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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise da efetividade das políticas 

públicas estruturantes e complementares em assentamentos rurais no município de 

Russas-CE, no intuito de contribuir para a reprodução material e simbólica dos referidos 

beneficiários à luz da teoria Seniana do desenvolvimento como liberdade. Dessa forma, 

pretende-se analisar como as ações governamentais nas três esferas do poder público 

podem contribuir para a remoção das formas de privações existentes nessas unidades 

reformadas, de forma a garantir a expansão das capacidades dos assentados 

pesquisados. Procura-se, assim, desvendar se a política de reforma agrária de 

assentamentos rurais se configura como uma favelização do meio rural ou uma política 

de promoção dos agricultores sem terra, de acordo com o embate teórico dos estudos 

rurais contemporâneos. Como método de análise da efetividade dessas ações, 

resolvemos segmentar o nosso objeto de estudo conforme os estágios de implementação 

do programa de reforma agrária, de acordo com a classificação do Incra. Dividindo, 

portanto, esses assentamentos nas realidades em ‘Criação’, ‘Estruturação’ e 

‘Consolidação’. A pesquisa foi realizada em nove assentamentos rurais, com a aplicação 

de setenta e cinco questionários, o que corresponde a uma amostragem não 

probabilística de cinquenta por cento da população total pesquisada, a partir de visitas 

realizadas em todos os assentamentos. Além de nos utilizarmos das informações das 

lideranças locais, militantes de movimentos sociais, e de uma observação simples. 

Ainda na coleta de materiais, utilizamos uma pesquisa documental, por meio das atas de 

reuniões e dos planos de desenvolvimento dos referidos assentamentos pesquisados. 

Como resultados alcançados podem se destacar os diferentes níveis de efetividade 

atingidos para cada um dos grupos analisados, com certa uniformidade na efetividade 

no que tange às políticas complementares nas diferentes realidades estudadas. Já nas 

ações estruturantes, registramos discrepâncias acentuadas para o grupo em ‘Criação’, 

quando comparado às demais realidades, estando esses primeiros assentados mais 

susceptíveis a estados de privações em virtude da ausência dos créditos de instalação, da 

escassez de água nos últimos quatro anos, da dependência de renda única e exclusiva de 

programas sociais, dado que a imensa maioria não possui membros do grupo familiar 

trabalhando em atividades não agrícolas -famílias pluriativas-, e nem aposentados. 

Mesmo perante todo esse cenário, podemos observar em relação à grande maioria dos 

entrevistados que os mesmos se declararam em condições de bem-estar superior ao 

período anterior ao assentamento. Dessa forma, concluímos que o programa de reforma 

agrária, mesmo dadas as suas limitações de gestão e execução, ainda se configura como 

um instrumento de reparação das assimetrias junto às populações rurais, possibilitando, 

assim, não apenas a reprodução material, mas também simbólica de seus beneficiários. 

 

Palavras-Chave: Assentamentos Rurais, Desenvolvimento, Efetividade. 



 

 

 

Abstract 

This paper aims to analyze the effectiveness of structural and complementary public 

policies in rural settlements in Russas-CE, in order to contribute to the material and 

symbolic reproduction of the beneficiaries in the light of Sen’s theory of development 

as freedom. Thus, we intend to analyze how government actions in the three levels of 

public administration can contribute to the removal of the existing forms of deprivation 

in these refurbished units to ensure the capacities expansion of those surveyed settlers. 

We wanted to unravel if the agrarian reform policy of rural settlements is configured as 

a creation of a slum in the countryside or a promotion policy for landless farmers, 

according to the theoretical clash of contemporary rural studies. As a method of analysis 

of the effectiveness of these actions, we decided to segment our study object according 

to the stages of agrarian reform program implementation, according to the classification 

of Incra, dividing these settlements into three realities : 'Creation', 'Structuring' and 

'Consolidation'. The survey was conducted in nine rural settlements, with the 

application of seventy-five questionnaires, which corresponds to a non-probabilistic 

sample of fifty percent of the total population studied, through visits in all settlements. 

In addition, we used conversations with local leaderships, with militants from social 

movements, and simple observation. Also in the collection of materials, we used a 

documental research, through the meeting minutes and the development plans of the 

referred researched settlements. It can be pointed out in the results that there are 

different levels of effectiveness achieved for each one of the analyzed groups, with 

some uniformity in the effectiveness related to the complementary policies in the 

different realities studied. On the other hand, in structuring actions, we registered 

discrepancies accentuated for the 'Creation' group in comparison to the other realities, 

because the first ones are most likely to experience states of privations due to the lack of 

installation credits, shortage of water in the last four years, the reliance only on the 

social programs income, proper to the fact that the vast majority does not have members 

of the family group working in non-agricultural activities – multiactive families -, and 

not retired. Even before all this scenario, we can observe in the great majority of 

interviewers that they declared themselves in welfare conditions over the previous 

period to the settlement. In that way, we conclude that the agrarian reform program, 

even given the limitations of management and implementation, still represents one of a 

asymmetry repair instrument to the rural population, enabling not only the beneficiaries 

material reproduction, but also the symbolic one. 

 

Keywords: Rural Settlements, Development, Effectiveness. 
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1.0 - Introdução 

 

 As questões que costumam orbitar em torno das dimensões do desenvolvimento 

são diversas e cruciais para o desenho da trajetória social, política e econômica de uma 

sociedade ou nação. Desenhos esses que são embasados e fundamentados por princípios 

e axiomas de cunho ideológico, e que procuram fundamentar, a partir de teorias ou 

modelos de crescimentos, como se devem orientar a formação política de 

desenvolvimento de uma região. 

 Tal fundamentação teórica possui, independentemente da corrente política 

ideológica que orienta as suas respectivas formulações, o consenso na distribuição dos 

benefícios para ambas as partes envolvidas dentro desse processo da política de 

desenvolvimento. Dessa forma, muitos teóricos acreditam que apenas o papel da 

distribuição das benesses que orientam todo e qualquer modelo de crescimento ou de 

desenvolvimento é suficiente em si para que os mesmos possam vir a ter a aprovação 

social de toda uma coletividade, que, de uma forma ou de outra, será alcançada por 

esses efeitos. 

 É dentro das questões desses efeitos distributivos que emerge, na ciência 

econômica e social, a produção de uma sociedade mais igualitária ou não. Então as 

dimensões analíticas da desigualdade econômica e social vão muito além da 

problemática distributiva. Em outras palavras, não basta apenas a dissolução ou 

pulverização das benesses de um modelo de crescimento ou de desenvolvimento para os 

seus atores econômicos envolvidos, mas sim de uma análise profunda da tessitura desse 

processo de distribuição, e, consequentemente, dos seus efeitos diretos sobre a vida de 

seus atores. 

 Assim, as dimensões das desigualdades geradas nos modelos de 

desenvolvimentos sejam eles distributivos ou não, remetem-nos às ideias das 

disparidades de riquezas, de assimetrias acentuadas no poder, e, consequentemente, das 

oportunidades políticas, sociais e econômicas de qualquer nação. 

