos o assentamento não deveria acessar recursos pelo PRONAF A. Refletindo 

sobre o acesso ao PRONAF pelos assentados da reforma agrária Bruno e Dias 

registram a importância de: 

 
”(...) considerar que se trata de um tipo de agricultor que tem um nível de 
capitalização praticamente inexistente. Na maioria das vezes, por ausência ou 
ineficiência de políticas complementares, o crédito recebido é aplicado na 
montagem de uma infraestrutura básica e indispensável, mas que não gera 
renda imediata e diretamente: preparação ou recuperação de solos, melhorias 
estruturais nos lotes (estradas vicinais, captação de água etc.).” (Bruno e Dias, 
2004, p 67). 

 

No PA Sítio do Góis cada família já sabia onde era seu lote, algumas já haviam 

desmatado a área e preparado para o plantio. Desse modo os recursos foram dirigidos 

para outras atividades, conforme constatamos no relato a seguir: 
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“A gente já plantava. Com o PRONAF continuou plantando na terra que a gente 
já plantava. Por que mesmo sem saber onde eram nossas áreas, continuamos 
a plantar onde era do proprietário. Mas quando veio o projeto todo mundo já 
sabia. Já tinha a cerca. Muitos deles até já tinham brocado.” (Grupo Focal – 
Sítio do Góis/Apodi) 

 

  
A iniciativa das famílias no que se refere a construção de cercas, brocagem da 

vegetação nativa entre outras ações contribuiu para potencializar os recursos do 

PRONAF A, pois com a área já desmatada os investimentos puderam ser direcionados 

a outras atividades, diferentemente de outros assentamentos no qual os recursos do 

PRONAF A são utilizados para realização de desmatamentos e construção de cercas.  

Outro elemento que consideramos importante ser problematizado no âmbito do 

programa é a ausência de discussões acerca dos impactos ambientais provocados 

pelas atividades produtivas. Nos dois assentamentos a questão ambiental foi tratada de 

forma tangencial na medida em que se discutiu a atividade da apicultura.  

 

4.2 – O município de Upanema e os assentamentos Bom Lugar e Baixa do Dutra 

 

Situado na mesorregião do Oeste Potiguar e na microrregião do Médio Oeste, o 

município de Upanema ocupa uma área de 854 km² e faz fronteira ao norte com o 

município de Mossoró, ao leste com Parau, ao sul com Campo Grande e a oeste com 

Caraúbas e Governador Dix-Sept Rosado. Upanema foi criado no dia 16 de setembro 

de 1953, pela Lei Estadual 874, que o desmembrou do município de Campo Grande. 

Conforme classificação do IDEMA, o município está situado na zona homogênea 

mossoroense, especificamente na subzona Mossoró, juntamente com as cidades de 

Apodi, Baraúna, Caraúbas, Felipe Guerra, Governador Dix-Sept Rosado, Itaú, 

Mossoró, Rodolfo Fernandes, Severiano Melo e Upanema, com altitude média de 45 

metros com o relevo 100 metros acima do nível do mar. 

Em termos de localização e distância dos principais centros urbanos regionais, 

Upanema fica a 72 km de Mossoró e a uma distância de 288 Km de Natal (RN), 330 

km de Fortaleza (CE), e 560 km de Recife (PE). 

No que se refere à infraestrutura de saúde registra-se a existência de 1 centro de 

saúde, 03 postos de atendimento, 01 hospital com 14 leitos hospitalares para 
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internação e 04 estabelecimentos que prestam serviços ambulatoriais ao SUS.    

 As principais atividades econômicas desenvolvidas no município são: 

agropecuária, pesca, extração vegetal e silvicultura. No tocante a distribuição dos 

assentamentos no município o INCRA registra uma área de 21.252,29 hectares 

distribuídos em 12 assentamentos que são ocupados por 784 famílias, conforme se 

visualiza no gráfico abaixo: 

 

GRAFICO 11 – ASSENTAMENTOS POR ANO DE CRIAÇÃO – UPANEMA 

 
Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do INCRA. 
 

Conforme se constata no gráfico os assentamentos rurais surgiram no município 

de Upanema no início da década de 90, a exemplo do PA Baixa do Dutra e Bom Lugar 

selecionados para a presente pesquisa.   

Os Projetos de Assentamentos Bom Lugar e Baixa do Dutra situam-se 

relativamente próximos um do outro.  Localizados no município de Upanema, Território 

da Cidadania Sertão do Apodi os dois assentamentos podem ser acessados por 

Upanema, atravessando-se a passagem molhada que fica sobre o rio Upanema, fica 

próximo ao terminal Turístico. 
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FOTOS 17 e 18 – Passagem molhada/Upanema-RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Vlademir Alexandre 

 

A partir dessa passagem molhada, segue-se por uma estrada de terra por cerca 

de 11 Km até Baixa do Dutra e mais 04 Km até Bom Lugar ou pela BR 304 no sentido 

Natal-Mossoró entrando 22 Km após a cidade de Açu, em direção ao PA Novo Pingos 

de onde se percorre aproximadamente 12 Km de estrada carroçável até chegar ao PA 

Bom Lugar. Registra-se que o acesso pelo município de Upanema fica bastante 

prejudicado no período chuvoso. 

Apesar da proximidade os dois assentamentos diferem no tamanho da área 

ocupada e no número de famílias assentadas. Bom Lugar registra uma área de 

3.739,96 hectares divididos para 150 famílias, enquanto Baixa do Dutra tem uma área 

de 1.042,00 hectares ocupados por 33 famílias.  Em função do tamanho da área e do 

número de famílias o assentamento Bom Lugar divide-se em duas agrovilas. 

No que refere a moradia nos dois assentamentos as casas podem ser 

consideradas satisfatórias. As mesmas são de alvenaria, dispondo de no mínimo dois 

quartos, sala, cozinha e banheiro com fossa séptica, conforme projeto original 

construído pelo INCRA no início do assentamento. Entre os anos de 2009 e 2010 os 

dois assentamentos tiveram acesso através do INCRA ao crédito 

Recuperação/Material de construção e fizeram melhorias nas residências. Desse modo 

há bastante variação de uma casa para outra, uma vez que cada família aplicou os 

recursos de acordo com seus desejos e necessidades.  
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No que se refere à infraestrutura disponível no assentamento verifica-se em 

Bom Lugar a existência dos seguintes equipamentos: 01 (uma) escola municipal de 

ensino fundamental; 01 (uma) unidade básica de saúde68 com atendimento quinzenal; 

01 praça, 01 quadra de esportes; 01 caixa d’água com rede de abastecimento para 

todas as casas; cisternas de placas nas residências; 02 açudes de pequeno porte; 

iluminação e telefones públicos. Registra-se, todavia que apesar da existência de 

açudes na propriedade, a água para produção é considerada insuficiente. 

 

FOTO 19: Posto de Saúde no PA Bom Lugar – Upanema/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Vlademir Alexandre 

 

No assentamento Baixa do Dutra a comunidade não conta com escola ou posto 

médico, embora os serviços sejam oferecidos, no próprio assentamento, pela prefeitura 

do município que faz uso do prédio da sede da associação para a prestação dos 

mesmos. No que se refere a saúde a comunidade dispõe de 01 clínico geral e 01 

dentista que fazem o atendimento mensalmente.  

Nos aspectos relacionados à produção os dois assentamentos desenvolvem 

atividades de caprinocultura, cajucultura e apicultura, objetivando principalmente a 

                                                 
68

 A Unidade de saúde está sendo ampliada conforme registro fotográfico. 
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comercialização. A pecuária bovina existe, mas é pouco expressiva, assim como o 

criatório de aves, os quais se destinam fundamentalmente ao consumo familiar. Além 

das atividades ligadas a agricultura chama atenção principalmente em Bom Lugar o 

desenvolvimento de atividades ligadas ao comércio de animais, o transporte de 

pessoas e o trabalho no funcionalismo público municipal. 

No que se refere ao PRONAF A os dois assentamentos tiveram acesso ao 

programa no ano 2000 e investiram basicamente nas mesmas atividades: cajucultura, 

ovino-caprinocultura e apicultura. No assentamento Baixa do Dutra o projeto foi 

elaborado pela Terra Livre, enquanto no assentamento Bom Lugar a instituição 

responsável foi a COOPERVIDA.  

No que se refere a avaliação das famílias acerca dos resultados obtidos com o 

acesso ao programa pode-se considerar, tendo como base as discussões nos grupos 

focais, que nos assentamentos Bom Lugar e Baixa do Dutra esta é positiva. O 

depoimento abaixo ilustra bem o sentimento das famílias assentadas em relação ao 

programa:  

 
 “Foi importante. Primeiro porque a gente não tinha como brocar pra plantar. 
Não tinha quem tivesse cercado a sua terra. Se não tivesse PRONAF, não tinha 
nada aqui. Não tem o que reclamar muito não.” (Grupo Focal – Bom Lugar 
/Território Sertão Do Apodi)  

  

Diferentemente do PA Sítio do Gois em Apodi, onde alguns assentados já 

haviam realizado desmatamento nos lotes e cercado algumas áreas, no assentamento 

Bom Lugar os recursos do PRONAF deram suporte as atividades iniciais. Conforme o 

relato acima o preparo da terra só teve início com a chegada do crédito, o qual 

possibilitou aos agricultores cercarem os lotes e brocarem a terra. Outro agricultor 

reforça os aspectos positivos ao mesmo tempo em que ressalta a ausência de água 

para viabilizar a produção: 

 
“Pra mim foi bom demais, mas a terra só não é boa para nós, porque não temos 
poço lá. Estamos com 80 cabeças de criação.” (Grupo Focal - Baixa do Dutra 
/Território Sertão Do Apodi) 
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A clareza com relação às privações, decorrentes da ausência de outras políticas 

que possibilitem, por exemplo, o acesso à água para produção não impede que os 

agricultores reconheçam os aspectos positivos do programa.  

A exemplo do ocorrido em outros assentamentos a realização dos grupos focais 

possibilitou as famílias refletirem sobre a relevância ou não do programa para a reforma 

agrária e para o seu desenvolvimento enquanto agricultor. No que se refere aos 

indicadores da pesquisa constatamos nesses dois assentamentos situações muito 

semelhantes às encontradas nos assentamentos de Apodi. Por exemplo, nos aspectos 

relacionados à constituição de grupos constatou-se que o programa não exerceu 

influencia na organização do assentamento. No caso especifico do PA Bom Lugar todas 

as atividades realizadas deram-se de forma individual, não havendo discussão sequer 

para pensar o processo de comercialização. A organização de grupos nesse 

assentamento ocorreu apenas para aquisição das mudas de cajueiros e dos animais, 

mas mesmo nesses casos não se construiu uma estratégia para baratear os custos dos 

itens adquiridos a aquisição de forma coletiva visava muito mais diminuir o trabalho dos 

técnicos e agentes de desenvolvimento quando do acompanhamento ou 

supervisão/fiscalização dessas compras. O depoimento abaixo registra o que motivou 

as compras coletivas na visão dos assentados: 

 

“Se cada um fosse se responsabilizar pra comprar o seu animal, a um curral 
aqui, outro curral ali, o projeto não ia andar, né. Eles só davam porque tinha que 
ser em grande quantidade. Se ele liberava pra 100, se fosse gado ou ovelha, 
tinha que ser num curral só.” ”(Grupo Focal – Bom Lugar /Território Sertão Do 
Apodi) 

 

Essa situação relatada acima não ocorreu exclusivamente na compra dos 

animais, também se reproduziu na aquisição de colmeias e outros implementos 

agrícolas. 

No que se refere ao papel exercido pelos agricultores assentados na 

definição, elaboração e execução dos projetos a serem financiados pelo programa, 

constatou-se que tal como nos assentamentos Vila Nova e Sítio do Góis, localizados 

em Apodi este se deu de forma superficial, uma vez que as escolhas eram limitadas. A 

fala abaixo revela um pouco dessa limitação, presente nos dois assentamentos e 

bastante ressaltadas nos grupos focais: 
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“Mas lá, nos proprietários grandes, que era “tanto”, ou você comprava ou não 
trazia. Você não tava com o dinheiro no bolso, então era obrigado a comprar. 
Acho que das coisas mais ruins que passou aqui, foi isso mesmo. A gente não 
tinha aquele direito de comprar. O dinheiro da gente comprar dois animais, era 
o dinheiro de comprar só um. Com o dinheiro no bolso, dava pra comprar dois 
bois ou dois garrotes, folgado”. ”(Grupo Focal - Baixa do Dutra /Território Sertão 

do Apodi) 
 
 

A ausência de liberdade quanto à definição dos locais para aquisição dos 

animais por si só já é um limitador do processo de desenvolvimento. Neste caso ela 

contribui para limitar também a própria aplicação do recurso e a eficácia do mesmo. 

Esta situação se reproduz também em Bom Lugar como se pode observar no 

depoimento que segue: 

 
“O técnico dizia como era pra ser o projeto. Tinha a planilha do banco. Então 
aquela planilha do banco a gente tinha que seguir. Num era dizer assim “eu 
quero uma vaca que custa R$ 1.500” não. A planilha do banco é essa. O banco 
tem uma planilha, onde você vai seguir aquela planilha. Se não seguir, não deu 
certo, o projeto. Eles já tinham o preço baseado, e a gente dizia, se encaixasse, 
tudo bem.” (Grupo Focal – Bom Lugar /Território Sertão Do Apodi) 

 
 

Os depoimentos referentes ao papel dos assentados nos aspectos relacionados 

à negociação de preços e a própria escolha dos fornecedores apontam para a 

existência de problemas sérios na compreensão das regras do programa e do papel 

dos tomadores de créditos nesse processo. Nessa situação os assentados se colocam 

como beneficiários passivos da política pública e esta não contribui para expansão da 

capacidade de negociar, essencial para a tomada de decisão em espaços coletivos 

como é o caso dos assentamentos de reforma agrária. 

No tocante as alterações no processo produtivo (com acesso a novos 

conhecimentos e inovações tecnológicas voltadas a convivência com as características 

do território) decorrentes do acesso ao programa constatou-se que não houve 

inovações tecnológicas relevantes, todavia o programa possibilitou dotar o 

assentamento de condições para produção tais como a aquisição de bois de serviço, 

carroças e o cercamento dos lotes sem o qual se inviabiliza a criação de animais. A fala 

abaixo registra a relevância desse fator para a permanência do agricultor no 

assentamento: 
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Se não tivesse PRONAF, não tinha nada aqui. Não tem o que reclamar muito 
não. Eu achei foi bom. (Grupo Focal Bom Lugar) 
 

Quando afirma que sem o PRONAF não haveria nada no assentamento, o 

agricultor revela que o crédito teve um papel relevante nas atividades que atualmente 

sustentam o assentamento e permitem que as famílias permaneçam na área. Apesar 

dos dois assentamentos localizarem-se na região do semiárido não há nos projetos 

elaborados nenhuma estratégia diferenciada para produção de acordo com esse bioma. 

Essa lacuna muitas vezes inviabiliza o projeto, como na situação descrita a seguir: 

 

“Eu vendi tudo, porque o trator era pra botar água pra lá. Quando eu coloquei 
por 6 meses, a produção não dava pra pagar a água que eu botava lá. E ainda 
tinha remédio, trabalho de casa, tudo. O gado é diferente, porque bebe a água 
do açude que tem. A criação é pra lá e pra cá todo dia. Pra ovelha tinha que 
pagar água, aí com 4, 5 dias, ia embora o dinheiro.” (Grupo Focal – Baixa do 
Dutra /Território Sertão do Apodi) 

 

 

 Evidencia-se nesse depoimento a ausência de articulação entre os projetos 

elaborados e a realidade concreta das famílias e do local onde o projeto será 

implantado, além de uma ausência de articulação entre o PRONAF A e outras políticas 

públicas que pudessem atuar diretamente sobre as privações que tem interface direta 

com o mesmo. Discutindo os limites na aplicação do PRONAF na modalidade crédito no 

nordeste do Brasil, Aquino e Schneider (2010, p: 26) constatam que: 

 

“A questão principal e talvez a mais essencial é que o programa continua a 
estimular a prática de atividades agropecuárias vulneráveis às secas que 
assolam periodicamente a região, sem nenhum esforço paralelo no sentido de 
disseminar novas tecnologias de convivência  com as condições do semi-árido. 
Esta situação eleva o risco das atividades fracassarem e diminui o efeito 
gerador de renda dos recursos outorgados, levando bom número de produtores 
a se defrontar com dívidas crescentes e até impagáveis.” 
 

 
Esta realidade descrita por Aquino e Schneider se reproduz em diversos dos 

assentamentos analisados na presente pesquisa, como poderemos observar no 

decorrer deste trabalho. 

Nos aspectos concernentes a assessoria técnica para elaboração e execução 

do projeto constatou-se uma fragilidade no acompanhamento do mesmo, em função 

da instabilidade dos programas de assistência técnica governamentais. É fato a 
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presença da assistência técnica na elaboração e implantação dos projetos nos dois 

assentamentos, todavia essa assistência cessa durante as demais fases do projeto. No 

geral, tanto em Baixa do Dutra quanto Bom Lugar, os assentados têm uma visão muito 

positiva da presença dos técnicos na área. A fala abaixo registra a presença dos 

mesmos na implantação do projeto e a relevância atribuída ao seu trabalho: 

 

“Ele ajudou na compra do cajueiro. Ele sempre ajudou, sempre é bem-vindo. 
Nós hoje estamos sem técnico no assentamento. Estamos batalhando pra ver 
se o INCRA bota um técnico aqui. Sendo pra fazer um projeto, nós temos que 
pagar, se for pelo INCRA, não paga nada. É melhor por isso.” ”(Grupo Focal – 
Bom Lugar /Território Sertão do Apodi) 
 
 

Tem-se aqui o reconhecimento da importância da assistência técnica no 

assentamento. Esta, todavia é vista muitas vezes como mera elaboradora de projetos 

que possam trazer recursos financeiros ao assentamento. Não se percebeu nas 

discussões dos grupos focais referência ao trabalho dos técnicos no tocante a 

agregação de conhecimento decorrente do trabalho desenvolvido no assentamento. 

Discutindo sobre o papel da assistência técnica nos assentamentos o gerente do 

PRONAF A no estado afirma que esta se constitui um dos gargalos do programa: 

 

“Um dos gargalos, não digo nem deficiência, é ausência de mais empresas de 
assistência técnica. O número de assentamentos tem crescido muito e a gente 
precisa que as empresas de assistência técnica acompanhem esse 
crescimento. E elas não têm acompanhado. Tem poucas empresas prestando 
assistência. E com mais volume do que ela tem condições de dar. Queira ou 
não, acaba fragilizando esse trabalho de assistência técnica. Mas eu ainda faço 
uma avaliação positiva.” (Gerente do PRONAF A no Rio Grande do Norte - 
BNB) 

 
 

 Mesmo reconhecendo as limitações da assistência técnica o depoimento 

registra uma avaliação positiva do trabalho que vem sendo desenvolvido por essas 

instituições no âmbito do programa.  

No que se refere ao aumento da produção e a elevação da renda verificou-se 

nos dois assentamentos que o acesso ao PRONAF A contribuiu com esse propósito, 

ainda que não na proporção desejada. As falas abaixo registram a forma como os 
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agricultores percebem essa melhoria na renda e sua relação com a melhoria do padrão 

de vida: 

 

“Todo mundo teve resultado. Tem gente que não tem, mas acredito que grande 
parte teve resultado. Porque ele tem ovelha, tem uma vaquinha, tem tudo isso. 
E agora tá produzindo, o cara vende um garrote, compra uma televisão; vende 
um garrote, compra uma geladeira, e assim vai crescendo, vai melhorando a 
vida. De qualquer maneira tem lucro, tem renda, tem produção.” (Grupo Focal – 
Bom Lugar /Território Sertão do Apodi) 
 

 
O relato acima evidencia a contribuição do programa para o consumo denotando 

uma mobilidade social que se expressa na aquisição de bens considerados pelo 

agricultor como relevante para o seu bem estar, para a sua satisfação e de sua família. 

O aumento da renda relaciona-se com o desenvolvimento na medida em que possibilita 

ampliar a qualidade de vida, contribuindo para a eliminação de privações, conforme 

registrado no depoimento que segue: 

 
“Com o PRONAF melhorou pra nós todos. Nós viemos de uma região que não 
tinha nem uma vaca direito pra pegar o leite. E hoje tem, por conta desse 
projeto. Eu tenho, 2 ou 3 têm, mas por conta desse projeto.” (Grupo Focal – 
Baixa do Dutra – Território Sertão do Apodi) 
 

 
A renda isoladamente não se constitui um fator exclusivo para medir o 

desenvolvimento. Todavia ela se torna fundamental quando contribui para a eliminação 

de outras privações, ampliando as capacidades das pessoas em definir o tipo de vida 

que desejam ter.  Nos assentamentos Bom Lugar e Baixa do Dutra os relatos nos 

grupos focais nos possibilitaram aferir que houve uma melhora no indicador renda 

decorrente do acesso ao PRONAF A. 

 

4.3 – O município de Governador Dix Sept Rosado e os assentamentos Tião 

Carlos e Três Marias 

 

Governador Dix-Sept Rosado foi criado pela Lei no 2.878, de 4 de abril de 1963, 

que o desmembrou-se de Mossoró e o tornou-se município do Rio Grande do Norte. 

Localizado na mesorregião Oeste Potiguar e na microrregião da Chapada do Apodi e 
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abrangendo uma área de 1.263 km² o município  distancia-se 313 km da capital do 

estado, cujo acesso dar-se através das rodovias BR-304 e RN-117.  

Governador Dix-Sept Rosado tem como limites os municípios de Baraúna, 

Mossoró, Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Upanema e o estado do Ceará. A população 

do município de acordo com Censo 2010 é de 12.374 habitantes. De acordo com o 

IDEMA (2001, p:7) o clima é muito quente e semi-árido, com estação chuvosa 

atrasando-se para o outono 

A economia gira em torno da agricultura, pecuária e produção de cal. O 

município possui cerca de 75 caieiras (fornos de produção de cal), 18 destas 

localizadas dentro da área urbana do município. A extração de calcário/mármores é 

uma grande fonte de renda no município, sendo realizada de forma rudimentar e sem 

infra-estrutura técnica, desde a fase inicial até a calcinação, conforme podemos 

visualizar nas fotografias abaixo: 

 

FOTOS 20 E 21 – Produção de cal – Governador Dix-Sept Rosado /RN  

            

Fotos: Vlademir Alexandre 

 

A atividade ainda faz uso da lenha como principal combustível, contribuindo para 

o desmatamento e a degradação do solo, agravando o processo de desertificação da 

região. De acordo com Oliveira e Valery (2007, p: 14) 

 

“Governador Dix Sept Rosado é situado como o principal pólo produtor tendo 81 
(oitenta e uma) unidades produtoras cadastradas, dentre as quais 45 (quarenta 
e cinco) encontram-se em atividade e 36 (trinta e seis) estão desativadas. 
Empregam direta e indiretamente 554 (quinhentos e cinqüenta e quatro) 
trabalhadores e produzem 4.308 (quatro mil trezentos e oito) toneladas de 
cal/mês.” 
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Além da produção de cal citada acima, o município também desenvolve a 

agropecuária onde se destaca a criação de bovinos e suínos. Merece registro ainda a 

produção de mel e os plantios de manga, banana e castanha de caju, desenvolvidas 

principalmente pela agricultura familiar. 