 Para uma exemplificação clara da discussão, iremos nos remeter aos efeitos 

positivos e transversais do processo de globalização para a humanidade como um todo 

nas últimas décadas, como afirmam alguns teóricos apologistas da globalização. 
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Contrariando essa ideia, embasando-se em Sen (2012), mesmo que os pobres se 

tornassem um pouco mais ricos, dentro desse processo globalizante, isso não 

significaria que os mesmos estariam recebendo uma parte justa dos benefícios 

potencialmente enormes das inter-relações econômicas globais em que os mesmos estão 

inseridos não apenas como observadores, mas, principalmente, como protagonistas 

dessa geração de riquezas e de oportunidades, que são alcançadas pelos mesmos de 

forma bastante assimétrica. 

 Após visualizar o contexto de assimetria dos resultados dos benefícios advindos 

de um processo da política de desenvolvimento das economias dentro da esfera 

globalizante, cumpre destacar que essa desigualdade é identificada nas relações dos 

termos de trocas das relações comerciais das economias dos países do centro e da 

periferia - ou dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos -, que datam desde o período 

colonial, passando pelo imperialismo comercial até a formação da aldeia global na 

atualidade, por meio da divisão internacional do trabalho, pautada no fundamento das 

suas vantagens comparativas, de acordo com Furtado (1983). 

 Dessa forma, esse movimento desigual de crescimento da esfera global é 

transmutado para o modelo de progresso das economias locais e regionais, 

principalmente nas nações subdesenvolvidas, que enxergam no processo de substituição 

de importação a marcha da industrialização em associação com o fenômeno da 

urbanização como um modelo de única via em direção ao desenvolvimento. 

 É no desdobramento desse cenário que o espaço agrário brasileiro, que nunca foi 

simétrico em termos de oportunidades sejam estas de cunho econômico, político ou 

social, vai perdendo força e representatividade no protagonismo dos modelos de 

desenvolvimento interno de nossa economia. Acentuando ainda mais as dificuldades da 

população do campo, que sempre se encontrou à margem dos processos de 

desenvolvimento - principalmente no que tange aos seus resultados -, apesar de, em sua 

produção, os mesmos sempre terem sido protagonistas por meio do seu suor.  

 Dessa forma, o processo da política de desenvolvimento brasileiro sempre 

primou, em seus modelos de crescimento industriais, por pautas relacionadas às 

políticas agrícolas, dadas a mobilidade do capital intersetorial, principalmente no 

processo de modernização da agricultora. Esse processo se desenhou em detrimento das 
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políticas agrárias e fundiárias, que deveriam beneficiar a maior parte da população rural 

do país, e, consequentemente, a mais desprovida de oportunidades. 

 Portanto, a partir da elaboração dessas políticas de desenvolvimento excludentes, 

e da insurreição da população rural e até mesmo urbana – expropriada de suas terras –, 

organizadas por meio de movimentos sociais e de organizações ligadas aos 

trabalhadores rurais, surgem no país as políticas compensatórias de assentamentos rurais 

em determinadas áreas, restritas e isoladas, destinadas para a reforma agrária.  

Para Graziano da Silva (2002), esse fenômeno são ilhas reformadas, ou seja, 

respostas pontuais e delimitadas a um pequeno número de pessoas e cercado de 

problemas por todos os lados. Enquanto para Navarro (2014) não passa de uma 

favelização do campo, ou um celeiro de restrições, e, consequentemente, um 

desperdício de recursos públicos, em decorrência das mudanças socioeconômicas 

espaciais no meio rural na atualidade. 

A partir dessas argumentações, a problematização central da pesquisa se volta 

para a análise do fato dos assentamentos serem efetivados ou instalados, e a vida de 

muitos dos seus beneficiários não se efetivarem em situação de bem-estar, o que 

corresponderia a dizer que não há uma mudança efetiva na vida dos mesmos. Isso se dá 

por causa das inúmeras restrições em que os mesmos persistem em incorrer devido a 

situações adversas, sejam elas de cunho político, econômico, social, cultural, ou natural, 

sobre as quais procuraremos discorrer brevemente. 

As restrições podem ser de cunho político, quando as políticas públicas de cunho 

estruturante – diretamente relacionadas à implantação e instalação dos assentados, 

geralmente em obras de infraestrutura -; ou complementar – que se referem aos auxílios 

de créditos agrícolas, ao acesso aos serviços de saúde e educação não se efetivarem na 

vida dos assentados. Será de cunho econômico, dada a inviabilidade na reprodução 

material dos assentados na questão da produção agrícola, para a sua comercialização 

e/ou consumo próprio. Social, em decorrência da má utilização e gestão dos recursos 

coletivos das unidades assentadas, como maquinários, utensílios agrícolas, animais; e da 

conservação e manutenção das instalações físicas; além dos conflitos gerados pelas 

diferenças de prioridades do grupo. Cultural, em virtude de práticas assimétricas de 

oportunidade nas relações interpessoais entre os assentados, em decorrência das 
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questões de gênero e de faixa etária com os jovens, ou com as novas modalidades de 

cadastrados como casais homoafetivos. E, por último, poderá ser de ordem natural, em 

razão das condições edafoclimáticas desfavoráveis a uma atividade agrícola regular e 

produtiva, dada a escassez de chuvas, terrenos cristalinos, acidentados e pedregosos, 

solos de baixa fertilidade, dentre outros. 

Não podemos esquecer que a política fundiária brasileira não se realizou com 

uma mudança de cunho estrutural profundo como ocorreu na Rússia, China, Japão, 

Cuba, dentre outros países. Essa política de assentamentos trouxe as suas benesses para 

os seus respectivos beneficiários, mesmo perante os quadros de restrições anteriormente 

descritos, quando os mesmos são levados a analisarem as suas condições de vida antes e 

após a condição de assentados, conforme afirma Leite (2006). Já para Wanderley 

(2003), nas regiões onde houve a implantação das unidades de assentamentos ocorreu 

uma dinamização da economia local, com uma oferta maior de produtos excedentes, 

potencializando as feiras locais e o comércio da região. 

Dessa forma, a política fundiária de assentamentos se apresenta, segundo os 

autores acima, como uma possível solução, dado o processo de exclusão que a 

população rural viveu dentro desse momento da política de desenvolvimento da 

economia brasileira, sendo esse de exclusão e expropriação conforme Martins (1991). 

Além disso, acreditamos que essas unidades reformadas se apresentam também como 

lócus, não só da reprodução material desses beneficiários, mas também de sua 

reprodução simbólica, como afirma Sauer (2010). 

Diante das descrições das formas de restrições acima apresentadas em muitas 

realidades assentadas, procuraremos, a partir da capacidade explicativa da teoria do 

‘desenvolvimento como liberdade’ de Amartya Sen, compreender como se efetiva a 

expansão das capacidades humanas em realidades assentadas, por meio da remoção das 

privações, via políticas fundiárias e complementares para o exercício do 

desenvolvimento como liberdade nessas áreas de reforma agrária. Efetividade essa que 

não se restringe apenas a sua reprodução material, mas também simbólica, pois não 

podemos ter uma visão reducionista e quantitativista das formas de expressão da vida 

humana. 

Diante do até então exposto, as questões que serão trabalhadas, são: 
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1. Como as políticas públicas estruturantes e complementares se efetivam nos 

assentamentos de reforma agrária em Russas-Ce? 

2. Como essas privações poderiam ser analisadas à luz da teoria da concepção 

Seniana de desenvolvimento como liberdade. 

Hipóteses 

 

1. As políticas fundiárias com as distribuições de terras e as ações complementares 

não tem se revelado suficientes e necessárias para a remoção das formas de 

privações nas realidades assentadas.  

2. A elaboração dos projetos de assentamentos não leva em conta as demandas das 

famílias e a possibilidade de integração das diversas políticas ofertadas pelo 

Estado de forma que venham a potencializar a remoção dos meios de privação. 

Objetivos 

 

           Objetivo Geral 

Avaliação da análise da efetividade das políticas fundiárias e complementares nos 

assentamentos rurais em Russas-CE, a partir da reprodução material e simbólica das 

famílias beneficiárias, à luz da teoria Seniana. 

           Objetivos Específicos 

 

1. Mapear a existência de políticas fundiárias e complementares nos assentamentos 

analisados. 

2. Descrever como se manifestam as cinco liberdades instrumentais Senianas nos 

assentamentos pesquisados. 

3. Verificar a efetividade de expansão das capacidades humanas nos 

assentamentos, bem como descrever as formas de privações ainda existentes. 
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4. Analisar como as políticas fundiárias e complementares contribuíram para a 

reprodução material e simbólica dos assentados. 

 

Para Arretche (2009), o estudo da avaliação da efetividade de uma política 

pública possibilita estabelecer uma relação entre a implantação de determinado 

programa e os seus resultados efetivos. Portanto, as técnicas empregadas nesse trabalho 

permitiram avaliar as efetividades das políticas públicas estruturantes e complementares 

das unidades assentadas pesquisadas, evidenciando como os seus efeitos foram capazes 

de remover as formas de privações existentes, e, consequentemente, garantir a expansão 

de suas capacidades, no intuito de propiciar as formas de reprodução material e 

simbólica dos referidos beneficiários. 

Para isso, foram escolhidos, do campo de estudo, nove dos onze assentamentos 

federais que existem no município de Russas-CE, que se encontra a uma distância de 

160 km da capital do estado, conforme as imagens do anexo A. A escolha da região se 

deu em decorrência do município congregar uma quantidade representativa de unidades 

assentadas em estágios de processo de implementação distintos, conforme a descrição 

do quadro 01. Pôde-se, assim, fazer uma análise da efetividade nos assentamentos em 

suas diferentes fases de implementação, dado que os mesmos sofrem influências 

similares das políticas públicas, sejam elas da esfera municipal, estadual ou federal, em 

razão de se encontrarem localizados na mesma cidade, estado e país.  

Quadro 01: Fases de Implementação do Programa de Reforma Agrária nos 

Assentamentos. 

Fase Descrição 

Assentamento 

Criado 

Imóvel já sob o domínio ou posse do Incra na condição permissiva de ingresso das 

famílias selecionadas, para o processo de legitimação delas com a assinatura de 

respectivos contratos de assentamento. 

Assentamento em 

Estruturação 

Aquele em que se inicia a fase de implantação de infraestrutura básica: 

abastecimento de água; eletrificação rural, estradas vicinais e edificação de 
moradias. 

 

Assentamento em 

Consolidação 

Aquele cujos beneficiários já se encontram instalados, com dotação de 

infraestrutura básica, e acesso ao Pronaf-A, estando em fase de titulação 

definitiva, cujas famílias já possuem condições socioeconômicas de migrar para as 

outras linhas de financiamento do Programa de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar-Pronaf. 

Fonte: Adaptação do Autor, a partir das informações do INCRA (2016). 
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Para a escolha desses nove dentre os onze assentamentos federais existentes no 

município de Russas-CE, levamos em consideração alguns aspectos de viabilidade da 

pesquisa, como recursos financeiros e logísticos. Dessa forma, excluímos o maior 

assentamento – em razão do elevado número de famílias para uma amostragem de 50% 

de entrevistados; e o menor assentamento – em virtude de existir apenas uma família -, 

conhecido pelos técnicos da região como assentamento fantasma. 

 Portanto, dos nove assentamentos escolhidos, entrevistamos uma amostragem 

não probabilística de 50% dos beneficiários de cada assentamento em suas diferentes 

fases de implementação – amostragem essa que nos dará uma representatividade 

estatística considerável para análise dos resultados - , totalizando 75 entrevistas, 

distribuídas da seguinte forma: 29 em ‘Consolidação’; 30 em ‘Estruturação’; e 16 em 

‘Criação’, conforme o quadro 02 abaixo. No que tange à escolha das famílias 

entrevistadas, inicialmente primou-se pelos beneficiários que são membros da diretoria 

da associação, amostragem estratificada, que segundo Gil (1999) caracteriza-se pela 

seleção de uma amostra de cada subgrupo da população considerada. Precisando assim, 

construir uma relação de confiança para com os mesmos no intuito de termos acesso às 

atas de reunião da associação a fim de mapearmos quais foram às políticas públicas 

estruturantes e complementares que já haviam sido ou estavam em fase de 

implementação em cada uma das unidades visitadas. Já as demais entrevistas se deram 

por escolha aleatória simples, em decorrência de eliminarmos respostas tendenciosas 

para determinados grupos específicos, garantindo, assim, uma distribuição mais 

equânime nas respostas.  

Quadro 02: Amostragem da pesquisa por assentamento. 

Assentamento Famílias Fase de Implementação Amostragem 

Mundo Novo 76 Consolidação Excluído 

Cajazeiras 16 Consolidação 08 

Santa Fé 26 Consolidação 13 

Malacacheta 16 Consolidação 08 

Croatá Jandaíra 26 Estruturação 13 

Bernardo Marin II 34 Estruturação 17 

Luís Carlos 06 Criação 03 

Chico Mendes 13 Criação 06 
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Olga Benário 05 Criação 03 

Riacho das Melancias 08 Criação 04 

Santo Antônio 01 Criação Excluído 

Fonte: Adaptação do Autor, a partir das informações do INCRA (2016). 

Para a construção do referencial teórico do referido trabalho, utilizou-se da 

revisão de literatura dos autores que discutem as questões referentes às temáticas do 

desenvolvimento, crescimento e progresso econômico de forma genérica, dentro dos 

teóricos das ciências econômicas e sociais, para posteriormente avançarmos em uma 

análise mais aprofundada nas principais obras de Amartya Sen, dado que a sua teoria de 

desenvolvimento como liberdade é a principal matriz teórica desse trabalho. E em razão 

do lócus de estudo da pesquisa se dar no meio rural, não poderíamos nos furtar de 

realizar uma descrição pelos autores dos estudos rurais, que vão desde as temáticas da 

questão agrária, desenvolvimento territorial, pluriatividade, assentamentos rurais, até 

novas ruralidades. 

A pesquisa realizada em nosso trabalho tem o caráter descritivo - explicativo, 

que, segundo Gil (1999), tem por objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou o fenômeno de estabelecimento entre as variáveis, além de 

identificar os fatores que determinam as influências dos mesmos. 

Para a obtenção da construção dos nossos indicadores na pesquisa, fizemos uso 

da produção de questionário com perguntas fechadas de acordo com o anexo B, que 

foram elaboradas a partir dos nossos objetivos específicos, no intuito de nos 

proporcionar elementos necessários para a formulação de nossas análises perante as 

diferentes realidades estudadas. Os mesmos foram aplicados em visitas, por meio de 

entrevistas estruturadas, o que, de acordo com Gil, (1999) possibilita o tratamento 

quantitativo dos dados.  