No que se refere à presença dos assentamentos rurais no município, atualmente 

conta-se com 13 projetos, abrangendo uma área de 23.417,50ha, com capacidade 

para 687 famílias. No gráfico abaixo é possível visualizar a evolução dos 

assentamentos no município:  

 

GRAFICO 12 – ASSENTAMENTOS POR ANO DE CRIAÇÃO – 
GOVERNADOR DIZ-SEPT ROSADO/RN 

 
Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do INCRA. 

 

De acordo com o gráfico acima o primeiro assentamento constituído no 

município foi em 1996. De um total de 13 assentamentos foram selecionados para 

fazer parte da amostra da presente pesquisa os assentamentos Três Marias e Tião 

Carlos e criados em 1997 e em 2001 respectivamente. 
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 O projeto de assentamento Tião Carlos está localizado no município de 

Governador Dix-Sept Rosado, a uma distância de aproximadamente 20 km da sede do 

município e a 34 km de Mossoró. O acesso se dá através da BR 405 que liga as duas 

cidades, enquanto que o projeto Três Marias está localizado a 43 km da sede do 

mesmo município. O acesso é feito a partir da cidade de Governador, através de uma 

estrada carroçável até a BR-405 e a partir daí percorre-se mais 19 km no sentido 

Apodi/Mossoró ou ainda partindo de Apodi para Mossoró pela BR – 405, percorrendo-

se 43 km até o assentamento. 

 Tião Carlos é um assentamento pequeno, possui uma área de 438,0000 

hectares, distribuídas para 18 famílias, enquanto Três Marias possui uma área de 

2.208,0777 hectares onde foram assentadas 70 famílias. Em Três Marias as 

residências foram construídas em 1998 e passaram por uma reforma no ano de 2010, 

contando basicamente com sala, 02 quartos, cozinha e banheiro. Com a reforma 

realizada em 2010 algumas famílias construíram alpendres ou varandas e melhoraram 

as condições sanitárias (cozinhas e banheiros) da casa. No assentamento as casas 

também foram construídas pelo INCRA e contam basicamente com a mesma estrutura. 

Alguns moradores já fizeram pequenas reformas incluindo áreas de serviço ou quartos 

utilizados para depósitos. Ainda não receberam recursos do INCRA para fazer reformas 

mais substanciais, embora os mesmos já estejam assegurados pela Superintendência 

do Rio Grande do Norte. 

 Nos dois assentamentos o abastecimento de água é realizado através de 

01 poço artesiano localizado na agrovila com distribuição para todas as casas através 

de rede de adução. A energia usada pela bomba para o abastecimento nas casas é 

paga pelo conjunto dos assentados. As duas comunidades contam ainda com cisternas 

em todas as casas, cuja água é utilizada preferencialmente para o consumo humano. 

Quando no verão as famílias acrescentam como alternativas para acesso a água o uso 

de cacimbas e de carros pipa se necessário.  

No que se refere à saúde os assentados não dispõem de um posto de 

atendimento ou similar, necessitando se deslocar até a sede do município onde existe 

posto de saúde e hospital local ou nos casos mais graves até Mossoró que dispõe de 

um hospital regional com melhor estrutura e condições de atendimento. No caso de 
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Três Marias as famílias contam ainda com um médico do Programa de Saúde da 

Família que quinzenalmente vai ao assentamento para atender a população.  

No quesito educação a situação se diferencia entre os assentamentos. Em Tião 

Carlos não existe escola para tender a comunidade. Desse modo os alunos necessitam 

se deslocar para comunidades vizinhas ou para a sede do município de Governador 

Dix-sept Rosado. Esse deslocamento em geral é feito a pé ou em motos e bicicletas e 

em na maioria das vezes não passa de 2 km quando a escola é na comunidade vizinha. 

Já em Três Marias a comunidade conta com uma escola para educação infantil e 

ensino fundamental I e II. Para os alunos do ensino médio é necessário o deslocamento 

até a cidade de Governador Dix-Sept Rosado. 

No tocante as atividades produtivas destacam-se os plantios de feijão, milho e 

sorgo69.  

 
FOTOS  22 E 23 – Produção de milho – PA Tião Carlos /Governador Dix-Sept Rosado/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Vlademir Alexandre 

 

No caso de PA Três Marias acrescenta-se a produção de algodão desenvolvida 

por algumas famílias. Nos quintais e áreas próximas a agrovila as famílias plantam 

ainda jerimum, banana, mamão, coco, maxixe e melancia que ajudam na composição 

da alimentação. Na Pecuária, desenvolvida para consumo e venda de derivados, 

registra-se a criação de caprinos, bovinos e aves caipiras. No PA Três Marias 

                                                 
69

 Utilizado na ração animal. 



DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA AVALIAÇÃO DO PRONAF A NOS 
ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

175 

 

encontra-se também algumas famílias desenvolvendo atividades de ovinocultura e a 

apicultura. 

No tocante ao acesso ao PRONAF A o PA Três Marias foi o primeiro a acessar 

os recursos no ano 2000. Nesse assentamento a elaboradora foi a Cooperativa Terra 

Livre e os recursos, no valor de R$ 507,480,04 mil reais, foram investidos em três 

cadeias produtivas diferentes: bovinocultura, caprinocultura e apicultura. Cinco anos 

depois, em 2005 foi a vez de Tião Carlos ter acesso ao programa. Os recursos no PA 

Tião Carlos totalizaram um valor de R$ 164.869,52 mil reais e foram investidos na 

caprinocultura, sendo a cooperativa COOPERVIDA responsável pela elaboração e 

acompanhamento do projeto. 

Discutindo nos grupos focais sobre o incentivo do PRONAF A à formação de 

grupos e à participação dos assentados nas questões coletivas do assentamento e da 

comunidade identificou-se que no PA Tião Carlos o acesso ao programa não 

influenciou os aspectos organizativos do assentamento. Todas as atividades 

financiadas desenvolveram-se de forma individual. Sobre essa questão um assentado 

afirma ter sido melhor trabalhar individualmente: 

 

“Foi melhor. Tá tudo cercado aí, né. Aqui não teve desunião não. Foi cada um 
no seu lote. Aqui não temos nem trator da associação.” (Grupo Focal PA Tião 
Carlos – Governador Dix-sept Rosado)) 

  

 Não se observa nesse assentamento um estímulo por parte do programa em 

buscar resolver as questões referentes ao próprio crédito de forma coletiva. Cada 

assentado se responsabiliza pelo recurso que acessa e pela implantação do projeto no 

seu lote, assumindo sozinhos os ônus e bônus dessa decisão. No caso do 

assentamento Três Marias houve uma tentativa de se desenvolver algumas atividades 

de forma coletiva de forma a viabilizar uma melhor aplicação do recurso. Todavia 

problemas internos fizeram com que essa tentativa fosse frustrada, conforme relato 

abaixo: 

 
“A gente teve que deixar a terra pronta, né. O recurso foi pra isso. Mas não deu 
pra nada, na época só deu pra comprar 17 cabras e 1 bode. E tinha gente 
trambicando os outros, né. Hoje eu fui prejudicado pelos outros, porque o 
dinheiro não dá pra fazer. O outro pegou o dinheiro, foi embora e me deixou 
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sozinho. Eu fui prejudicado esses anos todos.” (Grupo Focal PA Três Marias – 
Governador Dix-Sept Rosado) 

 
O abandono dos lotes após o acesso ao PRONAF A prejudica tanto o novo 

assentado que muitas vezes não tem direito a novo crédito quanto os demais 

assentados que dependiam do recurso do desistente na complementação das suas 

atividades, quando da realização de projetos coletivos. Os assentados visualizam muito 

mais as dificuldades decorrentes do trabalho em grupo do que as facilidades que 

poderiam ter para resolver problemas que são comuns no momento da implementação 

do projeto, conforme ressaltado no depoimento abaixo:  

 
“Trabalhar em grupo, no coletivo é ruim porque às vezes mora perto mas não 
dá certo trabalhar com o vizinho, né? (Grupo Focal PA Três Marias – 
Governador Dix-Sept Rosado) 
 

Outro assentado, também do PA três Marias, revela sua experiência negativa 

quando da formação do grupo e como conseguiu resolver: 

 

“Comigo também não deu certo, mas eu vendi minha parte e quando acabou, 
apliquei todo. Pronto, o meu tá todo cercado.” (Grupo Focal PA Três Marias – 
Governador Dix-Sept Rosado) 
 

Os relatos acima evidenciam que nesses assentamentos não houve contribuição 

do programa nos processos de organização das famílias assentadas.  

No tocante ao papel exercido pelos agricultores assentados nas definições 

acerca da elaboração e execução dos projetos nos PA’s Tião Carlos e Três Marias, 

constatou-se a exemplo dos assentamentos discutidos anteriormente que esta foi 

extremamente reduzida. Desse modo o crédito perde o papel de instrumento capaz de 

aumentar as possibilidades dos agricultores concretizarem seus projetos produtivos, 

conforme se evidencia no depoimento que segue: 

 

“Eu sei que eu não queria criação, e tive que querer. Eu queria desmatar mais e 
plantar, que eu vivo mais de agricultura, não de criação. Eu queria investir mais 
em agricultura. Mas só podia desmatar 7 hectares. Mais que isso não podia que 
o banco não liberava. Se eu quisesse desmatar 8 ou 10, não podia. Tinha que 
ser no máximo 7.  O técnico disse que tinha que ter criação porque o banco 
exigia. (Grupo Focal – PA Tião Carlos) 
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O relato acima evidencia uma condução dos projetos por parte de agentes 

externos, seja ele o banco ou o próprio técnico. Os assentados inserem-se nas 

discussões de forma passiva. Outro aspecto que merece ser analisado refere-se a 

dimensão ambiental desses projetos e a compreensão dos assentados do impacto 

produzido pelas atividades produtivas desenvolvidas por eles. O que se observou é que 

não há um processo de discussão acerca das questões ambientais, sendo atribuído ao 

banco a impossibilidade de desmatar a área desejada. Sobre essa questão o gerente 

do PRONAF A no estado registra: 

 

“Sinceramente, não vejo ninguém muito preocupado com isso não. A gente vê 
que os projetos só saem se tiver os licenciamentos ambientais, desmatamento 
só com autorização, que o pessoal diz que é burocrático. (Gerente do PRONAF 
A no Rio Grande do Norte/BNB) 

 

A fala acima registra a ausência de discussões sobre os problemas ambientais 

relacionados a produção dentro do assentamento. Apenas nos últimos anos o INCRA 

efetivamente constituiu uma comissão de Meio Ambiente dentro da instituição cujo 

trabalho resultou na elaboração de 202 Relatórios Ambientais Simplificados _ RAS que 

identificam os principais problemas ambientais apresentando um plano de ação com um 

conjunto de medidas preventivas e mitigadoras. Todos esses relatórios foram 

devidamente protocolados no órgão ambiental e resultaram na liberação de 132 

Licenças de Instalação e Operação – LIO. 

Nos casos em que coincidem a proposta do técnico, os interesses do assentado 

e as regras do banco os problemas passam a se concentrar na implantação do projeto. 

Nos diversos assentamentos estudados a circulação no mercado para aquisição dos 

itens financiados se mostrou extremamente problemática como revelado nas falas 

abaixo: 

 
“É, tem que se sujeitar. Comprar do jeito que eles querem. Eu precisava do 
empréstimo do PRONAF porque eu precisava criar. Aí ele (o vendedor) 
precisava receber o dinheiro. Aí a verdade: houve participação, mas não foi 
tanto assim não.” (Grupo focal PA Três Marias) 
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Ao afirmar que “houve participação, mas não foi tanto assim não” o assentado 

revela na verdade que eles eram sempre consultados. Para tanto, houve várias 

reuniões, todavia a palavra final era sempre de um agente externo. 

Novamente a questão da participação e da ausência de autonomia aparece na 

fala dos agricultores que acessaram o programa. Registra-se que mesmo diante 

participando pouco da definição dos projetos a serem financiados ou na aquisição dos 

equipamentos/animais, os agricultores reconhecem os aspectos positivos do programa, 

conforme se observa no relato de um agricultor do PA Três Marias: 

 
O PRONAF foi bom, não foi ruim não. O chato era que o cara tinha que comprar 
na loja que o banco dizia. E pra comprar o bicho, botavam bicho de qualquer 
jeito, às vezes vinha com doença. Se nós “pega” o dinheiro, podia comprar o 
bicho do jeito que quisesse, né. Agora pra ele não interessa, porque ele vai 
ganhar ali por trás. (Grupo Focal – PA Trê Marias) 

 
 

Nos depoimentos dos agricultores evidencia-se a percepção de que o banco 

escolhia os fornecedores, o que limitava e muito a boa aplicação do recurso e a 

liberdade de negociar melhores preços. É importante registrar, no entanto que não 

existe um cadastro de fornecedores no Banco do Nordeste70, conforme relato do próprio 

banco: 

“Desde que eu estou no banco que os recursos são liberados por fornecedores. 
E isso não quer dizer que o banco tá comprando ou definindo o preço. Não 
existe credenciamento feito pelo banco. O que existe é um corte de alguns 
fornecedores. Se eu sei que você tem feito graciosidade com os animais que 
você vende, então assim que você tiver numa feira eu digo para não lhe liberar 
dinheiro. Fazemos isso por cuidado. Já houve experiências negativas de 
pessoa só vendendo animais ruins, doentes, não entregou. Também já fizeram 
de conta que venderam um animal.” (Gerente do PRONAF A no Rio Grande do 
Norte – BNB) 
 

 
Observa-se pelo exposto que, para os agricultores, as regras do programa e o 

funcionamento do mesmo não estão devidamente esclarecidos. Tal fato dificulta uma 

participação mais ativa por parte dos agricultores. 

No que se refere a alterações no processo produtivo decorrentes do acesso a 

novos conhecimentos e inovações tecnológicas voltadas a convivência com as 

características do território verificou-se que nesses dois assentamentos não se 

                                                 
70

 Nos referimos ao Banco do Nordeste por ser a instituição financeira que opera os contratos do 
PRONAF A no Rio Grande do Norte. 



DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA AVALIAÇÃO DO PRONAF A NOS 
ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

179 

 

apresentaram novidades. A própria atividade de apicultura não conseguiu alterar o 

padrão produtivo das famílias nem se constituir como uma atividade produtiva 

relevante, embora se registre que os recursos adquiridos tenham sido importantes na 

medida em que possibilitou ao agricultor constituir um pequeno rebanho e dotar os lotes 

de um mínimo de condições para iniciar a produção, conforme depoimento abaixo:  

 

“Se não fosse o PRONAF tava pior. Pra mim tava pior. Hoje a gente tem os 
animais, o serviço que foi feito nas cercas, os lotes desmatados. Se não tivesse 
recebido esse crédito e quisessem plantar hoje não plantava. Não tinha 
condição de desmatar nem de cercar.” (Grupo Focal – PA Tião Carlos) 

 
 

O relato realizado por um agricultor do PA Tião Carlos revela como o PRONAF A 

tem contribuído para que diversas famílias possam se estruturar para a produção 

(realizar desmatamentos, cercar áreas para plantios e criações de animais) e ao mesmo 

tempo garantir um pequeno rebanho, que além de melhorar a alimentação da família, 

no meio rural, se constitui numa pequena poupança a ser usada em situações de 

emergência. 

No tocante a assessoria técnica na elaboração e implantação do projeto 

constatou-se que esta se fez presente em ambas às fases, nos dois projetos de 

assentamento. Todavia, a experiência relatada no PA Três Marias nos permite inferir 

que os técnicos não conseguiram orientar as famílias no sentido de exigir qualidade nos 

animais e equipamentos adquiridos com os recursos do programa, conforme já 

relatado.  

Em ambos os assentamentos as famílias apontam a assistência técnica como 

um instrumento importante na resolução dos problemas enfrentados pelas famílias. Em 

geral cria-se uma relação de amizade entre elas e o técnico. As famílias, no entanto 

não conseguem compreender que no caso do PRONAF A, a assistência técnica é paga 

por elas, com recursos do programa que deverão ser ressarcidos. Desse modo ela 

deveria ter conhecimento da duração do contrato, do valor pago por esse serviço e do 

que o contrato propõe em termos de atividades e serviços a serem realizados por esse 

técnico. Todavia não é assim que esta relação se desenvolve. No PA Tião Carlos, por 

exemplo, a relação contratual se confunde, conforme depoimento de um assentado 
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sobre a empresa de assistência técnica contratada por eles para elaborar e 

acompanhar o projeto do PRONAF: 

 

“Ele ouvia a gente, era uma pessoa ótima. Tinha reunião, conversava. Quando 
ele trabalhava com a gente, ele vinha direto aqui. Enquanto ele tava 
trabalhando, tinha assistência técnica. Depois que ele deixou, a gente ficou só. 
Ele dizia que era de 4 anos. Só que não chegou a 4 anos. Ele disse que foi o 
INCRA que tirou esse contrato. Acho que ficou em 2 anos. Ele ainda veio uma 
vezes sem ter obrigação, mas veio.” (Grupo Focal – PA Tião Carlos)  

 

No relato acima o agricultor atribui o término dos serviços de assistência técnica 

ao fim de um contrato estabelecido entre o técnico e o INCRA. O que se observa é que 

a ausência de um programa de assistência técnica mais duradouro não possibilita aos 

agricultores compreenderem de fato as atribuições desses técnicos nas áreas de 

assentamento. Em algumas situações o técnico é visto como aquela pessoa que vai 

impedir o surgimento de problemas ou mesmo auxiliar na resolução destes: 

 

“Deixe eu dizer uma coisa, dê licença aí. De modo geral, a maioria dos 
problemas dos assentamentos surgiram e se multiplicaram, tanto com a 
questão de PRONAF como outros problemas pela falta de assistência técnica e 
ausência do INCRA.” (Grupo Focal – PA Três Marias)  
 

 

A ausência de assistência técnica é percebida tanto pelos assentados como 

pelos demais atores como uma lacuna que dificulta os bons resultados do programa.  

Comparando outra modalidade de crédito com o PRONAF A, um assentado no 

PA Três Marias reflete sobre a importância da liberdade na definição da aplicação do 

recurso, na medida em que se tem acesso ao dinheiro:  

 

“Porque o outro (crédito) a pessoa tem acesso ao dinheiro. Porque ele pega no 
dinheiro e investe no que quer. Tem retorno, tá na mão. PRONAF não, você 
investe no que eles mandam.” (Grupo Focal – PA Três Marias) 

 

 
Quando afirma “você investe no que eles mandam” o agricultor reforça o 

sentimento de impotência dos assentados frente ao processo de negociação, conforme 

já relatado em outros assentamentos. 
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No tocante a capacidade do programa em contribuir com a elevação da renda 

verificou-se que nesses dois assentamentos não houve impacto significativo neste 

indicador. Registra-se, todavia a importância do recurso do PRONAF A para se criar 

uma infraestrutura no lote a qual possibilita as famílias produzirem o suficiente para se 

manterem na área, ainda que de forma precária. O depoimento abaixo aponta a 

relevância do programa na construção de uma infraestrutura básica para o 

desenvolvimento de algumas atividades produtivas:  

 

“Os lotes da gente é tudo cercado, a gente pode criar os nossos animais, pode 
plantar, porque tivemos os desmatamentos feitos com o recurso do PRONAF. É 
como o outro menino aí disse se a gente não tivesse recebido esse recurso e 
quisessem plantar a gente não plantava porque ninguém  tinha condição de 
desmatar nem de cercar.” (Grupo Focal – PA Tião Carlos) 
 

 

Esta é a realidade do PA Tião Carlos. No PA Três Marias, além das dificuldades 
comuns ao demais assentamentos, os assentados tiveram que lidar com os roubos 
frequentes ocorridos na área, conforme relatam os depoimentos que seguem: 

 
“Criando, dá pra pagar empréstimo de banco tranqüilo. Mas no meu lote o 
pessoal roubava logo. Roubaram do meu lote, todos os animais. Eram 46.” 
(Grupo Focal – PA Três Marias) 
 

 
Os assentados justificam a impossibilidade de pagarem os empréstimos em 

função dos roubos que são recorrentes nessa região e particularmente no 

assentamento. Diversos agricultores foram vítimas de roubos o que em alguns casos 

inviabilizou completamente os investimentos:  

 
“O meu não aumentou, porque foi tudo roubado.” (Grupo Focal – PA Três 
Marias).  
 

 
Em situações como essas, resta ao agricultor lamentar, uma vez que muito 

raramente os animais são recuperados. O registro de um Boletim de Ocorrência na 

delegacia constitui mera formalidade. O agricultor agora não conta mais com os 

animais, todavia lhes resta uma dívida junto ao Banco que na maioria das vezes lhe 

impossibilita fazer novos investimentos ou adquirir novos créditos. Refletindo sobre as 

condições de pagamento outro agricultor, que também foi vítima de roubos, revela: 
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“Eu quanto tinha ovelha roubaram quase tudo de uma vez. Aí me roubaram, 
levaram a “garrada”. Mas os bichos se a pessoa criar, dá pra pagar tranqüilo. 
Não precisa de outra coisa. (Grupo Focal – PA Três Marias) 

 

 
Além dos roubos relatados nos depoimentos acima, outro fator que dificultou o 

bom andamento do projeto em Três Marias foi à péssima qualidade do material ou 

animais adquiridos. Os depoimentos abaixo revelam a situação com relação à aquisição 

do material para atividades de apicultura, bem como a aquisição de bovinos: 

 

“As caixas que nós recebemos, nenhuma prestou. Era papelão. Com a chuva, 
se desmanchava”. (Grupo Focal – PA Trê Marias) 
 
 

A falta de experiência na atividade de apicultura contribuiu para que os 

agricultores não conseguissem avaliar bem a qualidade do material adquirido. Além 

disso, revela-se mais uma vez a ausência de uma assistência técnica que orientasse os 

agricultores na hora da compra. Os problemas identificados pelos agricultores na 

aquisição dos itens financiados não se restringiram a aquisição das colmeias, o 

depoimento que segue revela também problemas na compra dos animais: 

 
 
“Teve gente aqui que comprou uma vaca por R$ 1.200,00 reais uma vaca que 
valia R$ 500,00. Tinha que comprar. Ou comprava, ou o dinheiro não saía. Tem 
uma pessoa lá por trás, né. Aí vai, fica acertado tudinho pra comprar num banco 
só. Não tem condição. Aí eles pegam um dinheirão, num bicho que o banco 
libera R$ 80,00 prum bicho que valia R$ 30,00. Aí como é que pode, um 
negócio desse? Não pode. (Grupo Focal – PA Três Marias) 
 
 

  Novamente a discussão acerca da obrigatoriedade de comprar por um preço 

definido para além do mercado. Certamente que os custos com vacinação e emissão 

de guia de trânsito animal – GTA – documentos necessários para aquisição dos 

animais através de financiamento fazem os preços subirem além do que se é praticado 

corriqueiramente entre os próprios assentados. Todavia não se justifica diferenças de 

preços tão elevadas quanto as que em geral foram citadas nos grupos focais.   
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4.4 – Algumas considerações 

 

 

No território Sertão do Apodi foram realizados 06 grupos focais com agricultores 

assentados que acessaram o PRONAF A no período de 2000 a 2006, a análise das 

discussões realizadas nos grupos, indicam que 05 dos 06 assentamentos estudados 

obtiveram financiamento para caprinocultura, enquanto que apenas 01 assentamento 

investiu em bovinocultura.   