Aliado às técnicas acima apresentadas, fizemos uso, durante as nossas visitas e 

entrevistas, de uma observação simples, não apenas com os referidos beneficiários do 

programa de reforma agrária, mas também junto às lideranças da região, como padres e 

pastores, agentes de saúde, diretores de escolas, técnicos da ATER, e militantes dos 

movimentos sociais em conversas paralelas, a fim de obter um conhecimento melhor do 
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público pesquisado. Para Gil (1999) nesse tipo de observação o pesquisador é muito 

mais um espectador do que um ator. 

A demonstração e análise dos dados se deram através da estatística descritiva, 

por meio de gráficos e tabelas com representações percentuais ou quantitativas das 

diferentes realidades em análise – Assentamentos em ‘Consolidação’, ‘Estruturação’ e 

‘Criação’. Para Gil (1999), esse método é utilizado para caracterizar o que é típico nos 

grupos em análise; indicar a variabilidade dos indivíduos do grupo; verificar como os 

indivíduos se distribuem em relação a determinadas variáveis; e, por último, demonstrar 

a força e a direção da relação entre as variáveis estudadas. 

Para a realização da referida pesquisa, tivemos que fazer uso de recursos 

complementares, como as fontes documentais por meio dos Planos de Desenvolvimento 

dos Assentamentos – PDA, e das atas de reunião das referidas associações dos 

assentamentos visitados. Para Gil (1999), a relevância da pesquisa documental se 

apresenta diante dos processos de mudança, não bastando apenas interrogar as pessoas 

acerca de seus comportamentos. Nesse sentido, segundo o referido autor, as fontes 

documentais tornam-se importantes para detectar mudanças na população, na estrutura 

social, nas atitudes e nos valores sociais. 

Dessa forma, a abordagem mais adequada para esse estudo é a pesquisa 

qualitativa, em razão da investigação dos efeitos e impactos em termos de efetividade 

das políticas públicas estruturantes e complementares na vida dos assentados 

pesquisados. Para Richardson (2008) a pesquisa qualitativa possibilita a investigação e 

análise crítica dos fenômenos sociais a partir da sua contextualização histórica e da 

construção social dos fenômenos existentes. 

O referido trabalho se encontra estruturado em cinco capítulos, além da 

introdução e das considerações finais. 

No primeiro capítulo discorreremos sobre as questões teóricas em torno da 

temática do desenvolvimento, remetendo-nos desde a sua concepção clássica até os dias 

atuais. Ademais, trabalharemos a ausência da dimensão dos aspectos da vida humana 

das categorias econômicas, acarretando no esvaziamento ético em suas formulações 

teóricas, estejam elas relacionadas ou não às noções de crescimento ou desenvolvimento 
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econômico. Dentro dessa contextualização, emerge na discussão a matriz teórica do 

nosso estudo sobre desenvolvimento como liberdade, a partir da concepção Seniana, 

com as cinco liberdades instrumentais, como teoria explicativa da remoção das formas 

de privações para a expansão das capacidades humanas. 

O segundo capítulo se volta à discussão dos aspectos do desenvolvimento 

territorial, partindo da explanação dos programas institucionais que orientaram a 

formulação de políticas públicas a partir dos recursos ociosos da região – em razão do 

nosso lócus de estudo, discorremos sobre o âmbito rural.  Ainda dentro desses aspectos, 

procuraremos discutir nesse capítulo o fenômeno das novas ruralidades, ou seja, a 

caracterização do rural, que não é mais agrícola. 

No terceiro capítulo nos debruçaremos sobre as discussões acerca da questão 

agrária clássica até a atualidade. Procuraremos contextualizar dentro do processo da 

historiografia agrária brasileira desde o período do Brasil colônia até a 

contemporaneidade. Além disso, procuraremos realizar um embate entre os principais 

teóricos dos estudos rurais sobre o papel de um processo reformista na economia 

brasileira. Defrontando, portanto, opiniões contrárias sobre a política fundiária de 

assentamentos rurais como instrumentos paliativos e inócuos, ou como mecanismos 

estratégicos de reprodução material e simbólica dos agricultores sem terra. 

No quarto capítulo procuraremos descrever de forma sucinta as peculiaridades 

que compreendem as realidades assentadas como a sua definição, origem e 

caracterização, além de representar os fenômenos a essa realidade associada, como as 

famílias assentadas pluriativas, com suas estratégias de reprodução material e simbólica. 

Ainda, contemplando a agricultura familiar como instrumento de análise para a 

formulação de políticas públicas, para a população agrícola do campo, com suas linhas 

de crédito, assistência técnica, e demais políticas sociais complementares, dentro do 

enfoque de realidades estudadas. 

O quinto e último capítulo dedicar-se-á aos resultados e discussões da nossa 

pesquisa de campo, com a caracterização do público analisado e estratificado por 

categorias de análises – realidade em ‘Consolidação’, ‘Estruturação’ e ‘Criação’. Serão 

mapeadas, assim, as políticas públicas estruturantes e complementares realizadas em 

cada assentamento pesquisado e sua respectiva competência governamental. 



 

 

27 
 

 

Posteriormente, iremos discorrer sobre as questões referentes a cada uma das liberdades 

instrumentais Senianas, além de fazermos uma avaliação da efetividade das políticas 

públicas até então alcançadas por cada realidade analisada. 

 

 

 

 

2.0 - Desenvolvimento como expansão das Capacidades 

 

 A noção de desenvolvimento interessa a muitos estudiosos das mais variadas 

áreas do conhecimento, principalmente aquelas ligadas às áreas das ciências sociais 

como Economia, Ciência Política, Sociologia, Serviço Social, dentre outras. Dentro 

dessa noção, procuraremos verificar a influência dessa terminologia no processo 

histórico das sociedades modernas e contemporâneas, mas sem nos esquecermos de 

verificar as influências dos teóricos da Antiguidade sobre a formulação das ideias de 

Economia e Sociedade, que perpassaram os argumentos teóricos da Grécia Antiga, e 

que vieram a influenciar o conceito de uma Ética Econômica.  

 Tendo em vista o distanciamento da Ciência Econômica ao longo da sua 

trajetória das questões imbuídas da política como promotora do desenvolvimento social 

e humano das populações nas suas mais variadas culturas, e estando mais voltado às 

questões das leis econômicas em si, de forma uniforme e universal, volta-se, portanto, 

apenas para as questões políticas que primam e objetivam o funcionamento adequado 

dos mecanismos que exercem influência sobre as leis de mercado e dos pressupostos e 

axiomas de modelos de crescimento da produção, dentro da ótica produtivista e de uma 

sociedade voltada única e exclusivamente para o consumo.  

Dessa forma, são relegadas a segundo plano outras questões que são primordiais 

tanto ao funcionamento do mercado como à construção da tessitura social de um povo, e 

que possuem uma influência direta sobre a temática do bem-estar da sociedade. 

Questões essas que incluem desde assuntos relacionados à cultura, à educação, à saúde, 
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à sustentabilidade ambiental e à própria geração de riqueza e renda dentro de um 

contexto distributivo, de acordo com Buarque (1990). 