Os investimentos realizados pelos assentamentos, com recursos do PRONAF, 

têm contribuído para o fortalecimento da cadeia produtiva do caprino dentro do 

território, embora a pesquisa tenha evidenciado a carência de uma maior articulação do 

programa com outras políticas públicas. O programa tem contribuído neste território 

para que diversas famílias assentadas possam se estruturar para a produção, ao 

mesmo tempo que garantem uma melhoria na alimentação e uma pequena reserva 

para ser usada em momentos de dificuldades.  

Desse modo destaca-se a contribuição do programa para a aquisição de bens e 

equipamentos como casa do mel, tratores e acessórios que de outra forma não seria 

possível, em função do alto custo dos mesmos, bem como os processos de capacitação 

para o desenvolvimento das atividades produtivas, principalmente as que representam 

uma novidade como a apicultura e fruticultura.  
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CAPÍTULO V – AVALIANDO A EFETIVIDADE DO PRONAF A NOS 

ASSENTAMENTOS DO TERRITÓRIO AÇU/MOSSORÓ  
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CAPÍTULO V – AVALIANDO A EFETIVIDADE DO PRONAF A NOS 

ASSENTAMENTOS DO TERRITÓRIO AÇU/MOSSORÓ  

 

 

O território Açu-Mossoró, conforme apresentado no capítulo II, é constituído por 

14 municípios que abrangem 7.974 Km2 do território potiguar. Nesse conjunto de 

municípios há atualmente 77 projetos de assentamento criados pelo governo federal, 

através do Instituto Nacional de Reforma Agrária, nos quais vivem aproximadamente 

6.784 famílias de trabalhadores rurais. Neste trabalho foram selecionados 06 

assentamentos deste território, sendo 02 no município de Mossoró, 02 em Baraúna e 

02 em Carnaubais. Nos itens a seguir situamos a realidade desses 03 municípios bem 

como dos 06 assentamentos estudados no território. 

 

5.1  – O município de Mossoró e os assentamentos Hipólito e Barreira Vermelha 

 

O município de Mossoró possui área de 2.099 km2 e está localizado na 

Mesorregião Oeste Potiguar, na microrregião de Mossoró. Limita-se ao sul com os 

municípios de Governador Dix Sept Rosado e Upanema, ao norte com Grossos, Tibau 

e o estado do Ceará, ao leste com Areia Branca, Açu e Serra do Mel e a oeste com o 

município de Baraúna. 

Mossoró tem sua origem ligada a um pequeno povoado as margens do Rio  

Apodi/Mossoró que em 1852 foi desmembrado, elevando-se à categoria de município. 

Atualmente é o segundo município mais populoso do estado. Considerado pólo 

regional, o município tem atraído investimentos em diversos setores produtivos e se 

tornado espaço de ofertas de bens e serviços diversificados. Tal fato tem provocado um 

acelerado processo de urbanização que ocorre tanto em função do êxodo rural, quanto 

em decorrência da atração exercida nas populações dos municípios vizinhos, as quais 

foram impulsionadas pelo dinamismo do município e da região.71 A tabela abaixo revela 

a evolução da urbanização do município a partir dos anos 70:  

                                                 
71

 Muitos empresários que tem investimentos em Baraúna e Areia Branca fixam residência em Mossoró. 



DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA AVALIAÇÃO DO PRONAF A NOS 
ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

186 

 

 

TABELA 14: MOSSORÓ. POPULAÇÃO - 1970 A 2010  

PERÍODO/ANOS 

1970 1980 1991 2000 2010 

97.245 145.981 192.267 213.841 259.815 

Fonte: IPEA/DATA e IBGE. 

 

Os dados apresentados na tabela acima indicam um aumento populacional de 

167% entre os anos de 1970 e 2010. Discutindo esse processo de urbanização na 

cidade de Mossoró, Couto ressalta que: 

 

“As mudanças econômicas ocorridas nas décadas de 1970, 1980 e 1990 
constituíram poderoso fator de atração populacional para a cidade, em face do 
crescimento por esta apresentado, e da maior possibilidade das pessoas 
conseguirem trabalho. Além disso, o período de seca prolongado de fins da 
década de 1970 até início dos anos 1980, juntamente com a modernização das 
atividades e o crescimento econômico nas décadas de 1990 e 2000 
estimularam o êxodo rural.” (Couto, 2011. p: 90) 
 

 

A modernização das atividades produtivas em Mossoró, ao longo das décadas 

de 80 e 90 transformou o município no pólo da região oeste. Nesse novo cenário 

destaca-se a produção de frutas tropicais, a extração de sal e petróleo, a carcinocultura 

e o setor de serviços. 

A produção de frutas tropicais, no município, teve início nos anos 60, 

expandindo-se de forma intensiva nos anos 80, quando do efetivo investimento estatal 

através da isenção de impostos e concessão de créditos, bem como das ações que 

visavam a garantia de uma infra-estrutura necessária ao setor: perfuração de poços, 

abertura de estradas e eletrificação rural. 

Na área de educação o município de Mossoró apresenta uma rede de serviços 

bastante significativa, o qual envolve 04 universidades, sendo 01 federal, 01 estadual e 

02 universidades particulares, que alem de receberem estudantes de diversas cidades 

do estado atendem também os estados vizinhos do Ceará e da Paraíba. 

No que diz respeito a saúde, o município conta com 115 estabelecimentos, dos 

quais 68 são privados e 47 públicos. Dos estabelecimentos públicos 04 pertencem a 
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rede estadual e os demais ao município. Registra-se que os estabelecimentos privados 

de saúde fazem atendimento público, mediante convênio e parcerias com o Sistema 

Único de Saúde – SUS. 

Em Mossoró a atuação do INCRA no que se refere a criação de assentamentos 

de reforma agrária teve início em 1987, quando da criação dos projetos de 

assentamentos: Fazenda Favela, Hipólito e Lagoa do Xavier.  

Desse período até 2011 o instituto criou 34 projetos de assentamentos no 

município, os quais abrangem uma área de 70.808,23 hectares de terras 

desapropriadas. No gráfico seguinte é possível visualizar a evolução dos 

assentamentos no município:  

 
GRAFICO 13 – ASSENTAMENTOS POR ANO DE CRIAÇÃO – MOSSORÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do INCRA. 

 
 

De acordo com gráfico os primeiros assentamentos no município surgiram no 

final do anos 80, todavia o momento de maior expansão foi na segunda metade da 
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década de 90. Registra-se no ano de 2003 a criação do PA Maísa o maior do estado, 

com 1.150 famílias. Dentre os 34 projetos de assentamentos de Mossoró foram 

selecionados para o presente estudo o assentamento Hipólito e o assentamento 

Barreira Vermelha, com 137 e 20 famílias respectivamente. 

O projeto de assentamento Hipólito localiza-se as margens da BR 304, a uma 

distância de 28 km de Mossoró e 242 km de Natal. No que se refere à circulação e 

deslocamento não há dificuldades, uma vez que o assentamento localiza-se as 

margens da BR 304, tendo diariamente disponível ônibus e alternativos diversos, 

conforme depoimento abaixo: 

 

“Pra gente se deslocar aqui é muito fácil. A gente tem moto, muita 
gente também tem carro. E ônibus é toda hora aqui na porta, pra 
Assu, pra Mossoró, pra Natal e até pra Fortaleza” (Grupo Focal – 
PA Hipólito/Mossoró) 
 

 

A realidade do assentamento Barreira Vermelha, não difere muito do Hipólito. 

Um pouco mais próximo da sede do município, à cerca de 19 km de Mossoró, o 

assentamento é fruto da desapropriação do imóvel denominado Fazenda Barreira 

Vermelha e ocupa uma área de 167,4803ha cujo acesso é realizado através da BR-405 

que liga Mossoró a Apodi, sendo 14 km de estrada asfaltada ligando Mossoró à 

comunidade do Jucuri e 5 km de estrada carroçável até a sede do assentamento. 

No que se refere à moradia os dois assentamentos contam com casas de 

alvenaria com no mínimo dois quartos, sala, banheiro e cozinha, construídas pelo 

INCRA. O assentamento é bem arborizado, com produção de frutas e hortaliças nos 

quintais, além da criação de pequenos animais. Todos os lotes residenciais cercados, 

conforme se visualiza na fotografia a seguir: 
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             Foto 24 : Vista do Assentamento Barreira Vermelha – Mossoró/RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Foto: Vlademir Alexandre 

 

No PA Hipólito todas as residências tem água encanada, enquanto que no 

Barreira Vermelha há um reservatório de água com um sistema de adução para todas 

as casas que ainda não está funcionando, de modo que as famílias transportam a água 

do reservatório até as residências através de carroças ou carros de mão. Segundo 

informações do INCRA os serviços referentes ao sistema de adução está sob 

responsabilidade da CPRM que possui um Termo de Cooperação com o órgão no qual 

está incluso este serviço. 

 

 

 
FOTOS 25 e 26 – Vista do reservatório de água do assentamento Barreira Vermelha e de 

assentado transportando água para residência. – Mossoró/RN  
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 Crédito: Vlademir Alexandre 

 

Nas questões referentes à infraestrutura social e produtiva o assentamento 

Hipólito conta com mais equipamentos. Tanto pela infraestrutura obtida quando da 

desapropriação da antiga fazenda quanto pelo fato de ser um assentamento mais 

antigo, com um número maior de famílias, tendo recebido um maior volume de 

investimentos. Nesse sentido o Hipólito dispõe de 04 poços tubulares (no total com uma 

vazão de 200 m³/h), 1,3 km de rede elétrica, 2 cisternas (1 com 60 mil litros e outra com 

1.100 litros), cercas perimetrais, 2 praças, 1 posto telefônico, 1 igreja, 2 armazéns, 2 

galpões (com depósitos conjugados), 1 almoxarifado, 2 chafarizes, 4.64 km de adutora, 

1 trator com implementos, equipamentos de irrigação (gotejadores), 1 estábulo e 2 

caixas d’água (62 mil litros). Já o PA Barreira Vermelha possui apenas 01 trator com 

arado, 01 debulhadeira de milho e outra de feijão que são de uso coletivo e alguns 

equipamentos de uso individual tais como capinadeira, triturador entre outros. 

Na agrovila do assentamento Barreira Vermelha as 20 casas estão dispostas em 

duas fileiras distando aproximadamente 2 Km dos lotes de trabalho.  Nas proximidades 

da agrovila, a aproximadamente 1km, existe uma capela, 01 posto de saúde e 01 

escola de ensino fundamental I que atende as crianças do assentamento. Para as 

demais séries os alunos se deslocam até o povoado de Jucuri, no qual há 01 escola de 

Ensino Fundamental II e a Mossoró no caso do ensino médio e ensino superior. No 

assentamento Hipólito a comunidade conta com 02 creches e 01 escola de ensino 

fundamental. Para cursar as demais séries os alunos também necessitam se deslocar 

até Mossoró, por meio de um ônibus escolar sob a responsabilidade da prefeitura 

daquele município. 



DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA AVALIAÇÃO DO PRONAF A NOS 
ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

191 

 

No quesito saúde as famílias contam com visitas domiciliares realizadas por  

agentes de saúde que prestam orientações acerca do tratamento de água e das 

necessidades básicas de higiene e controle da desnutrição das crianças. Ressalta-se 

que no Hipólito a Unidade Médica Volante do município faz atendimentos quinzenais a 

comunidade. 

Os sistemas de produção dos dois assentamentos baseiam-se na agricultura de 

sequeiro, desenvolvida nos lotes individuais e na pecuária, com predomínio da 

caprinocultura e bovinocultura mista em regime extensivo, sendo que no PA Hipólito, 

estas se encontram mais consolidadas, com um rebanho caprino por família bem mais 

expressivo. 

No que se refere à aplicação dos recursos do PRONAF nesses assentamentos 

registra-se que o Hipólito teve acesso no ano 2000, enquanto que o Barreira Vermelha 

acessou o programa no ano 2005. Os projetos em ambos os assentamentos foram 

elaborados pela COOPERMIX. No Hipólito os recursos foram aplicados na atividade de 

caprinocultura, enquanto que no Barreira Vermelha além de caprinos, o projeto 

envolveu também a aquisição de ovinos e bovinos. 

A discussão nos grupos focais sobre a capacidade do programa de incentivar ou 

contribuir com a formação de grupos nos assentamentos, estimulando à participação 

dos assentados nas questões de caráter coletivo revelou que o PRONAF pouco 

contribuiu com este fator. Em ambos os assentamentos os projetos foram todos 

individuais não havendo momentos em conjunto para reflexão em torno da atividade 

escolhida e de como melhorar as condições de produção ou implantação do projeto. 

Registra-se todavia que os problemas na implantação do projeto no PA Barreira 

Vermelha resultaram na paralização do mesmo o que sugere que as famílias devem ter 

se reunido, discutido e então optado por paralisar, buscando redefinir o projeto em 

busca de melhores resultados. Esta paralização é extremamente positiva, pois sinaliza 

que neste assentamento os agricultores estão assumindo um papel mais ativo na 

execução do programa.  

Nas discussões no grupo focal sobre o papel exercido pelos agricultores 

assentados na definição, elaboração e execução dos projetos a serem 

financiados pelo programa as famílias apontaram para uma ausência de autonomia na 
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definição desses projetos em ambos os assentamentos. Sendo que no PA Barreira 

Vermelha os agricultores começam a questionar o técnico, o próprio banco, assumindo 

uma postura mais ativa no momento da implantação.  

Registra-se que embora as equipes de assistência técnica tenham realizado 

diversas reuniões nos assentamentos as regras estabelecidas pelo programa e pelos 

agentes responsáveis por sua execução não possibilitaram uma participação mais ativa 

dos agricultores durante a elaboração, conforme se evidencia nos registros abaixo: 

 

“Eu que falei a proposta do que eu via que era preciso pras melhorias das 
condições aqui dentro. Mas aí o técnico dizia: Não tem dinheiro pra isso não. 
Vai sair dinheiro é pra criação, pra cerca, pra isso e aquilo outro. Eu disse, 
Gilvan então você não me pergunta o que eu quero. Você faz a sua proposta. 
Você diga: Vai sair dinheiro pra isso e isso, se eu tiver interessado. Por que 
desse jeito não é a minha proposta. Eu ia querer criação, ia querer bovino né... 
então você diga, vai sair um dinheiro pra isso, isso e isso. Você tá interessado? 
Na verdade a gente não dava proposta, a gente aceitava aquela proposta.” 
(Grupo Focal – PA Hipólito/Mossoró) 

  
No depoimento acima o agricultor revela como o seu poder decisório esbarrava nos 

limites estabelecidos pelas regras do programa. Semelhante ao ocorrido nos assentamentos do 

território Sertão do Apodi os agricultores sentiam-se amarrados a determinadas culturas e 

fornecedores como se pode observar no depoimento abaixo: 

 
“O projeto que vinha só era pra caprino. Não era a região. Era o projeto que só 
era pra caprino. Aconteceu muito da gente aqui reclamar da compra dos 
animais e o banco dizia vocês compram onde quiserem. Mas na hora que ia 
comprar não era assim. Tinha pessoas especiais onde a gente devia comprar. 
Tinha que comprar naquela pessoa” (Grupo Focal – PA Hipólito/Mossoró) 
 

A postura passiva e a ausência de problematizações acerca de como o processo 

foi conduzido é percebida por alguns como deficiência deles próprios e da assistência 

técnica conforme registrado na fala de um agricultor no PA Barreira Vermelha: 

 
“Ninguém foi consultado não. Mas o erro foi da gente, dos assentados por que 
não discutiu, não debateu. O erro foi da gente porque todo mundo disse amém. 
Mas eu acho que o técnico não soube esclarecer pra gente.” (Grupo Focal – PA 
Barreira Vermelha/Mossoró) 

 
A ausência de discussões é confirmada por outro assentado que explicita em sua 

fala a postura do técnico e a reação de alguns agricultores diante da impossibilidade de 



DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA AVALIAÇÃO DO PRONAF A NOS 
ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

193 

 

acessar recursos para investir na atividade que considera mais propícia e com maiores 

chances de ter um bom resultado: 

 
“Não foi discutido, não. O técnico chegou e disse é isso. Mas teve quatro 
pessoas que não quiseram caprinos. Eu mesmo fui um que disse eu não quero 
e eu não recebi, não.” (Grupo Focal – PA Barreira Vermelha/Mossoró) 
 

Refletindo sobre a fala acima outro agricultor afirma: 

 
“A gente avaliou. A questão é que a gente foi quase obrigada a comprar. O 
técnico chegava aqui e dizia ou é isso ou nada. O projeto não tinha como 
mudar. O técnico dizia ou você comprava a João ou você não pode comprar a 
Manel” (Grupo Focal – PA Barreira Vermelha/Mossoró) 
 

 
Os depoimentos acima revelam pouco espaço no momento da elaboração para 

que os assentados possam realmente opinar e ter um papel decisivo nesse processo.  

No que se refere às alterações no processo produtivo decorrentes do acesso 

a novos conhecimentos e inovações tecnológicas voltadas a convivência com as 

características do território; foram constatadas algumas alterações na condução da 

produção que podem ser observadas no manejo dos animais e no aprendizado de 

novas técnicas utilizadas no rebanho. Tal conhecimento foi adquirido por meio da 

assistência técnica, viabilizada pelo PRONAF A, conforme relato a seguir: 

 

Faz muita falta. Antes eu não conhecia manejo da criação. Depois da 
assistência técnica, o que era a vermifugação que eu só fazia oral, quando o 
técnico veterinário, que era aquele menino baixinho, como era o nome dele... 
Danilo. Danilo foi quem levantou o meu chiqueiro. Digo com todas as letras. 
(Grupo Focal – PA Hipólito -Açu/Mossoró) 
 

 
A fala acima evidencia que mesmo não se tratando de uma atividade nova os 

agricultores puderam, através do PRONAF A, aprender novas formas de trabalhar com 

o rebanho aumentado as condições de sanidade animal e a produtividade. Tal fato só 

foi possível em função da presença da assistência técnica, responsável pelas 

orientações técnicas. 

Na reflexão sobre à assessoria técnica para elaboração e implantação do projeto 

as discussões evidenciaram que esta se fez presente nos dois assentamentos. 
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Entretanto, no PA Hipólito evidenciou-se uma troca constante de técnicos e instituições, 

conforme registra o depoimento de um assentado deste PA:  

 

“Tinha a assistência técnica, inclusive tinha a parte técnica pelo INCRA, e tinha 
a assistência técnica que começou da EMATER, num foi Mariano? Depois foi 
extinta a EMATER pra nós e ficou com a Terra Livre. (Grupo Focal – PA 
Hipólito/Mossoró) 
 

 
A troca constante de técnicos prejudica o andamento dos projetos, uma vez que 

cada novo técnico inicia com um trabalho de reconhecimento da área e das próprias 

famílias. Todavia possibilita aos agricultores conhecerem diferentes empresas e 

profissionais de modo a escolher aquela que lhes parecer mais apropriada a 

desenvolver o tipo de trabalho que necessitam. Falando sobre essas diversas 

experiências um assentado afirma: 

 
“No começo aqui, era vamos supor, a ditadura. Era impondo, sabe? Depois que 
mudou pra cooperativa Terra Livre melhorou muito, nós passamos a dialogar, 
combinar o que era melhor, sabe? Aí quando veio o PRONAF, melhorou mais 
ainda.” (Grupo Focal – PA Hipólito -Açu/Mossoró) 
 

 
Mesmo com experiências ruins, autoritárias e com a troca de técnicos, os 

assentados do PA Hipólito tem a assistência técnica como uma experiência positiva 

para o desenvolvimento do assentamento, ressaltando inclusive o trabalho na dimensão 

ambiental e social:  

 
“Outra coisa minha jovem, o que aguentou muito esse PRONAF aqui foi a 
assistência técnica. Isso eu digo com todas as letras. Depois que entrou a 
cooperativa, na cooperativa a gente tinha uma boa colheita e a gente não sabia. 
A cooperativa, ela era completa. Ela era técnico agronômico, era veterinário, 
assistente social. Trabalhava em todas as áreas. Trabalhava no assentamento, 
trabalhava meio ambiente, trabalhava completo, sabe? Inclusive quis até 
desenvolver um trabalho aqui sobre jovens, sobre idosos. Era completa.” 
(Grupo Focal – PA Hipólito -Açu/Mossoró) 
 

 
 Quando o agricultor afirma: “o que aguentou muito esse PRONAF aqui foi a 

assistência técnica” evidencia-se a relação entre a aplicação do crédito e o trabalho 

desenvolvido pelos técnicos dentro do assentamento, incluindo questões que vão além 

de orientações relativas aos tratos culturais. 
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No tocante a elevação da renda verificou-se que o programa contribuiu com 

esse propósito no PA Hipólito, conforme registra a fala abaixo:  

 
“Aumentou. A minha renda aumentou. Pra mim foi muito bom, porque eu não 
tinha nada e hoje tenho alguma coisa aqui no assentamento. Eu cheguei só 
com os filhos aqui, hoje to quase rico. Não posso dizer nada do lugar, nem do 
assentamento. No geral nós temos muita criação aqui, bovino e criação 
pequena, nós temos muita criação. (Grupo Focal – PA Hipólito – Açu/Mossoró)” 
 

 
Já se passaram 12 anos que o PA Hipólito teve acesso ao PRONAF A, tempo 

suficiente que os agricultores possam para avaliar os resultados decorrentes de sua 

aplicação. Evidentemente que dentro de um mesmo assentamento encontram-se 

situações bem diferentes em termos de resultados. A fala acima, entretanto não é uma 

fala isolada. Há uma compreensão por parte dos agricultores de que o programa 

possibilitou aumentar a renda e melhorar a vida das pessoas, conforme o registro 

abaixo:  

 
Tanto melhorou pra quem comprou e tá pelejando até agora, como melhorou 
que deu condições, deu ganho pra aqueles que não acessaram. Porque eu 
comprei 20 cabras e um reprodutor, depois acessei a segunda parcela e 
comprei mais um reprodutor, num instante meu rebanho chegou aos 98 
animais. Então depois desse programa, foi bom pra todos.  

 
 

Não obstante os diversos problemas enfrentados na execução do programa os 

agricultores do PA Hipólito fazem uma avaliação positiva do mesmo. Situação diferente 

do que ocorre no assentamento Barreira Vermelha onde o projeto foi paralisado em 

função de divergências das famílias com a condução do mesmo. Desse modo nesse 

assentamento não foi possível verificar aumento da renda, pois embora a parte do 

recurso liberada tenha sido aplicada, ela não foi suficiente para o desenvolvimento da 

atividade pretendida. Na avaliação dos agricultores desse assentamento foi bom ter 

acessado o programa, mas foi uma decisão acertada a paralização para que o projeto 

pudesse ser refeito, modificando os investimentos, conforme os depoimentos que 

seguem: 

‘Foi bom porque a gente acessou o PRONAF. Mas cada um quando viu que 
não tava dando certo a gente parou. O PRONAF até hoje é parado porque a 
gente viu que não ia ter futuro.” (Grupo Focal – Barreira Vermelha – 
Açu/Mossoró)” 
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O simples fato de acessar o programa é percebido e avaliado pelas famílias 

como algo positivo. As mudanças no projeto, entretanto têm sido realizadas muito 

lentamente, causando prejuízo as famílias que estão com dificuldades na manutenção 

do rebanho adquirido com a primeira parcela, cujo prazo de carência já expirou. O 

relato de um agricultor deste assentamento revela um pouco das dificuldades 

enfrentadas pelas famílias nesse processo: 

“Os novos projetos inclusive tão no banco, mas as pessoas não podem receber 
porquê tão tudo no SPC.” (Grupo Focal- PA Barreira Vermelha – Açu/Mossoró)  

 
Mesmo ciente das dificuldades decorrentes da paralização na liberação dos 

recursos para que se possa fazer as alterações desejadas, os assentados do Barreira 

Vermelha estão imbuídos dessa tarefa. Só após as ultimas liberações e a devida 

implementação do projeto se terá condições de avaliar o quão efetivo terá sido o 

PRONAF A na vida desses agricultores. 

 

5.2 – O município de Baraúna e os assentamentos Poço Novo e Rancho Pereiro 

 

Emancipado de Mossoró através da Lei nº 5.107, de 15 de dezembro de 1981, o 

município de Baraúna localiza-se na mesorregião do Oeste Potiguar e na microrregião 

de Mossoró, limitando-se ao leste com o município de Mossoró, ao sul com Governador 

Dix Sept Rosado e ao norte com o estado do Ceará. Com 720Km2 de área e a uma 

distância de 312 Km da capital do estado, o acesso se dá através da BR 304.   

Até os anos 70 a principal atividade econômica do município era o algodão 

herbáceo, cuja produção tinha como base a condição de parceria. Nos anos 80 

Baraúna vivencia uma crise neste setor e a emergência de uma nova atividade 

produtiva: a produção de frutas irrigadas, com destaque para o melão.  De acordo com 

Souza (2006, p: 11): 

 

“A agricultura irrigada trouxe para o município não apenas uma ruptura com as 
práticas tradicionais de produção para subsistência, mas também o incremento 
da área irrigada, a elevação da base técnica da produção e a expansão do 
trabalho assalariado.” 
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A descoberta de água em abundancia, a fertilidade do solo, o relevo plano e a 

facilidade de escoamento da produção foram fatores que contribuíram para a expansão 

dessa atividade no município e contribuiu para um crescimento econômico e 

populacional surpreendente nos anos 90. A tabela abaixo revela a dimensão desse 

crescimento: 

TABELA 15 - CRESCIMENTO DO PIB/BARAÚNA  

PERIODO PERCENTUAL DE CRESCIMENTO PIB 

1985/90 0,7% 

1990/96 2,7% 

1999 e 2003 224,85%, 

Fonte: IBGE/2011 

 

No que se refere ao aumento populacional, o mesmo também foi bastante 

significativo, conforme podemos observar: 

 

TABELA 16 – DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO/BARAÚNA-RN  

Fonte: IBGE/2011 

 

Além das atividades ligadas a cadeia produtiva da fruticultura os assentamentos 

de reforma agrária também contribuíram com o aumento populacional do município. De 

acordo com dados do INCRA os primeiros assentamentos do município foram 

implantados no final dos anos 80, todavia foi nos anos 90 que foram implantados o 

maior número deles. Atualmente, o município possui 11 projetos de assentamentos 

rurais.  No gráfico 14 é possível visualizar a evolução dos assentamentos no município:  

 

 

GRAFICO 14 – ASSENTAMENTOS POR ANO DE CRIAÇÃO – BARAÚNA 

Ano População 
Total 

População 
Urbana 

Valores % População 
Rural 

Valores % 

1991 15.471 8.771 56,70% 6.700 43,30% 
2000 18.793 11.836 62,90% 6.957 37,01% 
2010 24.164 15.215 62,90% 8.972 37.01% 



DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA AVALIAÇÃO DO PRONAF A NOS 
ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

198 
 

 

 

 
 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do INCRA. 

 

Desse total foram selecionados como cenário da pesquisa os assentamentos 

Poço Novo e Rancho Pereiro, os quais estão localizados no município de Baraúna e 

embora sejam separados por apenas 06 km apresentam realidades bem diferentes. 

Poço Novo ocupa uma área de 3.160,7745 hectares onde estão assentadas 200 

famílias. É o maior assentamento de Baraúna distanciando-se aproximadamente 24 km 

da sede do município e 300 km da capital do estado, enquanto Rancho do Pereiro 

conta com apenas 18 famílias que ocupam uma área de 455,57 hectares, distante 11 

km da sede do município e 40 km de Mossoró. 

No caso do PA Poço Novo, em função do tamanho da área e do número de 

famílias assentadas o assentamento foi dividido da seguinte forma: 

 
Quadro 04 – Divisão de área do PA Poço Novo 
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Especificação Área(ha)/Perímetro(m) Porcentagem 

Agrovila I 12,05 0,38 

Agrovila II 21,01 0,66 

Área de reserva  636,24 20,13 

Benfeitorias 40,47 1,28 

Área coletiva 637,11 20,16 

Área individual 1.813,89 57,39 

Total       3.160,77 100,00 

Perímetro 25.040,16  

Fonte: PCA/PAC (2004, p:26 ) 

  

O assentamento possui uma área agricultável de 2.450 ha, todavia a produção é 

muito pequena caracterizando-se como de subsistência. De acordo com o Plano de 

Consolidação do Assentamento/PAC: 

 

“Apesar de o assentamento possuir uma média de 2.450 ha de terras 
agricultáveis, o que se planta e cria é pouco. Todas as famílias, juntas, só 
conseguiram plantar 347,5 ha de culturas de sequeiro e 40 ha irrigados. A área 
do PA ainda está ocupada, em sua maior parte, com vegetação original de 
caatinga e, em menores proporções, com pastagens para bovinos e caprinos 
(PAC, 2004, p:26).  
 

 
O acesso a Poço Novo dar-se a partir da cidade de Baraúna, por uma estrada 

carroçável, que apresenta péssimas condições de uso, principalmente no período das 

chuvas. Há outro acesso direto para a cidade de Mossoró, o qual é realizado rodovia 

RN-014 (estrada do cajueiro), que tem seu início no povoado Jucuri, todavia a estrada 

que encontra-se em péssimas condições de tráfego, mesmo na ausência de chuvas 

(verão), além de não apresentar segurança. Para chegar a Rancho do Pereiro segue-se 

pela RN 015 que liga Mossoró a Baraúna. Todavia no período chuvoso a mesma fica 

intransitável. 

O Assentamento Poço Novo embora apresente um número bem maior de 

famílias que Rancho do Pereiro enfrenta muitos problemas com casas fechadas, pois 

muitas famílias não residem no projeto de assentamento. Há ainda aqueles agricultores 

que embora residam no PA sobrevivem do trabalho fora do projeto. Sobre essa questão 

Araújo afirma que: 
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“No tocante a Poço Novo, como não está integrado à produção de fruticultura 
irrigada, no período das estiagens que varia entre os meses de junho a janeiro, 
a maioria dos homens tornam-se assalariados temporários nas empresas de 
fruticultura.” (Araújo, 2003. p 60) 

 

No que se refere à produção nos dois assentamentos as famílias desenvolvem 

cultivos de sequeiro e irrigado nos lotes e em áreas coletivas. Nos lotes individuais são 

plantados feijão, milho, algodão e sorgo. As famílias ainda desenvolvem nos quintais 

pequenos criatórios de aves e outros animais de pequeno porte. 

No caso de Rancho Pereiro, registra-se a produção de melancia e melão, cujo 

trabalho conta com equipamentos oriundos de projetos anteriores ao PRONAF, tais 

como: kit de irrigação por gotejamento (para 04ha); O2 tanques de água com 

capacidade 400.000litros cada; 01 armazém comunitário para guardar insumos; 01 

caixa d’água elevada com 18.000l; 01 cisterna com 30.000l e 01 aprisco. 

No que se refere à data de criação há uma diferença de 05 anos entre os dois 

assentamentos. Rancho foi criado em 1992, sendo o segundo assentamento do 

município dos 11 criados pelo INCRA em Baraúna. Poço Novo foi o 5º assentamento, 

tendo o ano de 1997 como data de criação. Em função do tempo de criação dos 

assentamentos o acesso ao PRONAF A se deu em 1994 para Rancho do Pereiro e em 

2000 para Poço Novo. Registra-se, portanto que em ambos os casos entre dois e três 

anos de existência do assentamento as famílias conseguiram acessar o PRONAF.  

No que se refere aos projetos implementados nos assentamentos com recursos 

do PRONAF a pesquisa identificou que os mesmos foram elaborados por instituições 

diferentes de assistência técnica: a Cooperativa Terra Livre foi a responsável pelo 

projeto em Rancho do Pereiro e a EMATER em Poço Novo. Em Rancho do Pereiro os 

recursos foram aplicados em duas atividades distintas: bovinocultura e fruticultura com 

foco na produção de melão enquanto que em Poço Novo optou-se por investir na 

cajucultura.  

Discutindo nos grupos focais sobre o incentivo do programa à 

formação/constituição de grupos nos assentamentos verificou-se que, no PA Rancho 

do Pereiro, o PRONAF A contribuiu para dinamizar a capacidade organizativa do 

assentamento, na medida em que a produção e a possibilidade de comercialização em 
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escala maior do que estavam habituados, exigiu uma organização dos agricultores de 

modo a viabilizar esse processo. O relato abaixo revela o período em que esse trabalho 

em grupo se intensificou no assentamento:  

 

“Nós trabalhamos de 93 até 2002 no coletivo. Cinco anos. Foi mais. Foram uns 
nove anos. Quando nós deixamos de trabalhar na associação, no coletivo, 
fomos trabalhar mais no coletivo ainda, na cooperativa.”(Grupo focal PA 
Rancho do Pereiro/Açu-Mossoró) 
 

 
A criação da cooperativa citada acima objetivava melhorar o fluxo de 

comercialização da produção, principalmente do melão com o mercado exterior. 

Comparando a situação no assentamento Rancho do Pereiro com o assentamento 

Poço Novo um assentado afirma:  

 
“nós, pra quem não sabia o que era assentamento, nós levamos vantagem 
sobre eles porque o assentamento é pequeno. Mais fácil de administrar. O da 
gente é mais perto da cidade, com mais acesso.” (Grupo focal Poço Novo/Açu-
Mossoró) 

 
Quando afirma que “o assentamento é pequeno, mais fácil de administrar” o 

agricultor revela a dificuldade que é o processo de organização de um assentamento 

como Poço Novo com 200 famílias. São diversas experiências e interesses a serem 

administrados. Nesse sentido a presença de um mediador, de uma equipe de 

assistência técnica pode ser muito importante. 

As divergências existentes entre as famílias quando não processadas de forma 

democráticas através dos canais constituídos especificamente para isso: reuniões, 

assembléias, eleições, plebiscitos entre outros, tendem a fragilizar a organização das 

famílias destituindo laços de confiança e solidariedade. No caso do PA Poço Novo o 

sentimento de fracasso com relação aos investimentos realizados através do PRONAF 

A, dificulta a busca por alternativas de forma coletiva. Nesse assentamento o acesso ao 

crédito não conseguiu ser instrumento para mobilização coletiva.  

 
No que se refere ao papel exercido pelos agricultores assentados na 

definição, elaboração e execução dos projetos a serem financiados pelo programa 

verificou-se que houve bastante discussão, particularmente no PA Rancho do Pereiro. 

Todavia a participação das famílias nas definições acerca da aplicação dos recursos 
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esbarrava nas regras estabelecidas pelo programa, repetindo em Rancho do Pereiro o 

já constatado nos demais assentamentos participantes da pesquisa, conforme se 

observa nos registros abaixo: 

 
“Porque a gente não tinha experiência. A assistência técnica disse que tinha 
que ser assim. O dinheiro saiu aqui e o trabalhador não tinha direito de fazer 
nada. Tudo já vinha dito como era pra fazer.” (Grupo Focal – PA Poço Novo -
Açu/Mossoró) 
 

 
A exemplo do ocorrido nos assentamentos do território Sertão do Apodi os 

depoimentos registrados no PA Poço Novo apontam para a ausência de autonomia dos 

trabalhadores na definição das atividades a serem financiadas. Esse processo pode ser 

observado quando da discussão para elaboração dos projetos, ocasião em que os 

desejos e interesses dos assentados tinham que se adequar ao que estava sendo 

proposto pelos mediadores, conforme se registra no depoimento abaixo: 

 
“Eu ia comprar gado, carroça, desmatar meu lote. Mas quando o dinheiro saiu, 
era pra comprar o que ele (o banco) queria, o preço que ele queria e onde ele 
queria. Hoje eu to devendo esse dinheiro, mas não sei onde tá o dinheiro. 
Devendo coisa cara demais. O que eu recebi valia a metade, dava pra comprar 
mais coisa.” (Grupo Focal – PA Poço Novo -Açu/Mossoró) 
 
 

Ao afirmar que o que recebeu não valia a metade, o agricultor retoma uma 

discussão já realizada nesse trabalho por agricultores de outros assentamentos. Em 

outra fala percebe-se como os mesmos sentem-se constrangidos a se submeterem as 

regras que vão se constituindo neste ambiente institucional no qual se operacionaliza o 

PRONAF A: 

 
 
“Se a pessoa dissesse que não queria, aí os presidentes diziam que tinha que 
aceitar, se não aceitar perde. A gente engoliu de goela abaixo porque 
estávamos passando fome, sem comida e sem nada. A gente achou que ia dar 
certo, mas desde o começo que eu disse que não ia”. (Grupo Focal – PA Poço 
Novo -Açu/Mossoró) 

 
O relato acima revela como as condições de privações a que estão submetidos 

esses agricultores os deixa sem opção diante do formato e das condições 

estabelecidas pela política pública. São poucos os casos em que os trabalhadores 

conseguem resistir e fazer valer de fato a sua opinião e aplicar os recursos obtidos 
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através do programa da forma que considera mais adequada e conveniente aos seus 

propósitos. No caso do PA Poço Novo foi possível identificar apenas uma situação, em 

que tal fato ocorreu, conforme registrado na fala abaixo: 

 

“Tão dizendo que é obrigado, mas ninguém é obrigado não. A gente compra 
porque é besta. Antoniel, no dia de comprar os bodes, só ficou ele. Ele disse 
que não queria bode desse preço. Ele comprou um horror de bode, mas bem 
baratinho. Os burros fomos nós.” (Grupo Focal – PA Poço Novo -Açu/Mossoró) 

 

O relato acima revela que quando questionadas as definições são alteradas. 

Todavia esta não tem sido a regra. Nos assentamentos estudados mesmo as famílias 

discordando os encaminhamentos são realizados, sendo acatados por todos mesmo 

que não considerem ser a melhor proposta. 

No que se refere às alterações no processo produtivo decorrentes do 

acesso a novos conhecimentos e inovações tecnológicas proporcionadas pelo 

programa não foi constatado mudanças no PA Poço Novo. As famílias que residem na 

área continuam desenvolvendo as mesmas atividades que já realizavam antes de ter 

acesso ao crédito, sem nenhuma inovação tecnológica. No PA Rancho do Pereiro o 

PRONAF possibilitou montar uma infraestrutura produtiva voltada para a produção de 

frutas irrigadas. O depoimento abaixo revela um pouco da realidade vivida por Rancho 

do Pereiro: 

 
“Se não fosse o recurso inicial, nós não tínhamos construído um galpão, não 
tínhamos fechado contrato porque a empresa ia ver que não tinha investimento 
aqui e não ia querer. Foi importante pra eles enxergarem que a gente tinha um 
potencial. A gente tinha um kit de irrigação novo, que foi através do PRONAF. 
Era um kit de primeiro mundo. Eles até fotografaram como o assentamento tava 
produzindo com o sistema. Isso interessou muito pra eles.” (Grupo Focal – PA 
Rancho do Pereiro/Açu/Mossoró) 

 

O depoimento acima evidencia não só a aquisição de equipamentos que seria 

impensável sem o acesso ao crédito, mas também o aprendizado possibilitado pelo 

manuseio desses novos equipamentos. Passados 18 anos de acesso ao PRONAF A os 

assentados de Rancho do Pereiro ainda trabalham com fruticultura irrigada. O 

dinamismo inicial não mais existe, as famílias não exportam a produção, todavia o 

aprendizado decorrente da experiência permanece e fortalece novas iniciativas.  
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Nos aspectos referentes à assessoria técnica para elaboração e implantação do 

projeto constatou-se que nos dois assentamentos ela se fez presente. Todavia no PA 

Poço Novo evidenciou-se uma lacuna no acompanhamento do projeto, conforme 

registra o depoimento de um assentado deste PA:  

 

“Assistência técnica foi mais pra elaboração, porque pra acompanhar foi muito 
pouco. Eles faziam reunião aqui, mas eram pra ir pro campo, porque a gente 
não tinha experiência com aquele troço. Eles tavam ganhando pra aquilo. 
(Grupo Focal – PA Poço Novo -Açu/Mossoró) 
 

  

A ausência de uma assistência técnica efetiva não só quando da elaboração do 

projeto, mas durante sua implementação, conforme relatado no depoimento acima, 

contribuiu pro insucesso da atividade da cajucultura. A opção pela inserção de uma 

nova cultura não levou em consideração a experiência anterior das famílias, conforme 

se constata na fala de uma agricultor desse PA: 

 
 “A experiência da gente era milho, feijão. Já é de costume. Aí chegou esse pra 
cajueiro. A assistência técnica, que vá ou não pra frente, ela faz o projeto e 
manda pro banco. Porque ela tá ganhando o dela, o recurso da assistência 
técnica. Que vá ou não, ela tá nem aí. A assistência técnica vinha aqui, se 
trancava na casa-sede e não ia nem no campo. Era só no computador. Deixava 
o pessoal se virar no campo. Se dissessem que a assistência técnica ia ganhar 
por produção, eles iam se empenhar.” 
 

 

A escolha de uma atividade diferente da que habitualmente as famílias 

trabalhavam, exigia um maior acompanhamento por parte da assistência técnica. 

Todavia de acordo com o relato acima esta deixou muito a desejar nos aspectos 

relacionados às orientações na parte produtiva. 

Quanto à elevação da renda verificou-se uma diferença entre os dois 

assentamentos. Em Rancho do Pereiro os resultados no que se refere ao indicador 

renda foi mais positivo. Já em Poço Novo o cenário referente a este indicador é 

bastante negativo. De acordo com os assentados que participaram do grupo focal 

vários fatores contribuíram para que o projeto não desse certo.  A fala abaixo reflete a 

visão de um assentado sobre o programa neste assentamento: 
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“Deu certo não. Hoje eu não tô devendo porque o governo perdoou. O projeto 
que a gente fez foi muito mal feito. A gente investiu em coisa que deu muito 
pouco retorno. Desmatamento, carroça, cerca. Foi gasto muito dinheiro em 
cerca.” (Grupo Focal- PA Poço Novo – Açu/Mossoró)  
 
 

Não se trata de uma fala isolada. Ao discutir os resultados do PRONAF A no PA 

Poço Novo as opiniões convergem para uma avaliação negativa, conforme esse outro 

agricultor relata: 

 
“É verdade. Só de bola de arame, foram 4 mil bolas de arame. Hoje tem arame 
aí, as cercas tudo no chão. A gente não tem condições de trabalhar. Ficamos 
inadimplentes com o banco, nem podemos fazer empréstimo com nada. Tá lá 
os lotes abandonados.” (Grupo Focal- PA Poço Novo – Açu/Mossoró)  
 

 
A informação de que existem lotes abandonados coaduna com o relato realizado 

por técnica do INCRA no qual informa que em torno de 60 famílias não residem no PA. 

Tendo todas sido notificadas pelo INCRA para apresentar justificativa por sua ausência 

do assentamento. 

Diferentemente da maioria dos assentamentos no PA Poço Novo o PRONAF A 

aparece para os assentados como algo negativo, como pode-se aferir no relato que 

segue: 

 

“Se não tivesse recebido. Seria melhor. Eu não estaria devendo.” (Grupo Focal- 
PA Poço Novo – Açu/Mossoró)  
 

Discutindo sobre o insucesso do programa um outro assentado relata como 

aplicou o seu recurso e o que deu errado para que o projeto não apresentasse os 

resultados desejados por ele: 

 

“O que eu fiz foi só o lote, o desmatamento e a cerca. O dinheiro da criação eu 
perdi todinho. Porque quando veio o inverno, morreu um bocado. Veio ladrão, 
levou mais. Sobrou 10 e eu vendi.” (Grupo Focal- PA Poço Novo – 
Açu/Mossoró)   
 

 
A realidade relatada acima se repete com diversos outros agricultores. De acordo 

com o relatório final do Plano de Consolidação do Assentamento do assentamento “a 

região é propícia à criação de caprinos, ovinos e bovinos, mas é necessário 

planejamento adequado da alimentação, manejo e cuidados sanitários.” Questões que 
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na maioria das vezes não são observadas pelos agricultores, de modo que com 

prejuízos constantes e baixa produtividade, a criação de animais não tem se constituído 

numa fonte de renda para o assentamento.  

Já no assentamento Rancho do Pereiro os agricultores fazem outra avaliação 

acerca dos resultados do programa e dos impactos que o mesmo teve na renda e na 

vida de cada um: 

 

“Antes de terem liberado esse dinheiro, não tinha nada feito ainda. Foi feito a 
partir desse dinheiro.” (Grupo Focal- PA Rancho do Pereiro – Açu/Mossoró) 
 

 
A fala acima atribui ao PRONAF A o início das atividades produtivas no 

assentamento. Como registrado por um agricultor do PA Sítio do Gois em Apodi o 

crédito se constituiu num “gancho” a partir do qual os assentados puderam realizar seus 

projetos produtivos. O crédito também é responsável de acordo com os assentados 

participantes do grupo focal no PA Rancho Pereiro pela manutenção das famílias no 

assentamento. Os depoimentos abaixo revelam como o crédito na opinião das famílias 

foi importante para permanência das mesmas nas áreas de reforma agrária: 

 
“Se não tivessem recebido o PRONAF, eu não estaria mais aqui. Ninguém 
estaria aqui dentro. Ninguém andava pra frente não. Acho que tinha 
abandonado. Seria um causo perdido.” (Grupo Focal- PA Rancho do Pereiro – 
Açu/Mossoró) 
 
“O crédito foi muito importante. Se não fosse o crédito, ninguém tava aqui 
dentro não.” (Grupo Focal- PA Rancho do Pereiro – Açu/Mossoró)  

 
De acordo com essas duas falas o crédito tem um papel relevante por 

impulsionar o trabalho das famílias possibilitando-as cultivar a terra e desenvolver a 

pecuária, como observado pelos assentados do no PA Rancho do Pereiro quando 

solicitados a avaliarem o PRONAF no assentamento: 

 
“Foi bom. Até hoje a gente tem. Foi bom. Ter a sua terra, criar seu bichinho é 
uma beleza. Eu achei foi bom. A gente não tinha condição de cercar, aí antes 
vinha gado de fora e comia tudo.” (Grupo Focal- PA Rancho do Pereiro – 
Açu/Mossoró)  

 
As experiências desenvolvidas a partir do acesso ao PRONAF A no município de 

Baraúna apresentam resultados bastante diferenciados. No caso do PA Poço Novo os 
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resultados pífios podem ser atribuídos a má elaboração do projeto, ausência de uma 

assistência técnica efetiva e qualificada, bem como uma articulação das diversas 

políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural. 