 A noção de desenvolvimento que iremos trabalhar nesse estudo procura situar-se 

numa interface da Ciência Econômica com as Ciências Sociais, no intuito de verificar 

de que forma a expansão das capacidades humanas pode ser utilizada como instrumento 

de remoção das formas de privações para o exercício do desenvolvimento como 

liberdade em áreas destinadas ao processo de reforma agrária (assentamentos rurais). 

Essa expansão, no entanto, exerce influência direta na construção do 

desenvolvimento socioeconômico de um povo, de uma sociedade, de uma nação. 

Assim, faremos uso, nessa interface do conhecimento, dessa grande área do saber, da 

linha de interseção como a sociologia do desenvolvimento, sem deixando de mencionar 

os aspectos em lócus dos estudos rurais – tanto na sociologia como na economia, em 

decorrência do nosso objeto de estudo que se encontra localizado em assentamentos 

rurais. 

 Para isso, iremos fazer uso de um amplo referencial teórico, relacionado a essa 

noção de desenvolvimento, nas suas mais variadas vertentes ideológicas ao longo da 

trajetória da ciência econômica. Por fim, iremos finalizar essa seção com a dimensão de 

desenvolvimento como ampliação das capacidades humanas, a partir da noção de 

liberdades instrumentais de Amartya Sen.  

Tendo nas principais obras deste autor a construção do arcabouço teórico de 

desenvolvimento dessa tese, bem como da construção dos indicadores de 

desenvolvimento que irão subsidiar a construção da pesquisa empírica, e irão fornecer 

elementos necessários para a elaboração das perguntas semiestruturadas dos 

questionários de nossa pesquisa. 

2.1- O Abismo entre a Ética e a Economia 

 

 No intuito de resgatar, no pensamento clássico da antiguidade, questões 

imprescindíveis à vida coletiva e decerto descuradas pelo pensamento contemporâneo 

hegemônico, ou, ainda mais grave, recolocadas sob as perspectivas da lógica do 

mercado, tematizamos aqui os vínculos entre vida humana, ética e política.  
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Etimologicamente, ética significa costume, sendo definida como a doutrina dos 

costumes, vinculada às estruturas morais e normativas predominantes na sociedade. A 

ética é uma dimensão exclusiva dos sujeitos sociais, tendo, ainda, uma função 

humanizadora. Segundo Buarque (1990), há, indubitavelmente, uma relação linear entre 

ética e justiça, atuando ela não só como mediadora dos conflitos inter-humanos, mas, 

também, catalisadora da felicidade coletiva em um mundo voltado para a realização da 

justiça.  

A ética, historicamente, busca o bem e a felicidade dos homens. Isso pode ser 

traduzido em aumento do bem-estar socioeconômico conforme as categorizações da 

contemporaneidade. Mas esse afastamento ou desprezo da ciência econômica para com 

as questões éticas acabou gerando um esvaziamento do seu conteúdo humanístico e 

social, conforme afirma Sen: 

Pode-se dizer que a importância da abordagem ética diminuiu 

substancialmente com a evolução da economia moderna. A metodologia da 
chamada “economia positiva” não apenas se esquivou da análise econômica 

normativa como também teve o efeito de deixar de lado uma variedade de 

considerações éticas complexas que afetam o comportamento humano real e 

que, do ponto de vista dos economistas que estudam esses comportamentos, 

são primordialmente fatos e não juízos normativos. Examinando as 

proporções das ênfases nas publicações da economia moderna, é difícil não 

notar a aversão às análises normativas profundas e o descaso pela influência 

das considerações éticas sobre a caracterização do comportamento humano 

real. (Sen, 1999, p.23) 

 

 Para os filósofos da antiguidade, havia um desprezo por todos os aspectos 

vinculados à reprodução material da vida humana, isso em decorrência das relações de 

produção escravista que caracterizavam as sociedades antigas, nas quais as atividades 

laboriosas cabiam às castas sociais inferiores como escravos, enquanto aos homens 

livres ou cidadãos da pólis cabia a ocupação da política, da conversação, da fala e da 

ação da práxis comunitária. Aqui, podemos perceber uma distinção entre a construção 

das esferas pública e privada na Antiguidade. 

 Para Arendt (1999) em sua obra a ‘Condição Humana’, a vida privada resultava 

da associação natural centrada na família, num espaço doméstico específico: a casa 

(oikia). Assim, a casa caracterizava-se, na antiguidade clássica, como o espaço da 

determinação da reprodução material, da sobrevivência física do homem, ou seja, o 
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espaço da utilidade, da transitoriedade e da desigualdade, distanciando-se do que é 

eminentemente humano. 

 Assim, em Arendt, a esfera privada, além de ser o espaço da reprodução 

biológica e econômica, denotava a privação de algo mais, sobretudo das capacidades, 

habilidades e coragem dos indivíduos. Isto está expresso na submissão do escravo, na 

sua vil posição social –na persistência em manter a própria vida, evitando assim a 

morte, vivendo unicamente pela sobrevivência material, denotando a sua incapacidade 

para o exercício da cidadania.  

 Há, na Antiguidade clássica, uma inelutável desvalorização do trabalho e das 

ações econômicas inseridas na esfera privada em função de sua intensa depreciação 

social e o predomínio do trabalho escravo relacionado a uma concepção universalizada 

da atividade produtiva e do trabalho como cerceamento da liberdade
1
. A vida boa, na 

concepção Aristotélica, transcendia os limites biológicos de reprodução da vida 

material, vinculando-se à vida política, ou, em outras palavras, restringia-se ao exercício 

da liberdade na esfera pública.  

 Na Antiguidade, o público é definido por Arendt (1999) e Habermas (1984) 

como a esfera do que é comum aos cidadãos livres, ou seja, uma segunda vida, que 

extrapola a esfera privada – da reprodução material. Era na esfera pública que se exercia 

a vida ativa, direcionada para os assuntos públicos e políticos com exclusão dos 

econômicos, estando estes vinculados à esfera privada. 

Nem o labor nem o trabalho eram tidos como suficientemente dignos para 

constituir um bios, um modo de vida autônomo e autenticamente humano; 

uma vez que serviam e produziam o que era necessário e útil, não podiam ser 

livres e independentes das necessidades e privações humanas. A liberdade na 

época, era concebida como consistindo em ‘status’, inviolabilidade pessoal, 
liberdade de atividade econômica e direito de ir e vir. (Arendt, 1999, p.21) 

                                                             
 

1
 Liberdade aqui dentro do conceito da Antiguidade clássica, quando se faz referência à diferenciação 

entre as esferas privadas e públicas, pois ser livre na Antiguidade clássica era transcender ao trabalho, e às 

necessidades materiais (biológicas) e estar isento das assimetrias inerentes às relações de comando e 

subordinação. Difere, pois, do conceito de Liberdade em Amartya Sen, que, em uma das suas várias 

dimensões, confunde-se com o exercício da liberdade econômica, quando fala: acontece que a rejeição da 

Liberdade de participar do mercado de trabalho é uma das maneiras de manter a sujeição e o cativeiro da 

mão de obra, e a batalha contra a privação de liberdade existente. 
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 O público excluía o trabalho não só por sua indubitável desvalorização na 

Antiguidade, mas também porque a liberdade se opunha à necessidade e à utilidade, 

havendo predominância axiológica do público sobre o privado. 