 

5.3 – O município de Carnaubais e os assentamentos Nova Descoberta e Santa 

Luzia 

 

Desmembrado de Assú em 18 de setembro de 1963, através da Lei nº 2.927, 

Carnaubais situa-se na mesorregião Oeste Potiguar e na microrregião Vale do Açu, 

limitando-se com os municípios de Serra do Mel, Porto do Mangue, Macau, Pendências 

e Açu. Abrangendo uma área de 529 km², o município localiza-se a 239 km da capital 

do estado, cujo acesso dá-se através das rodovias BR-304 e RN-016. 

No que se refere ao atendimento à saúde, Carnaubais conta com 03 

estabelecimentos de saúde de caráter municipal. Não existe no municípios unidades de 

saúde estadual. 

No setor econômico destaca-se a fruticultura, a agricultura e pesca de 

subsistência e a pecuária de corte e de leite. No setor industrial merece destaque as 

pequenas indústrias de cerâmica (tijolos e cal) e aquelas que têm como base o 

extrativismo vegetal da carnaúba que emprega muita gente no corte da palha, produção 

do pó, fabricação da cera e de vassouras e artesanato.  

Chama atenção ainda a produção de petróleo no município, a qual tem mudado 

a paisagem rural. As fotos a seguir ilustram essa realidade no município de Carnaubais: 

 
FOTOS 27 e 28 – ESTRADA DE ACESSO AO PA NOVA DESCOBERTA – CARNAUBAIS/RN  
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Foto: Vlademir Alexandre 

 

O caminho entre diversas propriedades rurais, entre elas os assentamentos de 

reforma agrária é permeado por tubulações e cavalos que atuam na extração de 

petróleo e distribuição de gás. Em muitas situações os trabalhadores rurais são 

contratados para as perfurações no solo e instalações de canos e outros equipamentos 

da Petrobrás. Atualmente o município de Carnaubais possui 12 projetos de 

assentamentos rurais criados pelo INCRA. No gráfico 15 é possível visualizar a 

evolução dos assentamentos no município:  

 
GRAFICO 15 – ASSENTAMENTOS POR ANO DE CRIAÇÃO /CARNAUBAIS 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do INCRA. 

 
 

Desse total foram selecionados como cenário da pesquisa os assentamentos 

Nova Descoberta e Santa Luzia, os quais localizam-se próximos a sede do município de 

Carnaubais e ocupam respectivamente uma área de 3.391,00 e 1.000,0000 hectares. 

Santa Luzia é o sexto assentamento, dentre os 12 criados pelo INCRA no município e 

está localizado a aproximadamente 05 km da sede. O acesso se faz através de uma 

estrada de terra próximo a entrada do município. Nova Descoberta é 7º projeto de 
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assentamento, criado no mesmo ano que o Santa Luzia 21 km da sede de Carnaubais, 

cujo acesso se faz pela RN- 016, na altura da comunidade Fazenda Nova.  

Nos dois assentamentos as famílias assentadas mantêm relações comerciais 

com Açu, uma vez que o município vizinho apresenta um comércio mais desenvolvido, 

conforme verifica-se no depoimento abaixo: 

 

“Eu prefiro Açu. Tudo meu, eu resolvo em Açu. Eu só, não. Todo mundo aqui. 
Em Açu tem tudo, tudo que você precisar lá tem.” (Grupo focal – Nova 
Descoberta/Açu -Mossoró). 

 

A fala acima revela que embora pertencente ao município de Carnaubais é no 

município de Açu que os assentados buscam atender as suas demandas. Há na região 

uma discussão sobre os limites dos municípios, que tem gerado bastante polêmica em 

função da existência de diversos poços de exploração de petróleo.  

No que se refere à moradia os dois assentamentos se assemelham bastante. 

Nova Descoberta de 130 casas, contendo 01 sala, 02 quartos, 01 cozinha e 01 

banheiro, com energia elétrica, todas com condições regulares de moradia, finalizando 

reformas com recursos do INCRA, recebidos através do crédito recuperação/material 

de construção. No PA Santa Luzia as casas tem basicamente o mesmo tamanho, 

todavia não receberam recursos para reformas, estando, portanto em condições 

inferiores, uma vez que a maior parte das famílias não dispõe de outra fonte de 

recursos para fazer melhorias ou mesmo a manutenção das residências. 

No tocante a infraestrutura o assentamento dispõe de: 01 casa sede, 01 

armazém, 02 cocheiras, e alguns equipamentos simples de trabalho (carroças, 

capinadeiras, etc.) 

No quesito educação é importante registrar que o assentamento dispõe de 01 

escola que atende as crianças do ensino fundamental I. Para cursar as séries 

seguintes os estudantes se deslocam até Carnaubais ou Assu72. 

Quanto ao acesso ao PRONAF A os dois assentamentos contaram com 

assistência técnica da Terra Livre para elaboração e implantação do projeto. Santa 

Luzia foi o primeiro a acessar os recursos, no ano 2000. Em 2002 foi a vez de Nova 

                                                 
72

 Tanto a prefeitura de Carnaubais quanto de Açu mantêm transporte escolar para as crianças. 
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Descoberta. Os dois assentamentos investiram em caprinocultura, sendo que em Nova 

Descoberta, também houve investimento em cajucultura. A opção pela cajucultura se 

justifica pelo fato de muitos assentados serem originários da Serra do Mel, município 

próximo, criado a partir de um projeto de colonização, com significativa produção de 

caju. 

Quando analisado a contribuição do programa para a constituição de grupos 

nos dois assentamentos verificou-se que o PRONAF não teve grande impacto nessa 

questão. Na avaliação dos assentados os projetos individuais são melhores porque 

cada um se responsabiliza pela sua parte. Nesse sentido o depoimento que segue é 

bastante significativo: 

 

“Eu acho melhor individual. Hoje é bom porque ninguém pode dizer que tá 
assim porque fulano botou pra trás. Cada um pegou o seu. Cada um é 
responsável de pagar lá.” (Grupo focal PA Santa Luzia/Carnaubais) 
 

 

Nesse depoimento evidencia-se a preocupação em não ser responsabilizado 

pelo fracasso do outro ao mesmo tempo em que ressalta a responsabilidade de cada 

um pelo sucesso do seu projeto, inclusive do pagamento junto ao banco.  

No assentamento Nova Descoberta percebe-se uma dimensão coletiva mais 

forte na medida em que há um entrelaçamento entre as atividades desenvolvidas pelos 

assentados, de modo que o sucesso de um depende do sucesso do outro. Essa relação 

pode ser percebida na cadeia produtiva do caju onde algumas famílias plantam, outras 

beneficiam e outras fazem o transporte para os mercados consumidores. 

No que se refere ao papel exercido pelos agricultores assentados na 

definição, elaboração e execução dos projetos a serem financiados pelo programa, 

as discussões nos grupos focais apontaram para uma fragilidade na condução do 

processo que terminou por limitar o poder de decisão dos agricultores. As falas abaixo 

registram essa falta de autonomia dos trabalhadores no uso do recurso: 

 

“Na verdade a gente era proibido até de pensar porque eles diziam vocês vão 
fazer isso. Muita gente dizia não eu não vou fazer isso. Veja bem pegar um lote 
desse e cercar com oito fios de arame... É uma ignorância porque essa cerca 
não paga projeto. Eu fui obrigado a cercar minha terra com oito fios de arame. 
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Você não consegue pagar um negócio desse.” (Grupo focal PA Nova 
Descoberta – Açu/Mossoró) 
 

 
 O depoimento acima ratifica o já colocado por diversos agricultores em outros 

assentamentos.  Quando afirma “você não consegue pagar um negócio desse” os 

próprios assentados reconhecem a dificuldade do projeto em gerar renda suficiente 

para garantir sua sobrevivência e ao mesmo tempo pagar o empréstimo adquirido. 

No depoimento que segue, um outro assentado questiona o direcionamento dado na 

aplicação do recurso: 

 
 
“Por que não esse dinheiro ter sido usado para plantar mais cajueiro? Por que é 
o que ta dando certo. Só que o técnico, o INCRA não tem essa visão.” (Grupo 
focal PA Nova Descoberta – Açu/Mossoró) 

 

 
A aplicação do recurso em algo que não era do desejo dos agricultores é 

atribuída ao técnico responsável pela elaboração do projeto e ao INCRA, revelando que 

os agricultores se colocam de forma passiva diante das instituições e do próprio 

programa. 

Nos aspectos relacionados a alterações no processo produtivo decorrentes do 

acesso a novos conhecimentos e inovações tecnológicas voltadas a convivência com 

as características do território constatou-se nesses assentamentos uma aposta em 

duas atividades; caprinocultura no PA Santa Luzia e caprinocultura com cajucultura no 

PA Nova Descoberta. Registra-se que nos dois assentamentos levou-se em 

consideração a experiência anterior das famílias, todavia não se observa nenhuma 

inovação nessas atividades. As mesmas são financiadas dentro do pacote tecnológico 

da modernização que em muitos casos levam os agricultores a adquirir itens que não 

serão utilizados na atividade. Tal como podemos constatar no depoimento de um 

agricultor participante da discussão no grupo focal do PA Nova Descoberta: 

 

“Eu me sinto prejudicado. Eu podia ter feito mais coisa. Eu sinto que podia ter 
feito mais coisa. A gente recebeu 200 reais de veneno. É muito dinheiro jogado 
fora.” (Grupo focal PA Nova Descoberta) 
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O depoimento acima revela o quanto a lógica da modernização ainda está 

presente nos projetos do PRONAF A, inclusive no que se refere a utilização de 

agrotóxico de forma indiscriminada. 

No tocante a assessoria técnica na elaboração e implantação dos projetos 

os dois assentamentos registram algumas lacunas no processo. Para o PA Nova 

Descoberta faltou uma maior discussão no processo de elaboração da proposta a ser 

enviada ao banco. Os mesmos se ressentem ter terem investido pouco na cajucultura e 

da ausência de capacitação, conforme registro abaixo: 

 

“Faltou a gente fazer um curso de gerenciamento. Olhe, não é que a gente 
jogou fora não. Eu acho é que o projeto foi mal elaborado. Eu digo isso porque 
eu acho que poderia diminuir o arame e aumentar a área do cajueiro.” (Grupo 
focal PA Nova Descoberta) 

 
 Na reflexão em torno da aplicação do crédito o agricultor acima reconhece as 

limitações na gestão dos recursos. Outro agricultor complementa afirmando que:  

 

“Faltou acompanhamento técnico. O técnico fez o projeto depois sumiu.” (Grupo 
focal PA Nova Descoberta – Açu/Mossoró) 
 
 

 A fala acima revela a ausência de assistência técnica em um momento crucial 

que é o da execução do projeto.  Outro agricultor revela a ausência de discussões 

inclusive quando da elaboração do projeto 

 
“Não foi discutido o projeto. Vinha a cartilha. Você tinha que rezar por ela.” 
(Grupo focal PA Nova Descoberta – Açu/Mossoró) 
 

  
Enquanto no assentamento Nova descoberta os assentados se ressentem da 

ausência de discussões, no assentamento Santa Luzia o maior problema foi a 

alternância de técnicos que impossibilitava um maior conhecimento da área e da 

realidade de cada família, bem como de um trabalho mais sistemático e continuo, 

conforme se observa nos registros que seguem. 

 
“O PRONAF da gente quem fez foi um técnico que tava por aqui. Toda semana 
mudava. Ninguém conhecia nada, era tudo sem experiência.” (Grupo focal PA 
Santa Luzia/Carnaubais) 
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 O fato da equipe de assistência técnica mudar com freqüência, conforme 

relatado acima, não possibilitou nesse assentamento o desenvolvimento de um trabalho 

com orientações adequadas ao trato com os cajueiros e aos animais financiados pelo 

programa. O trabalho de beneficiamento da castanha é resultado da iniciativa de alguns 

agricultores sem a participação da assistência técnica. Em alguns assentamentos há 

uma visão negativa da assistência técnica como pode ser observada no depoimento de 

um agricultor do PA Santa Luzia: 

 
“Se tirasse os técnicos do meio, o negócio podia andar. Ou podia desmantelar 
mais. A gente podia fazer do assentamento o que queria. Os técnicos só estão 
aqui rodando no meio da gente quando tem dinheiro. Ele era pra administrar 
alguma coisa. Ele senta, mas não olha nada, não explica nada. Esse negócio 
de técnico aqui não voga.” (Grupo focal PA Santa Luzia)  

 
 

A presença dos técnicos em alguns assentamentos é percebida como algo 

positivo, todavia em outros assentamentos o fato de contar com assistência técnica não 

consegue ser um diferencial positivo, como no caso citado acima. 

No tocante ao indicador renda constatou-se uma elevação da mesma, ainda que 

não na proporção desejada pelos assentados. Esta elevação se evidencia mais no PA 

Nova Descoberta, onde a cajucultura tem revelado bons resultados:  

 

“Esse ano, juntando a produção daqui e um pouco da Serra do Mel, eu 
consegui comprar umas 15 toneladas de castanha e beneficiei. Beneficiei aqui 
no assentamento mesmo. Eu tenho uma estruturazinha lá em casa pra fazer 
esse trabalho.” (Grupo focal PA Nova Descoberta – Açu/Mossoró) 
 

 
 O relato acima mostra o quanto o PRONAF potencializou esse agricultor, 

possibilitando ao mesmo se estruturar para comercializar a sua produção e a de outros 

assentados. Outro agricultor revela o quanto tem sido positivo o trabalho com a 

cajucultura, ao mesmo tempo em que lamenta o tamanho da área cultivada: 

 

“Se a gente tivesse 10 hectares de cajueiro aqui a vida era outra. Só por que 
esse ano a gente teve uma castanhazinha a gente já viu a coisa caminhar. 
Mesmo sendo pouco porque 3 hectares de cajueiro pra mim é um quintal!” 
(Grupo focal PA Nova Descoberta – Açu/Mossoró) 
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 Mesmo com uma área considerada pequena pelos agricultores a cajucultura tem 

um papel relevante na manutenção das famílias do PA Nova Descoberta. Para algumas 

famílias trata-se da atividade principal, para outras um complemento na renda. Algumas 

famílias plantam e vendem in natura, outras plantam e beneficiam, conforme registro 

abaixo: 

 
“Eu tenho cajueiro. Esse ano eu colhi quase dois mil quilos. Aí eu beneficiei 
essa castanha. Eu tenho uma máquina uma estufa aí eu vendo ela assada. Os 
meninos venderam in natura também.” (Grupo focal PA Nova Descoberta – 
Açu/Mossoró) 
 

 Enquanto algumas famílias estão totalmente envolvidas na cadeia produtiva do 

caju outras não obtiveram sucesso no investimento: 

 

“Tem umas 40 famílias aqui que trabalham com cajucultura. Era mais, mas 
houve aqueles que não acreditaram. Faltou acompanhamento técnico.” (Grupo 
focal PA Nova Descoberta – Açu/Mossoró) 

 
 

O insucesso de algumas famílias pode ser atribuído a falta de conhecimento no 

trato com o cajueiro, a falta de empreendedorismo por parte de alguns agricultores ou 

como relatado pelo agricultor a falta mesmo de uma assistência técnica de qualidade. 

As atividades ligadas a cajucultura no PA Nova Descoberta, embora tenham 

iniciado com o PRONAF A, atualmente são desenvolvidas por iniciativa dos próprios 

assentados: 

 

“Aqui tem pessoas plantando cajueiro, sem banco, sem INCRA sem nada. Isso 
é interessante, pra mim é... Eu acho bom porque eu trabalho com a castanha, 
né? Esse rapaz aqui ta se interessando, ta dizendo que se chover ele vai 
plantar 60 hectares de cajueiro. Ele vai passar por mim. A terra dele é aqui 
perto... É melhor do quê a minha.” (Grupo focal PA Nova Descoberta – 
Açu/Mossoró) 

 
Os recursos obtidos com o programa foram fundamentais para montar uma 

estrutura inicial com a preparação da terra e a aquisição da mudas. A partir daí a 

capacidade dos assentados é que determinou os rumos do projeto uma vez que nesse 

assentamento não houve articulação do PRONAF A com outras políticas que 

potencializassem seus resultados.   

 



DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA AVALIAÇÃO DO PRONAF A NOS 
ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

215 

 

5.5 – Algumas considerações 

 

No território Açu/Mossoró foram realizados 06 grupos focais com agricultores 

assentados que acessaram o PRONAF A no período de 2000 a 2006. A análise das 

discussões, realizadas nos grupos, indicam uma diversificação nas atividades 

financiadas com pelo menos  04 atividades produtivas diferentes. Destacam-se nesse 

processo os investimentos realizados na fruticultura, que ocorreram em 03 dos 

assentamentos constantes da amostra nesse território. Chama atenção ainda à 

contribuição do programa para o acesso a novos conhecimentos e inovações 

tecnológicas, observadas tanto na aquisição e utilização de novos equipamentos, 

quanto no manejo animal, no caso dos investimentos em ovino, bovino e caprinocultura. 
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CAPÍTULO VI – AVALIANDO A EFETIVIDADE DO PRONAF A NOS 

ASSENTAMENTOS DO TERRITÓRIO DO MATO GRANDE 
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CAPÍTULO VI – AVALIANDO A EFETIVIDADE DO PRONAF A NOS 

ASSENTAMENTOS DO TERRITÓRIO DO MATO GRANDE  

 

 

O território do Mato Grande, de acordo com o exposto no capítulo II, é 

constituído por 16 municípios, abrangendo uma área de 5.986,20 Km2. Nesse conjunto 

de municípios há atualmente 78 projetos de assentamento criados pelo governo federal, 

através do Instituto Nacional de Reforma Agrária, que ocupam uma área aproximada de 

121.698,03 hectares, na qual vivem aproximadamente 5.231 famílias de trabalhadores 

rurais. Neste trabalho foram selecionados 06 assentamentos deste território, sendo 02 

no município de João Câmara, 02 em Ceará Mirim e 02 em Touros. Nos itens a seguir 

situamos a realidade desses 03 municípios bem como dos 06 assentamentos 

estudados no território. 

 

6.1 – O município de Ceará Mirim e os assentamentos Espírito Santo e São João 

 

Criado em 1767, a partir de uma aldeia indígena as margens do Rio Pequeno73, 

Ceará Mirim localiza-se na mesorregião Leste Potiguar e na microrregião de Macaíba, 

limitando-se com os municípios de Maxaranguape, Ielmo Marinho, Taipu, São Gonçalo 

do Amarante e o Oceano Atlântico, abrangendo uma área de 726 km². O município fica 

a aproximadamente 38 km da capital do estado, sendo seu acesso, realizado através 

da BR-406.  

No que se refere à saúde rede disponível no município dispõe de 02 hospitais 

com 55 leitos, 01 policlínica, 01 Unidade Mista e 03 Postos de Saúde.  

No plano educacional o município possui cerca de 76 estabelecimentos de 

ensino, sendo 49 estabelecimentos de ensino médio da Administração Municipal, 10 da 

Administração Estadual e 17 Particulares.  Algumas escolas localizam-se na sede do 

município e outras na zona rural.  

No que se refere à economia o município tem como principais atividades 

econômicas: agropecuária, pesca, extrativismo e o comércio. De acordo com dados do 

                                                 
73

 Atualmente rio Ceará Mirim. 



DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA AVALIAÇÃO DO PRONAF A NOS 
ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

218 
 

INCRA os primeiros assentamentos do município foram implantados no final dos anos 

90, somando atualmente um número 11 projetos que ocupam uma área de 

aproximadamente 11.379,02 hectares e abrigam 936 famílias. No gráfico abaixo é 

possível visualizar a evolução dos assentamentos no município:  

 

GRAFICO 16 – CRIAÇÃO DE ASSENTAMENTOS POR ANO – CEARÁ MIRIM/RN 

 
Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do INCRA. 

 

Desse total de assentamentos foram selecionados como cenário da pesquisa os 

projetos de assentamento Espírito Santo e São João, criados em 1998 e 2001 

respectivamente. 

O Projeto de Assentamento Espírito Santo conta com 130 famílias assentadas e 

é originário do imóvel rural denominado Fazenda São João, desapropriada pelo INCRA 

por interesse social para fins de reforma agrária no final dos anos 90. Conta com uma 

área de 2.110.9593 hectares. São João é um assentamento bem menor com uma área 

de 286,6723ha, divididos para 20 famílias. Os dois assentamentos localizam-se 

próximos à sede do município e o acesso é bastante fácil, considerando que ambos 
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ficam as margens da BR-406 que liga o Município de Ceará Mirim ao Município de João 

Câmara.  

 
 
FOTO 29 – VISTA DO PA SÃO JOÃO – CEARÁ MIRIM/RN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Vlademir Alexandre 

 

Para se chegar ao PA Espírito Santo percorrem-se 08 km no sentido Ceará 

Mirim-João Câmara, ficando o imóvel na margem direita da citada BR para acessar o 

PA São João faz o mesmo percurso ficando o mesmo na margem esquerda da mesma 

BR a cerca de 1km das margens da pista. As famílias residentes no assentamento São 

João têm origem no próprio município, são ex-moradores das grandes fazendas de 

engenhos situadas na região do Vale de Ceará Mirim, no assentamento Espírito Santo 

há uma maior diversificação da origem dos assentados sendo alguns de outros 

municípios.  
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FOTO 30 E 31 – Engenhos Ceará Mirim/RN  

 

     

 

 

 

 

 

 

Fotos: Vlademir Alexandre 

 

 Em termos de distribuição espacial o assentamento Espírito Santo é formado por 

uma Agrovila de 130 residências construídas pelo INCRA. Todavia registra-se a 

existência de aproximadamente outras 50 casas construídas por filhos/as de famílias 

assentadas. As habitações são simples e contam em sua maioria com dois quartos, 

sala, cozinha e banheiro, com fossa negra. Recentemente as casas foram reformadas 

com recursos disponibilizados pelo governo federal através do INCRA. Em São João as 

moradias estão distribuídas em uma única agrovila e as casas, em termos de tamanho 

e estrutura, assemelham-se aquelas construídas no PA Espírito Santo, com o 

diferencial de que ainda não receberam recursos do INCRA para realizar reformas e 

ampliações. 

No que se refere ao abastecimento de água para consumo humano, no PA 

Espírito Santo o mesmo é realizado através de 01 rede de abastecimento. Todavia esta 

só atende 70 residências e apresenta  deficiência no funcionamento. Problema que não 

ocorre no PA São João onde o abastecimento é realizado através de 01 poço artesiano 

localizado próximo a agrovila. A água é armazenada em um reservatório elevado 

central e de lá é distribuída por uma rede de adução para todas as casas.  

No PA Espírito Santo as famílias contam ainda com 109 cisternas de placas com 

capacidade para armazenar 16.000 litros d’água cada. Há ainda necessidade, nos 

períodos mais secos, de complementação com água de carro pipa que vem da lagoa de 
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Extremoz e água mineral comprada pelas famílias. Para o consumo animal existe no 

assentamento alguns poços,  riachos, cacimbas, barreiros e um rio. 

No que se refere à produção, no PA Espírito Santo, as atividades se concentram 

nas áreas coletivas, sendo poucas as famílias que trabalham nos lotes individuais. As 

culturas predominantes são a cajucultura, mandiocultura, milho, feijão vigna e capim 

elefante e pisoteio, usados para ração animal. Registra-se ainda pequenas áreas 

plantadas com de cana-de-açúcar. Na pecuária destaca-se a bovinocultura. 

No São João a economia gira em torno da agricultura, cuja produção é voltada 

prioritariamente para o consumo próprio, sendo o excedente comercializado no entorno 

do assentamento, particularmente na zona urbana do município. Dentre os produtos 

cultivados destaca-se o feijão, o milho e a mandioca, os quais são plantados nos lotes 

de trabalho. Nos quintais as famílias costumam plantar árvores frutíferas, batata doce, 

jerimum e macaxeira, que complementam a alimentação da família. Há ainda no 

assentamento São João um projeto desenvolvido pela EMATER para plantação de 

cajueiros, no qual cada família recebeu 100 mudas para plantar nos lotes. 

 Nos aspectos relacionados à saúde a comunidade do Espirito Santo dispõe de 

um posto de Saúde no Assentamento onde funciona o Programa de Saúde da Família – 

PSF com atendimento quinzenal de médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem e 

agente de saúde. Nas situações de emergências e estados mais graves as famílias de 

utilizam do serviço do SAMU, sendo os doentes conduzidos a sede do município ou a 

Natal. No PA São João a situação é mais precária, uma vez que as famílias não contam 

com qualquer estabelecimento que preste atendimento básico, sendo necessário o 

deslocamento para comunidades vizinhas ou para a sede do município. Nos casos de 

urgência ou atendimento de média ou alta complexidade as famílias buscam o Hospital 

Regional localizado na cidade de Ceará Mirim ou deslocam-se até Natal. 

No quesito educação o assentamento Espírito Santo dispõe de 01 escola que 

funciona na sede da Associação com uma sala de aula improvisada em dois turnos, até 

o 2º ano do ensino fundamental. Para as séries seguintes os alunos se deslocam até a 

sede do município ou para Natal. No PA São João a situação é diferente uma vez que 

no assentamento não há escola regular. Esporadicamente são desenvolvidos projetos 
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de educação de jovens e adultos. Desse modo as crianças necessitam se deslocar até 

a sede do município.  

No que se refere ao aceso ao PRONAF o PA Espírito Santo acessou o 

programa no ano 2000, enquanto que o PA São João teve acesso no ano de 2005. Os 

dois assentamentos contaram com assistência técnica para elaboração e implantação 

do projeto, sendo que no Espírito Santo a responsável foi a COORAMG e no PA São 

João a EMATER. Os assentamentos fizeram investimentos diferentes, enquanto O PA 

Espírito Santo investiu os R$ 900.744,54 mil reais advindos do PRONAF A em 

cajucultura, o PA São João investiu R$ 341.061,00 em bovinocultura. 

Discutindo nos grupos focais sobre a formação de grupos a partir do PRONAF 

A e sobre o incentivo do programa a organização do assentamento verificou-se que 

tanto no PA Espírito Santo quanto no São João não houve relação direta entre o 

crédito e os processos organizativos do assentamento. As famílias que desenvolvem 

alguma atividade produtiva no PA realizam de forma individual. 

No que se refere ao papel exercido pelos agricultores assentados na 

definição, elaboração e execução dos projetos a serem financiados pelo 

programa constatou-se que houve várias reuniões com este objetivo, todavia no PA 

Espírito Santo os assentados não conseguiram garantir que os recursos fossem 

aplicados na atividade desejada, conforme registro abaixo: 

 

“Quando foi elaborado esses projetos de cajueiro frustrou alguns que queriam 
outra coisa, mas foi obrigado a entrar nesse corredor. Disseram tem que ser 
cajueiro ou então não pega. E algumas pessoas não conseguiram realizar o 
que elas queriam” (Grupo Focal PA Espírito Santo– Território Mato Grande) 
 
 

Quando afirma que foi “obrigado a entrar nesse corredor” o assentado registra 

que naquele momento não havia outra opção. Ou aceitava que os recursos destinados 

a ele fossem aplicados em cajueiros ou não teria acesso ao crédito. Com esse 

entendimento o projeto foi elaborado para realizar investimentos na atividade da 

cajucultura, mesmo a maioria dos assentados desejando trabalhar com pecuária, 

conforme o relato de outro agricultor participante do grupo focal: 

 
“Eu queria gado. Eu queria que tivesse respeitado as boas ideias que eu tinha. 
Por que eu sei com gado eu pagava o meu recurso. Um bezerro hoje com 3 
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mês, 4 mês é 600 reais. Mas não. Prometeram as mil maravilhas e hoje tá todo 
mundo no buraco.” (Grupo Focal PA Espírito Santo– Território Mato Grande) 

 

O assentado registra em sua fala o desejo de ser ouvido, de ter suas ideias 

respeitadas. Ao afirmar: “hoje tá todo mundo no buraco” revela os resultados ruins 

do PRONAF A no assentamento Espírito Santo. 

No que diz respeito à contribuição do programa para o acesso a novos 

conhecimentos e inovações tecnológicas provocando alterações no processo 

produtivo, constatou-se que não houve inovação nos dois assentamentos. No caso 

do PA Espírito Santo onde as famílias investiram os recursos na atividade da 

cajucultura, cujos tratos culturais eram até então desconhecidos para a maioria 

delas, não houve um aprendizado, uma vez que quase toda a plantação foi perdida 

em função do desconhecimento para lidar com essa nova cultura e do plantio 

realizado fora do prazo. No PA São João a atividade de bovinocultura não 

acrescentou nenhuma novidade, limitando-se a reproduzir o que já vinha sendo feito 

em outros assentamentos do território do Mato Grande. 

 No que se refere à assessoria técnica na elaboração e execução do projeto os 

depoimentos nos permitem inferir que no caso do PA Espírito Santo esta embora 

presente não conseguiu garantir uma orientação técnica adequada, principalmente 

considerando o fato dos investimentos terem sido feitos em uma atividade na qual as 

famílias não tinham experiência. Os próprios assentados tem consciência de que a 

assistência técnica ficou a desejar, conforme depoimentos abaixo: 

 

“E nem tivemos assistência técnica como deveria ter. Por que o cabra chegou 
na minha casa e disse: cave um buraco 40 por 40 tire a areia, bote o cajueiro 
dentro e pronto. Eu disse só precisa fazer isso? Ele disse só.” (Grupo Focal PA 
Espírito Santo– Território Mato Grande) 
 
 

O despreparo dos técnicos, responsáveis pela prestação do serviço de 

assistência técnica, é revelado na fala acima. O fato de contar com o serviço de 

assistência técnica, conforme previsto no programa não significa que tenha resultado 

em aprendizado para o assentamento. Ainda no mesmo assentamento outro assentado 

revela:  
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“Aqui teve uns técnicos da COORAMG que disse vocês plante sete metro por 
sete, faça um buraco com 40 centímetros de fundura e pronto, mas não deu 
orientação pra adubar, nem pros tratos que deviam ser feitos com o cajueiro.” 
(Grupo Focal PA Espírito Santo– Território Mato Grande) 

 

O assentado acima ratifica a fala do anterior quanto ao tipo de orientação 

passada pelo técnico e registra a ausência de um acompanhamento mais efetivo com 

orientações técnicas referentes aos tratos culturais para a cultura do cajueiro. 

No caso do PA São João a assistência técnica também não conseguiu atuar de 

forma sistemática. Novamente a ausência de um programa de ATER permanente se 

apresenta como um problema evidenciando a dificuldade do PRONAF A em garantir 

uma equipe de ATER durante a implantação e execução do projeto. Em geral quando 

os projetos apresentam problemas à equipe de ATER já não está mais no 

assentamento. Os recursos para a garantia desse serviço ainda são muito limitados. 

 
“Eles andaram aqui até quando tinha dinheiro, depois que acabou o dinheiro 
também acabou essa assistência. Por que aqui não veio mais ninguém.” (Grupo 
Focal PA São João – Território Mato Grande) 
 

 

Os recursos destinados ao pagamento dos serviços de ATER pelo PRONAF A 

ainda são muito limitados, ocasionando na maioria das vezes um trabalho superficial e 

insuficiente para a demanda apresentada pelos agricultores.  

No que se refere a elevação da renda, em ambos os assentamentos,  não se 

conseguiu identificar impactos positivos proporcionados pelo acesso ao PRONAF A. A 

avaliação realizada no assentamento Espírito Santo é muito negativa, conforme se 

observa nos registros abaixo: 

 
““Hoje o assentamento encontra-se prejudicado. E como é que se sai de dentro 
do buraco? Eu pergunto a senhora qual é a solução que tem pra quem quer 
produzir, que não é aposentado, que não tem crédito como é que vai produzir?” 
(Grupo Focal PA Espírito Santo– Território Mato Grande) 

 

O depoimento acima revela um certo desespero por parte das famílias que não 

conseguem visualizar alternativas para o assentamento. Em outro depoimento outro 

assentado relata não saber como ainda está no assentamento, diante das dificuldades 

para se manter: 
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“Eu ainda tô por aqui, empurrando devagarinho, mesmo aos trancos e 
barrancos porque eu nem sei como estou subsistindo, na verdade. Por que eu 
digo pra você: uma pessoa que vive aqui nesse assentamento que tiver uma 
aposentadoriazinha ainda sai empurrando, mas se não tiver só mesmo Jesus.” 
(Grupo Focal PA Espírito Santo– Território Mato Grande) 
 
 

As dificuldades para permanecer no assentamento são confirmadas por outro 

assentado que revela ainda as estratégias utilizadas pelas famílias para garantir a 

sobrevivência dentro do assentamento, uma vez que praticamente não existe produção: 

 
 
“Muita gente vive no assentamento Espirito Santo por que às vezes tem uma 
mulher que trabalha, o cara faz um bico lá fora de pedreiro pra sobreviver, mas 
da terra ninguém vive.” (Grupo Focal PA Espírito Santo– Território Mato 
Grande) 
 
 

O relato acima evidencia uma realidade na qual grande parte das famílias 

sobrevive de atividades fora do assentamento. Algumas dessas atividades sequer têm 

relação com a agricultura ou pecuária. De acordo com dados do INCRA o índice de 

abandono nesse assentamento é bastante alto. Das 130 famílias cadastradas 

inicialmente como assentadas, 112 desistiram, 01 faleceu e 09 evadiram-se, 

abandonando o assentamento. Desse modo registra-se que apenas 08 famílias estão 

no assentamento desde o início. Muitas dessas famílias abandonaram a área antes de 

acessarem o PRONAF.  

Quando estimulados a falar sobre os resultados do PRONAF A para o 

assentamento os agricultores revelam que os mesmos não foram positivos resumindo-

se a aquisição de uma dívida conforme sintetiza a fala abaixo:  

 

“O resultado do PRONAF que a gente tem aqui é uma dívida” (Grupo Focal PA 
Espírito Santo– Território Mato Grande) 
 

 

 No caso do PA São João os resultados também não foram positivos no que 

refere a elevação da renda. Para a maioria das famílias que participaram do grupo focal 

o acesso ao crédito nesse assentamento não possibilitou uma inserção das mesmas no 

mercado. Todavia o acesso ao programa é considerado positivo quando comparado 

com a situação anterior em que viviam essas famílias: 
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 “Se não fosse o PRONAF a gente tava pior. Eu falo por mim. Pra mim 
melhorou. Por que eu não tinha o que tenho hoje.” (Grupo Focal PA São João – 
Território Mato Grande) 
 
 

Quando afirma que está melhor e que antes do PRONAF não tinha o que tem 

hoje o agricultor se refere aos bens que conseguiu acumular e compara sua vida a que 

tinha anteriormente, mesmo que esses não sejam suficientes para pagar a dívida 

contraída junto ao banco.  

Para alguns agricultores os animais adquiridos por meio do PRONAF contribuem 

para a sobrevivência da família, sendo, portanto, considerados extremamente 

importantes. A fala abaixo ilustra essa situação: 

 

“Eu ainda vendo um leitinho. Eu vivo disso. Se não tivesse vindo tão atrasado 
tava melhor.” (Grupo Focal PA São João – Território Mato Grande) 
 

Na mesma direção segue esse outro depoimento que ratifica a opinião de que o 

programa contribuiu para melhorar  a vida dentro do assentamento: 

 

 “Eu acho que melhorou. Quando eu entrei aqui eu não tinha nada. 
Agora eu tenho umas coisinhas.”(Grupo Focal PA São João – Território 
Mato Grande) 
 

Se para alguns assentados a vida melhorou com o acesso ao PRONAF, para 

outros a situação ainda é muito difícil. O acesso ao PRONAF não teria sido suficiente 

para que os assentados conseguissem construir um projeto produtivo que lhes 

garantisse sobreviver dentro do assentamento. Nesse sentido afirma que: 

 

“Não dá pra ninguém viver com isso aí não. Aqui todo mundo tem que 
sair pra trabalhar, pra sobreviver. É nos dias de folga deles, no domingo 
que eles pegam a enxada e faz duas três mil covas de roça.”(Grupo 
Focal PA São João – Território Mato Grande) 
 

Esse relato revela que embora desenvolvam atividades dentro do assentamento, 

parte das famílias sobrevive graças a um trabalho realizado fora do assentamento. De 

modo que as atividades desenvolvidas dentro do assentamento funcionam como um 

complemento. 
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6.2 – O município de João Câmara e os assentamentos Modelo e Santa Luzia III 

 

Criado em 29 de outubro de 1928 e inicialmente chamado de Baixa Verde, o 

município de João Câmara localiza-se na mesorregião do Agreste Potiguar e na 

microrregião de Baixa Verde, abrangendo uma área de 795 km² e distanciando-se 86 

km da capital do estado, cujo acesso dar-se através da BR-406 a partir de Natal. 

Limita-se com os municípios de Parazinho, Touros, Pureza, Poço Branco, Bento 

Fernandes, Jardim de Angicos, Jandaíra e Pedra Preta, abrangendo uma área de 795 

km². Contando atualmente com uma população 32.203 habitantes o município tem uma 

economia que gira em torno da agricultura de sequeiro e da pecuária. 

Na área de educação o município de João Câmara apresenta uma rede de 

serviços que envolvem 73 estabelecimentos de ensino, sendo 26 de pré-escola, 41 do 

ensino fundamental, 05 com ensino médio e 01 escola federal (Instituto Federal de 

Ensino Superior) que além de atender os jovens do município, atende também os 

municípios vizinhos incluindo Natal.  

No que diz respeito à saúde, o município conta com 18 estabelecimentos, dos 

quais 03 são privados e os demais são públicos. Dos estabelecimentos públicos 01 

pertencem a rede estadual e os demais ao município.  

O Processo de criação dos assentamentos rurais no município teve início com a 

chegada do MST na região no final dos anos 80. No gráfico 17 é possível visualizar a 

evolução dos assentamentos no município:  
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GRAFICO 17 – ASSENTAMENTOS POR ANO DE CRIAÇÃO – JOÃO 
CÂMARA 

 
Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do INCRA. 

 
 

O primeiro assentamento do município foi o Marajó, criado em 1991, sob a 

coordenação do MST. Impulsionados por essa conquista os trabalhadores rurais, 

através do MST passaram a fazer novas ocupações de terras que resultaram na 

conquista de novas áreas a exemplo dos assentamentos Modelo e Santa Luzia III que 

são estudados nessa pesquisa.  
 Os projetos de assentamentos Modelo e Santa Luzia III foram criados em 1995 e 

2001 respectivamente. Modelo tem 150 famílias assentadas numa área de 4.597,3311 

hectares, enquanto Santa Luzia III ocupa uma área de apenas 538,3473 hectares, na 

qual foram assentadas 26 famílias. O acesso ao assentamento Santa Luzia se dá a 

partir de João Câmara pela RN – 023,  de onde percorre-se 04 Km de asfalto no sentido 

Touros e entra-se à esquerda na comunidade  Assunção  percorrendo-se mais 1,5 Km 

por estrada vicinal até chegar a agrovila. Para se chegar ao PA Modelo utiliza-se a BR 

406 saindo da cidade de João Câmara em direção a cidade de Jandaíra, percorre-se 5 
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km, entrando-se a direita na RN 120 e percorrendo-se mais 16 km até chegar à entrada 

do Assentamento Modelo, cuja entrada está identificada com uma placa. 

 No que se refere à moradia os dois assentamentos contam com casas de 

alvenaria, com dois ou três quartos, sala, cozinha, banheiro e áreas de serviço. Todas 

as residências foram reformadas e/ou ampliadas com alpendres, quartos, melhorias nos 

banheiros e cozinhas, bem como colocação de cerâmica, troca de portas e 

madeiramento quando considerados necessários.  

 No que se refere ao acesso a água, registra-se no PA Modelo  a existência de 11 

poços tubulares com vazões variáveis e condições de uso diversificadas. Não obstante 

a presença dessa quantidade de poços a situação de água para consumo humano, 

animal e mesmo para produção agrícola neste assentamento é bastante crítica. O 

abastecimento de água para consumo humano é realizado através de cisternas de 

placas as quais apresentam capacidade para armazenar 16.000 litros d’água 

individualmente.  As cisternas, no entanto não são suficientes sendo necessário o 

abastecimento com carros pipa através do Exército ou comprado pelas famílias. Esta 

situação deverá ser sanada, uma vez que o INCRA está construindo uma caixa d’água 

(20m3) a qual receberá água de um poço, a ser instalado próximo à agrovila e do qual 

será distribuída a água para todas as residências por meio de uma rede de distribuição 

já existente no assentamento. 

 No PA Santa Luzia III o acesso a água para consumo humano é realizada através 

de uma rede de adução com água encanada74 a todas as residências, bem como pela uso 

de cisternas de placas implantadas pelo P1MC em todas as casas. 

A água para produção é bastante escassa no dois assentamentos, sendo que no 

PA Modelo ela é usada para o consumo animal, para irrigação e piscicultura. Apesar 

das dificuldades há no assentamento Modelo um projeto de (aproximadamente 1,0 ha) 

produção de frutas e olerícolas irrigadas, bem como de 05 pequenas hortas irrigadas, 

que foram implantadas nos quintais das residências através do Programa 

Agroecológico Integrado e Sustentável – PAIS.  

                                                 
74

 Proveniente da adutora Pureza-João Câmara. 
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As famílias desenvolvem ainda nos dois assentamentos a pecuária extensiva e 

agricultura de subsistência, donde se destaca os cultivos de milho, girassol, sorgo, 

feijão e mandioca.  

 No quesito saúde as famílias dos dois assentamentos contam com atendimento 

médico através do PSF75 e atendimento odontológico mensalmente através de Unidade 

Dentária Móvel. Existe ainda agentes de saúde com atuação semanal nas duas 

comunidades. Os casos de urgência ou considerados graves são encaminhados para o 

hospital Regional da cidade de João Câmara ou mesmo para Natal. 

 No que se refere à educação no PA Modelo há uma escola de ensino 

fundamental que atende as crianças que estudam até o 5º ano. A partir do 6º ano até o 

9º ano os alunos se deslocam para a comunidade de Queimadas, já os alunos do 

ensino médio estudam na cidade de João Câmara. Existe ainda no assentamento um 

telecentro76 com 05 computadores. No PA Santa Luzia III as crianças e jovens que 

cursam o ensino fundamental se deslocam até a comunidade de Assunção, que fica a 

aproximadamente 1,5 Km do assentamento, uma vez que não há escolas no 

assentamento. Os jovens que cursam o ensino médio se deslocam até João Câmara, 

por meio de 01 ônibus da Prefeitura Municipal.  

 No PA Modelo registra-se ainda a existência de 01 associação de mulheres, com 

20 associadas que desenvolvem as seguintes atividades: organização da orquestra 

filarmônica com 25 componentes, pastoral do idoso e da criança, pequena irrigação, 

apicultura e agricultura de subsistência em um lote individual cedido ao grupo. 

No tocante ao acesso ao PRONAF o PA Modelo foi o primeiro a acessar os 

recursos. Este acesso ocorreu no ano 2001 quando o PA já tinha 06 anos de 

existência. O PA Santa Luzia III foi criado pelo INCRA em 2001 e acessou o programa 

em 2005. As instituições responsáveis pela elaboração foram a EMATER no PA 

Modelo e o CEATEC no PA Santa Luzia III. Nos dois assentamentos os recursos foram 

investidos em bovinocultura, sendo que em Santa Luzia parte do recurso foi destinada 

a cajucultura. 

                                                 
75

 A equipe do PSF conta também com um enfermeiro. 
76

 O telecentro é fruto de 01 projeto de informática do COEP – REDE Nacional de Mobilização Social, 
www.coepbrasil.org.br . 

http://www.coepbrasil.org.br/
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No que se refere a contribuição do PRONAF para a formação de grupos nos 

assentamentos, estimulando à participação das famílias no próprio programa e nas 

questões da vida coletiva verificou-se que o programa não interferiu nesse processo. 

As discussões realizadas quando da elaboração dos projetos não foram suficientes 

para fomentar um processo de participação e de organização da comunidade.  

No tocante ao papel exercido pelos agricultores assentados na definição, 

elaboração e execução dos projetos, principalmente nos aspectos que concernem a 

definição das atividades a serem financiadas, repete-se o já visto nos assentamentos 

anteriores. A participação é muito limitada, não havendo margem para considerar os 

desejos e aspirações das famílias, considerando as diferenças existentes entre elas: 

“Não foi assim nem porque a gente tinha pensado. Foi por que o projeto era pra 
ser assim, né?” (Grupo Focal PA Santa Luzia III – Território Mato Grande). 
 

A fala acima revela que não houve uma reflexão por parte das famílias para 

definir como seria o projeto a ser financiado. O mesmo pode ser observado no 

assentamento modelo, onde as famílias tiveram pouco espaço para negociar os locais 

para aquisição dos animais e até mesmo os preços, conforme depoimento de um 

agricultor participante do grupo focal: 

 
“O cara recebe os documentos já naquela obrigação. Ou faz daquele jeito ou 
não recebe. É porque quando vinham diziam assim vamos escolher aqui a 
fazenda de fulano. Escolhiam a fazenda de fulano. O fazendeiro chegava lá 
num acordo com o banco, o valor que eles achavam que era o bicho e a gente 
aqui é que se lascava. Você ia dar uma olhada na fazenda e ele dizia aqui os 
bichos é tudo um pelo outro. Aí tinha gente que pegava um bicho bom, tinha 
gente que pegava um bicho ruim. (Grupo Focal PA Modelo – Território Mato 
Grande). 