 A liberdade na Antiguidade clássica não está vinculada ao sujeito isolado, 

conforme aquele modelo de liberdade individual do pensamento moderno. Ao contrário 

disso, ser livre para Aristóteles era viver para si a partir de sua própria inserção nas 

instituições éticas da pólis, as quais se constituem as instâncias sociopolíticas 

viabilizadoras da própria liberdade. A liberdade para Aristóteles tem uma dimensão 

coletiva, ser livre é exercer a capacidade de mandar e obedecer.  

 O comportamento social valorizado na antiguidade clássica é bem diferente 

daquele requerido nos dias atuais do homem moderno, concebido como ser individual, 

cujo único vínculo social dá-se através das relações de troca no mercado. Referida 

natureza humana moderna fundamenta um homem cujas ações sociais são 

essencialmente materialistas, advindas da lógica produtivista competitiva. 

 Segundo Oliveira (1993) em sua obra ‘Ética e Sociabilidade’, Aristóteles chegou 

a elaborar uma espécie de economia social, cujo significado só adquire sentido real caso 

seja integrado às dimensões da ética e da política. Não há, naquele pensamento antigo, a 

concepção de uma economia que segue leis próprias, mas sim uma análise da 

administração justa e ética da casa e do Estado.  

Na análise do referido autor, é notório observamos como a economia moderna e 

contemporânea se afastou da ética e da política, pois, atualmente, a economia procura se 

explicar e se autoafirmar por seus próprios axiomas, pressupostos e modelos. Isso se dá, 

principalmente, levando em consideração seus princípios do autointeresse humano, e 

desvinculando o homem da sua natureza política e social. Essa mesma ideia é 

corroborada por Buarque (1990). 

 É dentro desse contexto dos princípios do autointeresse que a ciência econômica 

se distancia da ética, a partir das suas formulações de racionalização das ações do 

comportamento dos indivíduos. Racionalização essa que está baseada na maximização 

dos seus resultados, e na minimização dos seus males de forma individual, 



 

 

32 
 

 

independentemente das externalidades
2
 sociais que estes resultados venham a produzir 

para com a coletividade, conforme podemos observar em Buarque (1990): 

A ética da liberdade de cada agente econômico construiu-se através da 
abolição de toda ética na economia. O ponto de vista da economia passa a ser 

exercido dentro de um arcabouço onde a ética é incorporada sob a forma de 

ausência da ética. (Buarque, 1990, p.24) 

Dessa forma, essa pseudorracionalidade de maximização do autointeresse, 

apregoado pela ciência econômica, nada mais é do que um egoísmo camuflado de uma 

racionalidade individualizada. Por que afirmamos que essa modalidade de racionalidade 

se confunde com o egoísmo individual? Em decorrência do fato de que a ciência 

econômica não leva em consideração, nas suas formulações de princípios e 

pressupostos, que o indivíduo possa maximizar o seu autointeresse a partir de uma 

atitude racional de promover os outros indivíduos ou a coletividade, conforme o 

conceito Seniano de agência
3
.   

 Essa ideia do comportamento autointeressado, tão apregoado pela economia 

clássica, consiste em uma interpretação errônea de Adam Smith (2002), quando o 

mesmo diz: “o homem segundo os estoicos, deve considerar-se não separado e 

desvinculado, mas um cidadão do mundo, um membro da vasta comunidade da 

natureza” e “interesse dessa grande comunidade, ele deve em todos os momentos estar 

disposto ao sacrifício de seu mesquinho autointeresse”.  

Essa crítica de Smith ao comportamento autointeressado também se revela 

quando o mesmo critica as barreiras burocráticas impostas ao comércio da época, e 

algumas restrições econômicas que dificultavam e atrapalhavam o crescimento da 

produção. Entraves esses que podem ser nomeados principalmente pelas diretrizes do 

                                                             
 

2 Externalidades (ou efeitos sobre o exterior) são atividades que envolvem a imposição involuntária de 

custos ou de benefícios, isto é, que têm efeitos positivos ou negativos sobre terceiros sem que estes 

tenham oportunidade de impedi-los e sem que tenham a obrigação de pagá-los ou o direito de serem 

indenizados. 
3
 A realização da condição de agente de uma pessoa refere-se à realização de objetivos e valores que ela 

tem razão para buscar, estejam eles conectados ou não ao seu próprio bem-estar. Uma pessoa como 

agente não necessita ser guiada somente por seu próprio bem-estar, a realização da condição de agente 

refere-se ao êxito na busca da totalidade de seus objetivos e finalidade ponderados. Por exemplo, se uma 

pessoa almeja a independência de seu país, ou a prosperidade da sua comunidade, ou algum outro 

objetivo geral, sua realização da condição de agente envolveria a avaliação de estados de coisas à luz 

desses objetivos, e não meramente à luz da extensão na qual essas realizações contribuiriam para o seu 

próprio bem-estar. (Sen, 2012, p.103) 
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Estado Mercantilista, com seus princípios de protecionismo estatal, metalismo e balança 

comercial favorável. 

Da mesma forma, Sen (1999) postulava que os comportamentos humanos não 

eram genuinamente orientados por comportamentos unicamente egoístas, ou altruístas, 

mas sim uma junção dos dois. Contrariando, assim, o comportamento do homem 

econômico, conforme os pressupostos e princípios da economia neoclássica utilitarista. 

Dessa forma, Werber (1998) também exprime que a ação social não será orientada única 

e exclusivamente por cada uma dessas ações, mas por um misto de racionalidade pelos 

fins, pelos valores, pelas condições afetivas e pelas condutas tradicionais.  

Esse esvaziamento das condutas éticas dentro do comportamento econômico 

pode ser melhor retratado através do conceito de Ótimo de Pareto
4
, em que Sen (1999) 

diz: “Um ‘estado’ pode estar no ótimo de Pareto havendo algumas pessoas na miséria 

extrema e outras nadando em luxo, desde que os miseráveis não possam melhorar suas 

condições sem reduzir o luxo dos ricos”. Pode-se perceber o caráter extremamente 

utilitarista do conceito de eficiência econômica, em que não são levadas em 

consideração as questões distributivas das utilidades dos indivíduos, e sim apenas a 

situação de bem-estar individual, o que denota e reforça os nossos argumentos dos 

esvaziamentos éticos na ciência econômica. 

Ao tratarmos das questões de bem-estar, que estão intrinsecamente relacionadas 

ao conceito de desenvolvimento, esteja este conceito esvaziado ou não de aspectos 

éticos, iremos inicialmente nos debruçar sobre os aspectos do bem-estar, para a 

literatura econômica tradicional utilitarista, nas palavras de Sen: 

Supõe-se que a pessoas maximizam sua função utilidade, a qual depende 

somente de seu próprio consumo e determina todas as suas escolhas. Essa 

complexa estrutura de ‘ comportamentos autointeressado’, possui três 

características distintas – e essencialmente independentes. 

Bem-estar autoconcentrado: o bem-estar de uma pessoa depende apenas de 

seu próprio consumo (e em especial não encerra nenhuma simpatia ou 

antipatia por outras pessoas). 

                                                             
 

4 Eficiência ou ótimo de Pareto é um conceito de economia desenvolvido pelo italiano Vilfredo Pareto. 

Uma situação econômica é ótima no sentido de Pareto se não for possível melhorar a situação, ou, mais 

genericamente, melhorar a utilidade de um agente sem degradar a situação ou utilidade de qualquer outro 

agente econômico.  
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Objetivos limitados ao próprio bem-estar: o objetivo de uma pessoa é 

maximizar o próprio bem-estar e – dada a incerteza – o valor esperado desse 

bem-estar ponderado segundo as probabilidades (em especial isso não 

implica atribuir diretamente importância ao bem-estar de outras pessoas). 

Escolha orientada para o próprio objetivo: cada ato de escolha de uma 

pessoa é governado imediatamente pela busca de seu próprio objetivo (e em 

especial não é restrito nem adaptado pelo reconhecimento de 
interdependência mútua de êxitos respectivos, por haver outras pessoas 

buscando cada qual seus objetivos). (Sen,1999, p.96) 

 Na primeira característica, o referido autor é bastante categórico ao afirmar o 

caráter individualista das pessoas, não levando em conta as situações e posições que as 

demais assumem nesse processo de adequação e conquista do bem-estar.  

 Na segunda característica, há um reforço dessa situação, desse caráter 

individualista, dadas as proposições de incertezas ou probabilísticas desse alcance do 

bem-estar de forma individual. Enquanto na terceira e última características, cada 

indivíduo busca isoladamente o seu autointeresse ou o seu bem-estar, sem o 

reconhecimento da interdependência dos êxitos da totalidade dos indivíduos, ou seja, 

não reconhecem que a busca do bem-estar poderia se encontrar também pautado na 

cooperação entre os indivíduos.  

2.2 - Desenvolvimento versus Crescimento -“A ótica do progresso”. 

 

 Iniciaremos a nossa discussão com a temática da ótica do progresso, a qual foi 

bem elucidada na obra de Furtado (2008) ‘Criatividade e Dependência’, para depois 

adentrarmos nos aspectos de desenvolvimento versus crescimento. A ótica de progresso 

se deu com a revolução burguesa, na qual as forças sociais que tinham através da 

acumulação dos meios de produção e da força do prestígio social, a partir da sua 

diversificação do consumo, e, consequentemente, das mudanças culturais – a concepção 

de modernidade – passariam a ser consideradas, no entanto, como indicador de ascensão 

social, de melhora ou de progresso. 

 O advento das técnicas de produção moderna e a energia a vapor da revolução 

industrial, na qual havia um ganho considerável na manufatura, acentuou de forma 

apreciável os ganhos de produtividade, acompanhado do aumento sistemático da 

exploração da classe trabalhadora, pôde-se perceber que a ideia de progresso ganha uma 

pujança ideológica, como afirma Furtado: 
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Da mesma maneira como a ideia de progresso transformou-se em alavanca 

ideológica para fomentar a consciência de interdependência em grupos e 

classes com interesses antagônicos, nas sociedades em que a revolução 

burguesa destruíra as bases tradicionais de legitimação do poder, a ideia de 

desenvolvimento serviu para afiançar a consciência da solidariedade 

internacional no processo de difusão da civilização industrial no quadro da 

dependência. (Furtado, 2010, p.105) 

 Foi dentro desse quadro de dependência que emergiram as diretrizes da divisão 

internacional do trabalho, na qual as economias, tidas como desenvolvidas, desenhavam 

as diretrizes a serem seguidas pelas economias rotuladas como atrasadas ou em processo 

de desenvolvimento. Contudo, essa solidariedade internacional da ideia de progresso só 

se afirma com as articulações do capital transnacional, juntamente com uma pequena 

minoria privilegiada que vivia nas economias em desenvolvimento, segundo Furtado 

(1983). 

Assim, esse molde de progresso vai sendo transplantado ou pulverizado das 

economias do centro para a periferia, a partir da necessidade de reconhecimento de 

padrões culturais das minorias privilegiadas das sociedades locais. Portanto, essa classe 

minoritária privilegiada assume outros padrões de diferencial social, que ganham a 

conotação de progresso. Como afirma Sachs (2008), o desenvolvimento segundo os 

pós-modernos tem funcionado como uma armadilha ideológica construída para 

perpetuar as relações assimétricas entre as minorias dominadoras e as maiorias 

dominadas, dentro de cada país e entre os países.  

 Já para Almeida (1997), o progresso, generalizando-se o sentido da palavra, 

ganha a conotação de evolução da sociedade no seu conjunto. Trazendo uma 

representação aprimorada do mundo globalizante, ou seja, quanto mais a noção de 

progresso é extrapolada em termos gerais, mais se trata de uma crença, ou de uma 

representação, enfim, de uma ideologia. Assim, os argumentos do referido autor 

coadunam com as ideias anteriormente expressas por Furtado (2008), ao dizer que: 

A noção de desenvolvimento não se impõe somente como evidente, mas 
também universal. O desenvolvimento é um bem para todos os lugares. É por 

isso que foi pensado e aplicado de maneira uniformizante. Ao invés das 

originalidades se exprimirem e se fortificarem, aparecem as características 

singulares dos povos e das culturas. É um modelo idêntico que se propaga em 

detrimento de todas as diferenças de situação, de regime e de cultura.  

Seguidamente a ideia de desenvolvimento é reduzida à modernidade e, em 

consequência dos países desenvolvidos, todos de modernização precoce. Este 
etnocentrismo conduziu à aplicação no mundo inteiro de um modelo único de 

modernização e, portanto, a ver “em atraso” os países “subdesenvolvidos”. A 
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fronteira entre modernização e desenvolvimento foi na verdade sempre pouco 

clara. A primeira indica a capacidade que tem um sistema social de produzir 

a modernidade, o segundo se refere à vontade dos diferentes atores sociais 

(ou políticos) de transformar sua sociedade. A modernização é um processo e 

o desenvolvimento uma política. (Almeida, 1997, p.35) 

 A partir da citação acima, pode-se perceber como se configurou, por meio das 

análises de Almeida (1997) e Furtado (2008), a falsa ideia de progresso, que pretende se 

caracterizar como uma relação de solidariedade, mas que, na verdade, em seu cerne, 

apresenta-se com instrumentos de dominação de uma cultura sobre a outra, ou seja, de 

uma economia sobre outra.  

 É dentro desses contextos contraditórios que procuraremos verificar as outras 

formas falseadas existentes nessa relação de desenvolvimento, com seus supostos 

sinônimos de progresso e crescimento, sendo que agora nos debruçaremos nas questões 

do crescimento.  

 A noção de desenvolvimento ao longo da história econômica foi sinônimo de 

crescimento, principalmente pelos economistas vinculados à escola de pensamento 

neoclássica. Nesta, a concepção de progresso e modernização estava diretamente 

vinculada à ótica produtivista, que, consequentemente, acarretaria o crescimento 

econômico.  

Para Jones (2000), crescimento é considerado não só o principal meio, mas a 

principal indicação de desenvolvimento, pois onde há dinamismo econômico 

prolongado, encontram-se também os melhores indicadores sociais e de qualidade de 

vida. Em outras palavras, desenvolvimento é tratado como crescimento. Ainda dentro 

dessa linha, os fundamentalistas de mercado acreditam que o desenvolvimento virá 

como resultado natural do crescimento econômico, graças ao efeito cascata, conforme 

afirma Sachs (2008). 