 

 A impossibilidade de decidir sobre a melhor forma para aplicação do recurso 

dificulta a garantia de eficiência do programa e tolhe a liberdade dos agricultores. Tal 

como registrado no depoimento abaixo:  

 

“Um dinheiro dessa qualidade, na época dava pra comprar quatro ou cinco... 
Mas comprou só um. Por quê? Por que o dinheiro não vem na mão dele. Ele ta 
sujeito. É igual a cativeiro. Tem que fazer o que eles querem. Tem que deixar 
2%, 3% pra quem quer que seja. O que eles querem é isso”. (Grupo Focal PA 
Modelo – Território Mato Grande). 
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 O depoimento acima revela que em geral os agricultores não conseguem 

compreender os preços praticados no âmbito do programa. Atribuem essa diferença ao 

fato de não pegar no dinheiro ou mesmo a corrupção. Outro elemento importante nesse 

processo é o fato de que os prazos para liberação dos recursos na maioria das vezes 

não atendem a necessidade dos agricultores. Foi o que aconteceu com o PA Modelo, 

conforme relatado abaixo: 

 

“A gente dizia ninguém quer não. Eu digo a gente, mas é nós todos. A gente 
com a vontade de receber o dinheiro que era pra vê se comprava uns 
bichinhos, né? Aí se sujeitava a comprar. A gente dizia a gente compra e depois 
vai melhorando, mas deixa que foi só atrapalho. Quando saiu não saiu tudo. 
Saiu o primeiro num ano, com dois anos saiu o outro, quando foi terminar de 
sair não valia mais nada.” (Grupo Focal PA Modelo – Território Mato Grande) 

 

 No PA Santa Luzia III a situação não foi diferente, conforme se constata no 

depoimento abaixo: 

“Sabe que já era final de inverno, mas os projetos saíram muito mais cedo. Mas 
você sabe que existe a homologação e através dessa homologação atrasou. E 
quando veio chegar o projeto aqui no assentamento tava feito não tinha como a 
gente recusar, dizer eu não quero mais. O caminhão chegou, entregou e a 
gente recebeu e fomos plantar e plantamos mesmo. Agora sabendo que não ia 
da certo... Eu sou positivo em dizer isso” . (Grupo Focal PA Modelo – Território 
Mato Grande). 
 

O relato acima evidencia como os agricultores percebiam os erros que iam 

comprometer os resultados do projeto, mas não conseguiam evita-lo. Diferentemente do 

PA Barreira Vermelha onde os assentados preferiram paralisar o projeto aqui os 

assentados optaram por continuar mesmo avaliando que não daria certo conforme 

relatado acima. 

Outro fator que merece destaque nessa discussão é o não cumprimento, por 

parte do banco, do cronograma de liberação do recurso. Tal fato atrapalha o andamento 

dos projetos muitas vezes comprometendo o seu resultado, conforme destacado pelo 

assentado abaixo: 

 
 “Se nós recebe de 3 em 3 anos uma vaca. Uma hoje, no ano que entra outra, 
quando nós recebermos a segunda a primeira nós já vendemos pra escapar, 
pra não morrer de fome. O assentamento não tem acesso a nada pra ninguém 
viver... Quando nós vai ter a derradeira, a terceira tem vendido que não deu 
tempo nem ela parir ou então morreu da febre lá no roçado porque não tinha o 
que dar de comer, tem vaca que morreu de fome”. (Grupo Focal PA Modelo – 
Território Mato Grande) 
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O relato acima revela que o projeto foi elaborado sem levar em consideração a 

necessidade de sobrevivência imediata das famílias. Não se tem como desenvolver um 

projeto com retorno em médio ou longo prazo se a sobrevivência imediata não estiver 

garantida. É muito comum nesses casos as famílias se desfazerem dos bens 

financiados pelo programa para resolver carências imediatas. 

No tocante a alterações no processo produtivo (decorrentes do acesso a 

novos conhecimentos e inovações tecnológicas voltadas a convivência com as 

características do território) proporcionadas pelo programa não foi registrado nas 

discussões nenhum aspecto que aponte para mudanças na forma de produzir desses 

agricultores, seja nos tratos culturais, seja no manejo dos animais adquiridos com 

recursos do programa. Ademais registra-se que no PA Modelo, os recursos não 

possibilitaram montar uma infraestrutura que desse suporte para as famílias 

desenvolverem outras atividades utilizando-se de recursos próprios ou outras fontes de 

financiamento. O fato de não existirem cercas nos lotes dificulta muito a criação de 

animais, conforme relato abaixo:  

 

“Foram sete mil covas. Não houve um planejamento. O pior que houve foi o 
INCRA não ter liberado recurso pra se fazer a cerca dos lotes. Se tivesse feito 
cerca todo mundo tava com suas criações. Como tá tudo aberto ninguém pode 
frear, muita gente deu fim ao rebanho pra não ta dando trabalho ao outro.” 
(Grupo Focal PA Modelo – Território Mato Grande) 

  
 

 A ausência de cerca nos lotes é utilizada como argumento para justificar o 

fato de que alguns agricultores se desfizeram dos seus rebanhos. Todavia é importante 

registrar que as cercas nos lotes são fundamentais quando não se traça uma estratégia 

diferenciada para criação, como por exemplo, o uso de áreas coletivas que diminuem 

os custos com a infraestrutura.  

O fato dos agricultores não disporem de uma infraestrutura produtiva anterior no 

assentamento faz com que em muitos casos os recursos do PRONAF sejam usados 

para equipar a propriedade.  Foi o que ocorreu no PA Santa Luzia III. Essa situação, 

entretanto começa a se constituir em objeto de reflexão por parte dos agricultores 

desse assentamento, como explicitado na fala abaixo:  
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“Eu não sei se essa parte, de infraestrutura teria que vir do governo, via INCRA. 
Pra deixar você estruturado e só depois viria o PRONAF pra você ter condições 
de gerar renda.” (Grupo Focal PA Santa Luzia III – Território Mato Grande) 
 

Nessa mesma direção outro agricultor revela que em sua opinião o problema é 

que os recursos investidos não são usados para a geração e renda. De acordo com ele: 

 
“O problema não é o programa, nem a quantia em dinheiro. É a maneira como 
ele chega. Se a gente tem pegado aqui os 18.500,00 fossem investidos pra 
geração de renda, mas você pega o dinheiro pra fazer cerca, pra desmatar. 
Ainda tem a parte da assistência técnica que é tirada desses 18.500,00. 
Quando você vai ver em si na geração de renda é menos de 50%.”(Grupo Focal 
PA Santa Luzia III – Território Mato Grande) 
 

 
Ainda refletindo sobre o momento em que o assentamento recebe o crédito do 

PRONAF A o mesmo agricultor afirma: 

 
 “Aqui tem todos os lotes cercados. Então se o PRONAF chegasse hoje do jeito 
que nós estamos hoje, todos os lotes cercados, todo mundo já estruturado, nas 
casas. Tudo direitinho. Hoje sim. Eu acho que sim era hora de chegar o 
PRONAF” (Grupo Focal PA Santa Luzia III – Território Mato Grande). 

 
 

Quando afirma que o PRONAF deveria chegar na hora em que o assentamento 

está estruturado de modo que os investimentos pudessem ser aplicados em atividades 

que gerassem renda o assentado reconhece que na maioria das vezes os recursos são 

usados para montar uma infraestrutura que não lhes possibilitará arcar com o 

pagamento junto ao banco quando finalizado o prazo de carência. 

 No tocante a assessoria técnica para a elaboração e execução do projeto tanto 

o assentamentos Modelo quanto o Santa Luzia III registraram nos depoimentos a 

fragilidade com que esta foi prestada. Novamente a ausência de um programa de ATER 

contínuo, bem como a baixa qualidade dos serviços prestados, aparecem como entrave 

para um melhor resultado dos recursos aplicados. O depoimento abaixo ilustra bem 

essa situação:  

 
 “O papel do técnico pra mim é elaborar o projeto e acompanhar o 
desenvolvimento dele. Quem vai acompanhar o projeto é ele, o técnico. Mas aí 
ele combina de vir tal dia. Quando ele vem o projeto já tem saído. Se for pra 
comprar uma rês ele não vem dar vacina na rês. Era pra ter o veterinário. Aí a 
assistência técnica não tem. O cara precisa, mas não tem. Naquela hora certa 
não tem. Ele vem tira o retrato da gente leva pra lá e diz que vem aqui.” ”(Grupo 
Focal PA Modelo – Território Mato Grande). 
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 Há por parte dos assentados uma crítica ao modelo de assistência técnica 

garantida pelo programa. Esta muitas vezes é pontual e não atende as demandas e 

necessidades dos assentados, conforme exposto no relato acima. 

Nos aspectos referentes à elevação da renda os depoimentos obtidos no grupo 

focal indicam que no PA Modelo o programa não conseguiu influenciar esse indicador. 

Tal fator faz com que as famílias tenham uma visão ruim acerca dos efeitos gerados 

pelo crédito, conforme se observa no relato abaixo: 

 
“Aumentou renda? Aumentou foi o sacrifício de vida, antes todo mundo era 
cidadão hoje é tudo irresponsável. Não pode cumprir com o que recebeu. Lá 
fora nós éramos cidadão, aqui dentro somos bandidos. Não se tem 
consideração pela gente. Ninguém tem consideração. Até no SPC, CADIN todo 
mundo aqui dentro tá.” (Grupo Focal – PA Modelo – João Câmara) 
 

 

Para além dos aspectos financeiros, de não ter efetivamente aumentado à renda 

das pessoas, a fala acima chama atenção para um aspecto importante que é o fato do 

programa ter deixado os agricultores inadimplentes. Quando afirma: “não se tem 

consideração pela gente” o agricultor refere-se a como são vistos fora do 

assentamento, pelos não assentados. O não pagamento os tornam sem credibilidade, 

como afirma o próprio assentado ao dizer: “é tudo irresponsável” se referindo a eles 

próprios. 

 
Discutindo sobre o porquê desses resultados tão ínfimos uma agricultora relata 

que em sua opinião: 

 
“Faltou uma preparação. Por que se tivesse preparado tudo direitinho, feito todo 
o planejamento. Tudo que é planejado direitinho acontece, mas foi uma coisa 
que não foi bem planejada, por isso que não foi bem aplicado. Foi aplicado sim 
porque a gente tinha que comprar aqueles objetos e nós compramos os 
objetos, mas pra se dizer, como Dona Severina, não tinha um canto adequado 
pra se colocar aquele animal e produzir. Foi o que aconteceu aqui dentro do 
nosso assentamento. Fomos beneficiados fomos, mas não tivemos como 
render lucro.” (Grupo Focal – PA Modelo – João Câmara) 

 

 
A fala acima revela que a mera aplicação dos recursos naquilo que havia sido 

proposto não garante um bom resultado para o programa. Diversos são os fatores que 
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fazem com que em determinado assentamento o programa alcance melhores 

resultados do que em outro. As experiências desenvolvidas no município de João 

Câmara apresentam resultados bem semelhantes no que se refere a capacidade do 

programa em contribuir para o desenvolvimento dos assentamentos estudados. Desse 

modo tanto no PA Modelo, quanto no PA Santa Maria III o PRONAF A não conseguiu 

provocar efetivações relevantes na vida dos trabalhadores rurais assentados. 

 

 

6.3 – O município de Touros e os assentamentos Quilombo dos Palmares e São 

Sebastião II 

 

O município de Touros foi desmembrado de Ceará-Mirim em 11 de abril de 

1833. Localiza-se na mesorregião Leste Potiguar e na microrregião Litoral, abrangendo 

uma área de 821 km² e distanciando-se 96 km da capital do estado, cujo acesso dar-se 

através das rodovias BR-406 e RN-065. Limita-se ao sul com o município de Pureza, a 

leste com m município de Rio do Fogo e a oeste com São Miguel do Gostoso. 

Além da sede do município a população de Touros está distribuída nos 

seguintes distritos: Carnaubinha, Lagoa do Sal, Monte Alegre, Perobas, São José, 

Cajueiro, Aracati, Cajá, Santo Antonio, Geral, Boa Cica, Quilombo dos Palmares, 

Boqueirão, Vila Assis, Vila Mayne, Vila Israel, Baixa Funda, Baixa do Quinquim, 

Carnaubal, Santa Luzia, Lagoa de Serra Verde, Golandin e Arribão.  

A economia do município está centrada na agricultura e pecuária. A agricultura é 

predominantemente de sequeiro, com destaque para as culturas do coco, abacaxi, 

algodão herbáceo, feijão, mandioca e milho. Merece destaque o plantio de culturas 

irrigadas, as quais são desenvolvidas através de sistemas modernos de irrigação como 

gotejamento e aspersão, tendo a Lagoa de Boqueirão como uma das fontes de 

captação de água para essas atividades.    

Na pecuária destaca-se a bovinocultura de leite e corte, conforme relatado no 

PDA do Projeto de Assentamento Quilombo dos Palmares: 

 
“O maior destaque nesta área é a bovinocultura que ocorre de forma semi-
intensiva. A criação destina-se a produção do leite e corte. Um bom número de 
criadores planta forrageiras para suporte alimentar durante o período mais 
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crítico do ano, ou seja, a seca. Na área do projeto Boqueirão algumas famílias 
fazem plantio de suporte forrageiro.” (INCRA, 2003, p: 21)  

 

Registra-se ainda a expansão na criação de caprinos e ovinos, atividade que se 

apresenta como um grande potencial, encontrando no município um clima favorável a 

mesma. 

Outra atividade de relevância para o município é a pesca que se organiza 

através da colônia de pescadores. Tal atividade envolve a pesca de diversas espécies 

de peixes, como Guaiuba, Serra e Guajaruba e a Lagosta. 

 

FOTO 32 e 33 – Pesca em Touros/RN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Vlademir Alexandre 

 

Destacam-se ainda as atividades ligadas ao turismo que começaram a se 

desenvolver no município a partir das intervenções do Programa de Desenvolvimento 

do Turismo – PRODETUR, conforme relatado por Gomes: 

 

“Embora Touros seja uma das cidades que desde há muito tempo tem sido 
procurada para a realização do turismo de veraneio, a sua entrada na rota do 
turismo, de forma mais sistematizada e regular, vai acontecer a partir dos 
projetos Rota do Sol e, mais recentemente, do Costa das Dunas. Esses dois 
projetos são produtos integrantes da política do Estado Brasileiro implementada 
para o Nordeste, através do PRODETUR, com o objetivo de desenvolver a 
atividade turística na região”. (GOMES, 2001, p: 6) 
 

 
 No que se refere às intervenções fundiárias realizadas no município 

registra-se a criação de 09 projetos de assentamentos, envolvendo uma área de 

28.272,48 hectares, além do projeto de colonização Lagoa do Boqueirão criado nos 
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anos 70. No gráfico 18 é possível visualizar a evolução dos assentamentos no 

município:  

 

GRAFICO 18 – ASSENTAMENTOS POR ANO DE CRIAÇÃO – TOURO/RN 
 

 
Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do INCRA. 

 
 

Dentre os 09 projetos de assentamentos criados no município através do INCRA, 

selecionamos para compor a pesquisa os projetos de assentamentos Quilombo dos 

Palmares e São Sebastião II, com 300 e 23 famílias respectivamente. 

 

Os assentamentos Quilombo dos Palmares e São Sebastião II 
 

  

Quilombo dos Palmares criado em 1997 e São Sebastião II criado em 1999 são 

assentamentos bastante diferentes, embora estejam localizados no mesmo município. 

Enquanto Quilombo dos Palmares é o segundo assentamento do município em número 
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de famílias e em área, com 8.055,60 hectares e 300 famílias assentadas, São 

Sebastião II possui uma área de apenas 224,2454 hectares na qual estão assentadas 

23 famílias.  

No que se refere à localização as diferenças também se fazem presentes São 

Sebastião II fica a aproximadamente 1,5Km da sede do município. O acesso é feito 

através de um pontilhão de madeira sobre o Rio Jiqui, localizado próximo ao matadouro 

municipal, a partir deste percorre-se aproximadamente 200 metros para chegar ao PA, 

já o assentamento Quilombo dos Palmares localiza-se a uma distancia de 

aproximadamente 48 km da sede do município. De modo que as famílias do PA 

Quilombo dos Palmares relacionam-se muito fortemente com o município de João 

Câmara que fica a apenas 27 km do assentamento.  

O acesso aos dois assentamentos é feito saindo de Natal pela BR-406. Para o 

assentamento Quilombo dos Palmares segue-se até a cidade de João Câmara, numa 

distância de 75km. A partir daí, percorre-se mais 26km pelas RN’s 263 e 023 

respectivamente até chegar ao assentamento. Uma outra alternativa de acesso é pela 

mesma BR-406, chegando em Ceará-Mirim, entra-se à direita na RN 064  na direção da 

cidade de Touros, cuja distância de Natal atinge 100 km. Faltando 10 km para chegar 

no centro urbano de Touros, entra à esquerda na RN 023, voltando-se na direção de 

João Câmara e nesta última percorre-se aproximadamente 30km até a principal entrada 

do Assentamento Quilombo dos Palmares. Da entrada citada até sua sede ainda 

percorre mais 4 km. Para o assentamento São Sebastião II o acesso é pela mesma BR-

406, passando por Ceará-Mirim, onde entra à direita na RN 064 na direção da cidade 

de Touros. 

No que se refere à infra-estrutura Quilombo dos Palmares contava na época da 

desapropriação com diversas casas, conforme descrito a seguir: 

a) 19 conjuntos de casas geminadas para trabalhadores, cada conjunto 

de casa dispondo de uma cisterna;  

b) 31 casas individuais com cisternas; 

c) 05 conjuntos de casas geminadas para funcionários, perfazendo um 

total de 10 unidades habitacionais;  
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d) 16 conjuntos de casas geminadas dispondo de uma cisterna, 

perfazendo um total de 32 unidades com 2.009,28 m2;  

e) 06 conjuntos de casas geminadas para funcionários/operários, 

perfazendo 12 unidades com 979,02 m2;  

f) 01 casa residencial para administrador, com doze cômodos, 

medindo 239,39 m2;  

g) 01 casa para agrônomo/chefe com 09 cômodos e uma área de 

286,35 m2;  

h) 01 casa sede da fazenda, com 15 cômodos e 625,08 m2;  

 

Na área social destaca-se a presença dos seguintes equipamentos 01 casa de 

saúde com 16 cômodos, medindo 14,85m x 17,85m; 01 grupo escolar com cisterna, 

medindo 37,30 x 8,48;  01 igreja católica, com três cômodos, medindo 9,20m x 24,20m;  

01 cantina e clube recreativo, com quatro cômodos, medindo 24,75m x 20,45m;  01 

Igreja evangélica com dois cômodos, medindo 7,20m x 8,00m;  

Na parte produtiva tinha-se 01 cisterna semi-subterrânea, medindo 2,50m x 

4,50m x 2,00m; cisterna semi-subterrânea, medindo 6,10m x 3,00m x 2,70m; 01 Caixa 

d’agua suspensa medindo 10,00m x 5,50m x 1,70m; 01 casa creche de 166,88 m2; e 01 

casa hotel com dez cômodos medindo 10,15 x 13,00;  

No tocante a infra-estrutura produtiva registra-se a existência de 01 garagem 

para autos e tratores com área total de 680,68 m2; 01 galpão para abrigo de máquinas, 

medindo 486 m2; 01 armazém para armazenamento de sisal, com área total de 

3.513,00 m
2
, correspondendo a 04 estruturas;  02 grandes galpões medindo 726,15 m

2
; 

caixa d’água medindo 8,00 x 2,20m x 2,00m;  03 poços tubulares em precário estado de 

conservação; escritório administrativo, com doze cômodos e medindo 13,00m x 16,70m;  

Constava ainda do laudo de desapropriação as seguintes benfeitorias: 60 

hectares de área desmatada, propícia ao plantio de culturas anuais; 08 km de cercas 

com três fios e com estaca a cada 1,50m; 02 mata-burros com 12 trilhos de estrada de 

ferro com 9,00 m de comprimento; 712 m de cerca com 05 fios de arame farpado, com 

mourão de concreto a cada 1,20m;  04 km de estradas vicinais, com 10 m de largura, 

em bom estado de conservação; 44 km de estradas vicinais, não piçarrada, sendo 
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15km com 3m de largura, 25km com 5m de largura e 04km com 07m de largura; 01 

campo de pouso para aviões, piçarrada, com pista com 80m de comprimento e 50m de 

largura; 4.530m de rede elétrica secundária, com posto de transformação; 05 km de 

rede elétrica de alta tensão; 6.312,1570 hectares do sisal em precário estado de 

conservação. 

Quase toda a infra-estrutura da antiga fazenda encontra-se abandonada ou 

subtilizada pela comunidade. Com exceção das casas que foram recuperadas com o 

crédito habitação, concedido pelo INCRA na época da criação do assentamento e mais 

recentemente passaram por nova reforma com a utilização do crédito recuperação 

material de construção também concedido pelo INCRA. 

Toda essa infra-estrutura pode ser considerada mais um diferencial entre os dois 

assentamentos. São Sebastião II, além das casas que formam a agrovila conta apenas 

com a sede da associação que foi construída pelos assentados com sobras de recursos 

da construção das casas e com de 01 micro trator com arado que é gerido pela 

associação e utilizado de forma coletiva, mediante pagamento de uma taxa usada para 

o abastecimento.  

No quesito educação funciona dentro do assentamento Quilombo dos palmares 

01 escola de ensino fundamental (1º ao 9º ano), que além de atender os estudantes da 

comunidade atende também estudantes do PA Zabelê77.  Para os estudantes que 

concluem o ensino fundamental a alternativa para continuar os estudos é se deslocar 

para Touros ou João Câmara78. No PA São Sebastião II não há escolas dentro do 

assentamento, todos os estudantes deslocam-se até a sede do município. 

 No que se refere à saúde, as famílias do Quilombo dos Palmares contam com 01 

Posto de atendimento, localizado no próprio assentamento. O mesmo conta com uma 

equipe do Programa de Saúde da Família - PSF, composta por médico, odontólogo, 

enfermeiro, auxiliar de enfermagem e 02 agentes de saúde, além de uma ambulância 

para deslocamento de pessoas com problemas de saúde considerados graves. Em, 

dada a proximidade da sede do município, as famílias contam com o atendimento 

básico no posto de saúde da sede municipal e contam ainda com o Programa Saúde da 

                                                 
77

 Agrovilas Cajá, Aracati e Santo Antônio. 
78

 Somente a prefeitura de Touros garante o transporte para esses alunos. 
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Família – PSF e a atuação de 01 agente de saúde. Assim como nos demais 

assentamentos da amostra, nos casos de maior gravidade ou quando necessário o 

atendimento de média ou alta complexidade, as famílias buscam o hospital do 

município ou de Natal/RN. 

No tocante ao abastecimento d’água as famílias do Quilombo dos Palmares não 

dispõem de água potável, nem mesmo para o consumo humano. Para atenuar o 

problema buscam água no Assentamento Aracati, através de carro pipa pertencente a 

associação. Em São Sebastião II todas as casas dispõem de água encanada. 

Na esfera produtiva destacam-se, no Quilombo dos Palmares as culturas de 

sequeiro, principalmente o milho, o feijão, a fava, a mandioca e em proporção menor o 

jerimum. De acordo com o PDA do assentamento: 

 

“Há um grande potencial para a produção de frutas. Por isso, uma cultura que 
vem ganhando importância no Assentamento Quilombo dos Palmares é o 
cajueiro. São 207 famílias que usaram o crédito de investimento e outros 
recursos para implantar nos seus lotes o caju precoce”. (INCRA, 2003. p28)  

  

 No assentamento São Sebastião II as famílias plantam milho, feijão e macaxeira 

nos lotes individuais, cultivam coco e criam animais, principalmente bovino em 

pequenas quantidades.  

 O acesso ao PRONAF em Quilombo dos Palmares ocorreu no ano de 2001. 

Foram R$ 2.867.027,96 milhões de reais investidos em bovinocultura e cajucultura. O 

PA São Sebastião II recebeu do programa o valor de R$ 164.179,18 mil reais que foram 

aplicados na criação de bovinos e no plantio de coqueiros. 

 A discussão nos grupos focais quanto ao papel do PRONAF na formação de 

grupos nos assentamentos, estimulando à participação dos assentados nas questões 

de caráter coletivo e comunitário revelou que o programa pouco contribuiu nesse 

aspecto. É importante registrar que no assentamento Quilombo dos Palmares as 

famílias reconhecem que houve várias reuniões no assentamento, tanto com 

assistência técnica, quanto com representantes do banco. A partir dessas reuniões 

foram constituídos grupos de 10 pessoas que foram escolhidas pelos próprios 

assentados, conforme relatado abaixo:  
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“Nós escolhia nós mesmos. Um dizia assim eu não quero fulano no meu grupo 
não que ele enrola não sei quem. Nós escolhemos aqui. Agora hoje o Banco 
não ta tendo uma consideração porque hoje tem pessoas que ta vindo no grupo 
dele e que não era do grupo dele” (Grupo focal PA Quilombo dos 
Palmares/Touros) 

  

Embora os assentados reconheçam que a formação dos grupos deu-se a partir 

de um processo de discussão. Este não foi uma opção dos assentados e sim uma 

imposição do banco a partir de regras definidas no programa que previa que as famílias 

fossem avalistas umas da outras, constituindo o chamado “aval cruzado.” A fala abaixo 

ilustra bem como se deu esse processo: 

 

“Ele (o gerente do banco) veio aqui e esclareceu a todo mundo dentro daquela 
casa grande. Só liberava o projeto se fosse em grupo de 10. Todo mundo 
sendo avalista um do outro. Era o aval cruzado, como diz o nome, não é 
verdade? Nessa casa aqui nós passamos uns três ou quatro dias assinando 
papel. Era tanto assinatura que eu acho que tinha gente que se perdia... Todo 
mundo assinava sendo avalista um do outro. O gerente pelo menos o que ele 
explicou ali foi isso: só libero o grupo de 10.” (Grupo Focal PA Quilombo dos 
Palmares/Touros) 

 

Esse processo ao invés de contribuir para o fortalecimento dos grupos desgastou 

ainda mais os processos coletivos dentro do assentamento. As famílias aceitaram 

constituir os grupos para garantir o acesso ao crédito e não por estarem convencidas 

de que essa era uma boa estratégia. Ademais o assentamento Quilombo dos Palmares 

vem de um processo bem desgastante de aplicação de outros créditos concedidos pelo 

INCRA para construção das casas e desenvolvimento de algumas atividades 

produtivas. Nesse processo anterior houve muitos conflitos, com desvios de recursos 

que nunca foram devidamente apurados, mas que contribuíram para diminuir o nível de 

confiança entre as famílias. Atualmente o assentamento tem 04 associações que não 

se reúne mesmo quando para tratar de assuntos que dizem respeito à coletividade. 

No São Sebastião II os projetos também foram feitos contando com o aval 

cruzado, todavia esse formato não resultou num fortalecimento da organização dos 

assentados. Desse modo os agricultores buscaram o banco e individualizaram suas 

contas. 

Quanto ao papel exercido pelos agricultores assentados na definição, 

elaboração e execução dos projetos a serem financiados pelo programa identificou-
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se, em Quilombo dos palmares e São Sebastião II, uma reprodução do que foi 

constatado nos outros assentamentos que fizeram parte do estudo. Evidenciou-se 

novamente uma baixa participação dos agricultores nas decisões referentes ao destino 

dos recursos tomados de empréstimo por eles. Os depoimentos que seguem revelam 

como esses agricultores percebem essa falta de autonomia: 

 
“A gente fica na mesma situação da escravidão. Por que escravo não tinha 
direito de pegar dinheiro. Na situação que é, a gente fica com a corda pelo 
pescoço. O que eu tô pensando é que esses empréstimos que o governo 
federal bota na mídia todo dia é uma coisa que deixa a gente preso, sem ter 
como dar um passo.” (Grupo Focal PA São Sebastião II – Território Mato 
Grande) 
 

De acordo com a fala acima, o formato do programa limita os agricultores em seu 

poder de definir como aplicar o recurso. Sobre essa questão outro assentado afirma 

que: 

 
“Se eu tivesse pego no dinheiro eu ia aplicar em outras coisas. Mas a gente 
saiu de lá certo que era um boi, uma carroça.” (Grupo Focal PA São Sebastião 
II – Território Mato Grande) 
 

Ratificando o já colocado por outros agricultores e argumentando em cima da 

qualidade da terra, o assentado abaixo diz que: 

 
“Se eu fosse escolher, eu não ia correr o risco de plantar coqueiro. Essa área 
aqui é muito complicada pra plantar coqueiro. Ou perde no seco ou perde com 
água. Aquela ali plantou perdou tudinho. Perdeu duas vezes.” (Grupo Focal PA 
São Sebastião II – Território Mato Grande) 
 

Na fala acima o assentado registra que se tivesse tido o poder da escolha não 

teria arriscado investindo em uma atividade considerada não propícia ao tipo de solo 

que dispunham. Para este mesmo agricultor a opção de investimento deveria ter sido 

outra, conforme diz ter imaginado anteriormente: 

 

“Como a gente tinha bastante pasto a gente imaginava em criar gado. A gente 
também tinha muita vontade de drenar o nosso vale.” (Grupo Focal PA São 
Sebastião II – Território Mato Grande) 

  

 A vontade em drenar o vale, justifica-se pelo fato de ser uma área onde os 

assentados  praticam a agricultura, todavia durante o inverno a mesma fica inutilizada 

em função do alagamento a que fica submetida.  
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No que concerne a alterações no processo produtivo decorrentes do acesso 

a novos conhecimentos e inovações tecnológicas voltadas a convivência com as 

características do território, constatou-se que atividades financiadas se limitaram ao 

desenvolvimento de práticas produtivas já utilizadas pelos agricultores, muitas vezes 

constando nos itens financiados equipamentos que os agricultores já tinham a sua 

disposição, como exemplificado no depoimento que segue. 

 

“O PRONAF pra mim não resultou em nada. A única coisa que ficou foi um 
cultivador. Eu já tinha um. Ficou dois. Esse que veio pelo PRONAF eu nunca 
usei, tá lá em casa. .” (Grupo Focal PA São Sebastião II – Território Mato 
Grande) 

  

 A aquisição de ferramentas que não serão utilizadas representa uma má 

utilização dos recursos que poderiam ser canalizados de forma mais producente uma 

vez que são escassos. Ressalta-se que os equipamentos e ferramentas adquiridas com 

recursos do programa, quando realmente necessários podem ser de extrema relevância 

para as famílias, conforme relatado em Quilombo dos Palmares. 

 

“Na época, a gente fez pra desmatamento, carroça, boi, pulverizador, forrageira, 
cisterna e cajueiro. Os cajueiros muita gente perdeu, mas o restante a maioria 
tem. Foi o que ficou, né?” (Grupo Focal PA Quilombo dos Palmares – Território 
Mato Grande) 

 

 Nesse processo chama atenção a importância da discussão dos projetos a 

serem financiado para que esteja em consonância com as reais necessidades de cada 

família, evitando o mau uso dos recursos. As experiências negativas desencorajam os 

agricultores a buscarem novos créditos, conforme registrado na fala de um agricultor do 

PA São Sebastião:  

 

 “Se for dessa qualidade toda vez que vier eu não quero mais nunca” 
(Grupo Focal PA São Sebastião II – Território Mato Grande) 
 

 Ao dizer que não quer mais nunca o assentado apresenta uma crítica a forma 

como o programa vem sendo executado, sem uma participação ativa dos mesmos. 

No tocante a assessoria técnica na elaboração e execução dos projetos repete-

se em Quilombo dos Palmares e São Sebastião II os problemas decorrentes de uma 
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assistência técnica pontual e irregular. Os relatos abaixo revelam como se desenvolveu 

o trabalho da assistência técnica nos dois assentamentos: 

 
 “A assessoria essa faltou. Veio uma empresa, depois outra e depois a gente 
ficou foi só mesmo.” (Grupo Focal PA Quilombo dos Palmares – Território Mato 
Grande). 
 

No depoimento acima o assentado atenta para a instabilidade da assistência 

técnica, que dificulta um acompanhamento efetivo, uma vez que os técnicos não 

chegam a conhecer profundamente as famílias com as quais vai trabalhar e a própria 

área do assentamento. No caso do PA Quilombo dos Palmares essa situação torna-se 

mais critica em função dos numero de famílias do PA e da área do assentamento.  No 

PA São Sebastião II a realidade é muito parecida conforme foi relatada no grupo focal: 

 
“A assistência técnica esteve aqui na época que estava saindo os recursos. 
Depois a gente não teve mais assistência nenhuma.” (Grupo Focal PA São 
Sebastião II – Território Mato Grande). 

 

O modelo de assistência técnica do PRONAF A parece conseguir garantir 

apenas a presença de técnicos para elaboração do projeto. Nas etapas posteriores é 

comum, conforme relatado acima, o assentamento ficar sem assistência técnica. 

Registra-se, entretanto que em muitos casos, dada a ausência de assistência técnica 

pública e contínua, o único momento em que as famílias dispõem de serviços dessa 

natureza é durante o período em que é atendida pelo PRONAF. 

Nos aspectos referentes à elevação da renda constatou-se que em Quilombo 

dos Palmares houve uma melhora que pode ser constatada no aumento da produção, 

conforme os relatos abaixo: 

 

“Eu acho que os R$ 7.680 mil que nós recebemos foi aproveitado por que 
quando eu vejo bater o mês de outubro como eu vi agora. Eu vejo muita gente 
vendendo caju, vendendo castanha. Eu fico feliz por que até o mês de fevereiro 
eu vejo saindo carradas e carradas de caju anão precoce. Aqui a  gente não vê 
menino no meio da rua.” (Grupo Focal PA Quilombo dos Palmares – Território 
Mato Grande) 
 
 

O relato acima registra a percepção do assentado acerca da importância do crédito 

no assentamento. O PRONAF A é visto como um instrumento que viabilizou o processo 
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produtivo. A importância atribuída a produção pode também ser observada no relato 

seguinte: 

 
“Tem dia que a gente tira vinte caixas, tem dias que tira trinta. Tem gente hoje 
aqui que tem mais mil pés de cajueiro.” (Grupo Focal PA Quilombo dos 
Palmares – Território Mato Grande) 
 
 

Mesmo os assentados que revelam não possuir cajueiros avaliam que houve 

uma melhora conforme registrado no depoimento abaixo: 

 

“Eu não tenho cajueiro, mas eu fico feliz de ter 6 caminhões de castanha saindo 
aqui de dentro. O meu era um boi que eu vendi, mas comprei uma moto e o 
meu menino vive em cima dela trabalhando de moto táxi, ganhando o dinheiro 
da feira dele.” (Grupo Focal PA Quilombo dos Palmares – Território Mato 
Grande) 
 

 Em alguns casos as famílias se desfazem dos bens adquiridos no projeto e 

investem em outra coisa, considerada mais rentável e apropriado pela família. É ocaso 

do assentado acima que vendeu o boi financiado pelo PRONAF A  e adquiriu uma moto 

que proporciona renda ao filho. 

 

No assentamento São Sebastião II, diferentemente do constatado no Quilombo 

dos Palmares não se observou impacto na elevação da renda. De modo que as famílias 

em sua maioria não identificam melhorias decorrentes do fato de terem acessado o 

programa:  

 
 “Pra mim continua do mesmo jeito.”(Grupo Focal PA São Sebastião II – 
Território Mato Grande)” 
 

 

Ao afirmar que continuam do mesmo jeito os agricultores apontam para ausência 

de efetividade do programa. O PRONAF na avaliação dos que acessaram o programa 

não provocou impacto ou melhorou a vida daqueles que o acessaram. A ausência de 

efetividade do programa pode ser creditada a diversos fatores. No assentamento São 

Sebastião II o principal fator segundo os assentados refere-se à qualidade das mudas 

adquiridas, conforme relato abaixo:  

 
“A gente era pra receber muda de qualidade e a gente não recebeu. E aí 
começou. E hoje eu posso dizer que quem ainda tem uma semente de coqueiro 
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do PRONAF é esse cidadão. O restante ninguém tem. Nem eu tenho.” (Grupo 
Focal PA São Sebastião II – Território Mato Grande) 

 

Ao discutir sobre os resultados do programa e as dificuldades na execução dos 

projetos um assentado registra que: 

 

“Não é que o PRONAF seja um projeto péssimo. Não é. Mas as normas do 
banco dificultam demais pra gente.” (Grupo Focal PA São Sebastião II – 
Território Mato Grande) 
 
 

A fala acima registra como as normas estabelecidas pelo programa dificultam o 

sucesso do mesmo. Tal crítica foi realizada também em outros assentamentos. No geral 

os agricultores reclamam do fato de não poderem aplicar segundo seus desejos e 

necessidades, conforme se evidencia no relato que segue: 

 

“Pra mim não foi importante por que o bom seria que a gente pudesse fazer 
como a gente queria. A gente nunca viu um centavo desse dinheiro”. (Grupo 
Focal PA São Sebastião II – Território Mato Grande) 
 
 

A possibilidade de fazer “como a gente queria” assume uma dimensão 

importante para as famílias. Apesar dos resultados não satisfatórios, diversas famílias 

estão com os pagamentos em dia, tendo inclusive uma família que quitou a dívida antes 

do prazo. Outros agricultores relatam que renegociaram pagando parte da dívida. 

A experiência desenvolvida com o PRONAF A no município de Touros apresenta 

diferenças em termos de resultados. No PA Quilombo dos Palmares os resultados 

foram melhores conforme relatado pelos próprios agricultores. Todavia registra-se que 

as famílias nesse assentamento encontram-se inadimplentes com o banco. No PA São 

Sebastião II além da inadimplência as famílias não contam com os investimentos uma 

vez que o projeto de coqueiros não apresentou resultados satisfatórios.  

 

6.4 – Algumas considerações 

 

No território do Mato Grande foram realizados 06 grupos focais com agricultores 

assentados que acessaram o PRONAF A no período de 2000 a 2006. A análise das 

discussões, realizadas nos grupos, indicam uma presença forte dos investimentos na 
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bovinocultura. No que se refere ao aumento da renda a pesquisa constatou que os 

investimentos nessa atividade não tiveram um resultado positivo dentro do território, 

com exceção de alguns casos isolados. Não obstante este fato o estudo revelou que o 

PRONAF A foi fundamental para montar uma infra-estrutura inicial para o início das 

atividades produtivas, contribuindo para a permanência das famílias no assentamento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O Programa Nacional de Apoio a Agricultura Familiar – PRONAF foi criado em 

1996 e constitui-se atualmente a principal política para a agricultura familiar brasileira. 

Tendo passado por diversas alterações e mudanças que visavam o seu aprimoramento, 

o PRONAF constituiu-se atualmente uma referência concreta para a agricultura familiar, 

incluindo os assentamentos do Programa Nacional de Reforma Agrária, que passaram 

a ser atendidos pelo Programa no ano de 1999, quando da extinção do Programa 

Especial de Crédito para a Reforma Agrária - PROCERA.  

A presente tese de doutorado teve como objetivo avaliar em que medida o 

PRONAF A conseguiu promover efetivações na vida dos trabalhadores rurais 

assentados, contribuindo para a expansão das capacidades e ampliação das liberdades 

desses, na definição dos seus projetos de vida.  

Considerou-se, como já apontado anteriormente, que o acesso direto e efetivo a 

recursos monetários, como no caso do PRONAF A, pode representar não apenas a 

expansão de capacidades relacionadas diretamente, às facilidades econômicas, mas a 

possibilidade de promoção de outras oportunidades que resultarão na expansão de 

capacidades de outra ordem. Nesse sentido buscou-se durante a pesquisa: a) 

identificar se o acesso ao PRONAF A tem incentivado a formação de grupos nos 

assentamentos, estimulando à participação dos agricultores; b) avaliar o papel exercido 

pelos assentados e suas famílias na definição e implementação dos projetos 

financiados pelo programa; c) avaliar as alterações na organização do processo 

produtivo e as inovações tecnológicas decorrentes do acesso ao crédito (PRONAF A); 

d) avaliar se o programa contribuiu para o aumento da produção e da renda entre as 

famílias que tiveram acesso ao mesmo. 

No que se refere à contribuição do programa para a formação de grupos, 

constatou-se que o acesso ao crédito tem sido um fator que estimula esse processo, 
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bem como as discussões em torno da organização e uso dos bens coletivos. A 

formação de grupos, decorrentes desse processo, algumas vezes constitui-se mera 

formalidade, todavia esse processo formal produz um aprendizado no trato com as 

diferentes formas de pensar a organização do assentamento e o processo produtivo. 

Diversas questões passam a ser problematizadas a partir das discussões acerca dos 

investimentos possibilitados com o crédito. Em alguns casos, entretanto, o não 

equacionamento das divergências, comuns em qualquer coletividade, provocam 

problemas que repercutem por muitos anos dentro do assentamento. É o caso do PA 

Quilombo dos Palmares onde a exigência do aval cruzado para o acesso ao PRONAF 

A, contribuiu para que praticamente a totalidade do assentamento ficasse inadimplente, 

provocando descrédito em relação ao programa e a organização do assentamento.  

Em outros assentamentos observou-se um processo de organização maior, este 

inclusive antecedendo o acesso ao PRONAF A. Nesses casos constatou-se que o 

recurso advindo com o acesso ao programa, contribui com a organização, fortalecendo 

laços já existirem. 

No tocante à participação no programa e papel exercido pelos agricultores 

assentados na definição e implementação dos projetos financiados pelo programa 

todos os assentamentos revelaram através dos grupos focais que esta é muito limitada, 

uma vez que o programa já tem suas regras definidas. No geral, mesmo nos 

assentamentos em que se registra um melhor resultado econômico, decorrente do 

acesso ao programa, evidencia-se uma pouca participação dos agricultores assentados 

na definição dos investimentos realizados. Por outro lado o programa possibilitou um 

intenso aprendizado no que se referem às relações estabelecidas com atores ligados 

as agências bancárias, comerciantes, mediadores e instituições governamentais 

diversas (INCRA, IBAMA, EMATER entre outras). Nesse processo evidencia-se um 

conjunto de mudanças no próprio programa, a exemplo do fim do aval cruzado, do 

financiamento de novos itens e culturas e da criação de novas modalidades. 

Quanto às alterações na organização do processo produtivo e as inovações 

tecnológicas decorrentes do acesso ao programa verificou-se, por exemplo, a adoção 

de novas técnicas de produção onde as atividades financiadas diferenciavam do que as 

famílias já estavam habituadas a produzir, como no caso dos assentamentos que 
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investiram recursos em apicultura ou fruticultura. Registra-se, todavia que em alguns 

casos o programa possibilitou apenas o acesso a insumos básicos. A exceção deu--se 

nos assentamentos em que os serviços de assistência técnica conseguiram 

desenvolver um trabalho sistemático com orientações práticas que levaram em 

consideração as possibilidades do agricultor em aplica-las. Dos 18 assentamentos 

estudados apenas os P,A´s Rancho do Pereiro, Hipólito e Sítio do Góis registraram 

acesso a novas tecnologias e conhecimentos que na opinião dos assentados 

participantes do grupo focal são importantes para o desenvolvimento. É importante 

registrar que mesmo nos projetos onde se percebe algumas inovações tecnológicas, 

caso do PA Rancho do Pereiro, evidencia-se um enquadramento do mesmo a um 

pacote tecnológico de alta dependência de insumos externos, com os recursos todos 

aplicados em uma única atividade produtiva. Nesse processo de acesso ao 

conhecimento a assessoria técnica é considerada fundamental. Nos assentamentos 

onde se observa um melhor resultado do PRONAF A é nítido a participação da 

assessoria técnica.  

 Quanto ao indicador “renda”, a realidade é muito diversa no conjunto dos 

assentamentos estudados. No geral observa-se que, onde o PRONAF A foi 

implementado sem problemas relacionados a desvios, perdas de safras inteiras ou 

projetos inadequados, houve um aumento na renda, tal como registrado nos 

assentamentos Hipólito, Sítio de Góis, Baixa do Dutra, Nova Descoberta, Rancho do 

Pereiro e Quilombo dos Palmares. 

 Nos assentamentos onde não se registrou aumento na renda dos agricultores 

observou-se a existência de diversos problemas tais como: projetos mal elaborados, 

liberação do recurso fora do prazo, demora na liberação das parcelas programadas, 

entre outros. Nesses assentamentos, o programa além de não aumentar a produção e 

a renda das famílias funcionou como uma espécie de restrição às capacidades dos 

trabalhadores, na medida em que inviabiliza o desenvolvimento de outras atividades 

produtivas, por falta de capital. É o caso dos assentamentos Espírito Santo, em Ceará 

Mirim e Poço Novo, em Baraúna. É importante registrar que nesses assentamentos 

houve problemas na elaboração e execução do programa, de modo que a ausência de 

efetivações não pode ser debitada única e exclusivamente ao programa.  
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Em outros assentamentos a exemplo de: Sítio do Góis, Baixa do Dutra, Bom 

Lugar, Hipólito, Nova Descoberta, Rancho Pereiro, e Quilombo dos Palmares, as 

famílias destacaram nos grupos focais que o programa possibilitou não só o aumento 

da produção e da renda, como foi um elemento fundamental para a permanência delas 

na terra. Nesse processo é importante ressaltar que mesmo nos casos em que os 

projetos não tiveram o resultado esperado, a infraestrutura obtida representa muito para 

as famílias, considerando a precariedade em que estavam inseridas. Essa 

infraestrutura, na forma de equipamentos ou prédios é fundamental para os 

assentamentos, pois na maioria das vezes torna-se ponto de partida para novos 

projetos com ou sem financiamento bancário.  

As questões apontadas acima confirmam a hipótese central deste trabalho, de 

que o acesso ao PRONAF A tem provocando efetivações na vida dos trabalhadores 

rurais assentados do Rio Grande do Norte. Essas efetivações podem ser observadas 

na melhoria da renda, no acesso a novos equipamentos e bens, no aprendizado no 

trato com os agentes e instituições públicas e na possibilidade de escolher os rumos da 

sua vida dentro do assentamento. Registra-se, entretanto que nos assentamentos em 

que essas efetivações ocorrem, elas estão aquém do que o programa se propõe a 

realizar e dependem de um conjunto de condicionalidades que estão além dos marcos 

operacionais do mesmo. Assim quando estas condicionalidades não se fazem presente 

o resultado é que o programa não se constitui um instrumento para o desenvolvimento 

dos assentamentos.  

 Nos assentamentos estudados aparecem como condicionalidades 

fundamentais: a qualidade dos projetos elaborados, a liberdade dos agricultores na 

elaboração do projeto com autonomia para definição das atividades a serem 

financiadas; a liberação dos recursos em consonância com o cronograma de 

desembolso previsto no projeto e a assessoria técnica para elaboração, implantação e 

acompanhamento em todo o processo de produção e comercialização. Tais questões 

apontam para a necessidade de uma revisão no programa de modo a estabelecer 

ajustes que na prática o aproxime dos objetivos propostos. Para tanto se faz necessário 

investir nos fatores que contribuem para que o programa tenha um resultado positivo no 

sentido de não apenas aumentar a renda, mas de contribuir para a autonomia dos 
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agricultores assentados, expandindo suas capacidades e aumentado o poder de 

escolha com relação a vida que desejam levar.  

Possivelmente outras questões deverão somar-se a essas no sentido de 

contribuir para que o programa possa ser mais efetivo, contribuindo de fato para o 

desenvolvimento dos agricultores assentados no Programa Nacional de Reforma 

Agrária. 
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