Ao trabalharmos o conceito de crescimento econômico, estamos presos à ótica 

da geração de riqueza em um determinado período de tempo, em uma determinada 

economia, seja ela de comunidade, estado ou país. Daí a noção de crescimento como 

geração de riquezas, sendo materializada e divulgada pelos institutos de pesquisas, por 

meio de indicadores que mensuram a riqueza gerada como Produto Interno Bruto – PIB, 

Produto Nacional Bruto - PNB, e renda per capita.  
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 Quando utilizamos esses indicadores de mensuração do nível de geração de 

riqueza, somos levados a obter informações falseadas no que tange ao conceito de 

desenvolvimento, tendo em vista que esses indicadores não passam de instrumentos de 

medida útil da atividade econômica. 

Como vimos acima, o PIB e a renda per capita são os dois principais indicadores 

de crescimento, que medem o ritmo ou a atividade econômica de uma comunidade, uma 

cidade ou um país. Mas esses indicadores não nos fornecem elementos sobre a 

distribuição e alocação de toda a riqueza gerada. A renda per capita deve ser calculada a 

partir do rateio do nível de produto pela população de uma determinada região em um 

dado período, porém, na prática, isso não ocorre, conforme a crença na época do 

milagre econômico, que dizia ser preciso deixar o bolo crescer para depois reparti-lo.  

 Uma prova da dissonância entre o que o indicador da renda per capita diz, e o 

que ele realmente é pode ser demonstrada pelo índice de Gini
5
. Esse índice procura 

mensurar o grau ou a intensidade das desigualdades de renda geradas por essa elevada 

concentração de riqueza produzida por esses outros indicadores.  

A questão da desigualdade de renda possui repercussão direta sobre as questões 

sociais, ambientais e culturais, bem como sobre a garantia de estabilidade política de 

uma nação, como nos lembra Aristóteles (1974) ao tratar da distribuição equilibrada da 

riqueza como condição sine qua non de uma vida política equilibrada. Este 

desequilíbrio seria maléfico, visto que a riqueza ilimitada destruiria, para Aristóteles, a 

comunhão, a solidariedade e a amizade na casa e na pólis, remetendo-nos aos 

distanciamentos que economia e ética sofreram ao longo do tempo. 

Ainda nesse contexto, emergem, nas ciências econômicas, alternativas de 

avaliação e mensuração do desenvolvimento que não estão atreladas ao crescimento, 

como o Índice de Desenvolvimento Humano. Mais conhecido como IDH, e adotado 

                                                             
 

5
 O Índice de Gini é uma medida de desigualdade desenvolvida pelo estatístico italiano Corrado Gini, e 

publicada no documento "Variabilità e mutabilità" ("Variabilidade e mutabilidade" em italiano), 

em 1912. É comumente utilizada para calcular a desigualdade de distribuição de renda, mas pode ser 

usada para qualquer distribuição. Ele consiste em um número entre 0 e 1, onde 0 corresponde à completa 

igualdade de renda ou rendimento (onde todos têm a mesma renda) e 1 corresponde à completa 

desigualdade (onde uma pessoa tem toda a renda ou rendimento, 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/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrado_Gini
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_italiana
http://pt.wikipedia.org/wiki/1912
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_de_renda
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pelas Nações Unidas a partir da formulação do paquistanês Mahbub Ul Haq, o qual 

ficou mais popularmente conhecido por meio dos trabalhos de Amartya Sen, quando 

este passou a relatar as múltiplas dimensões da vida econômica e social da população, 

por meio desse indicador alternativo aos anteriormente citados, conforme Favareto 

(2007). 

Apesar dos avanços obtidos com o surgimento do IDH e com a sua utilização 

como indicador de desenvolvimento ou crescimento, retratando assim aspectos mais 

fidedignos das realidades vivenciadas nas economias, o mesmo possui limitações, como 

aponta Sen no Relatório de Desenvolvimento Humano – RDU. Neste relatório, o autor 

mostra certo ceticismo quanto à possibilidade de que um índice sintético possa, de fato, 

expressar substantivamente o desenvolvimento de uma dada sociedade, justamente pela 

intricada relação entre suas diferentes dimensões e pelas distinções que cada uma delas 

guarda em variadas culturas, conforme Favareto (2007). 

A análise da universalização de um indicador para a mensuração de diferentes 

realidades culturais, comportamentais, dentre outras, torna-se limitada. Podemos citar, 

como exemplo dessa limitação, a célebre questão da renda. Sen (2000; 2010; 2011; 

2012, 2015) postula que apesar de ser um instrumento importante para o exercício das 

liberdades econômicas dos indivíduos, ela, por si só, não é suficiente, dado que os 

custos de vida em que os indivíduos incorrem são diferentes, como também diferem as 

suas condições de saúde, faixa etária, condições climáticas, sociais, dentre outras.  

Sen (2000), ao fazer a comparação entre os níveis de renda de afro-americanos e 

de habitantes do estado indiano de Kerala, percebeu que a renda auferida pelos afro-

americanos é bastante superior à renda dos habitantes do estado de Kerala. Vale 

ressaltar que os afro-americanos incorrem em privações bem maiores que os habitantes 

de Kerala. 

Assim, conclui-se essa relação de desenvolvimento com crescimento adotando-

se a definição de Sachs (2008), no que se refere ao desenvolvimento: 

O desenvolvimento pretende habilitar cada ser humano a manifestar, 

potencialmente, talentos e imaginação, na procura da autorrealização e da 

felicidade, mediante empreendimentos individuais e coletivos, numa 

combinação de trabalho autônomo e heterônomo e de tempo dedicado a 

atividades não produtivas. (Sachs, 2008, p.33) 
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Essa definição de desenvolvimento coaduna com a visão de Sen (2000), na qual 

o mesmo considera as liberdades dos indivíduos como constitutivo básico para o 

desenvolvimento, a partir das expansões das capacidades das pessoas de levarem a vida 

que elas valorizam.  

Foram utilizadas essas definições de desenvolvimento a fim de embasar o 

arcabouço teórico desse trabalho. Primeiro em decorrência das limitações da ideia de 

desenvolvimento apenas como instrumental de geração de riqueza. Segundo como a 

amplitude valorativa da autorrealização e da felicidade, mediante o envolvimento em 

empreendimentos individuais e coletivos e que estejam ligados ou não às atividades 

produtivas e simbólicas. E, por último, em decorrência de situar-se nosso lócus de 

estudo no meio rural (assentamentos), no qual a dinâmica da vida é permeada por outros 

valores além da reprodução material. A próxima seção deter-se-á nas questões do 

desenvolvimento como liberdade em si. 

2.3 - Desenvolvimento como liberdade 

 

 Nessa seção, trataremos da vertente teórica do desenvolvimento como liberdade. 

Esta será utilizada como nossa matriz teórica da noção de desenvolvimento em 

realidades das unidades territoriais de reforma agrária. Com esse intuito, faremos uso da 

teoria do desenvolvimento como liberdade de Amartya Sen, a fim de nortear a discussão 

do modelo de desenvolvimento adotado em nosso trabalho, partindo do pressuposto de 

que a noção de desenvolvimento como liberdade presume de forma indireta todas as 

demais adjetivações de desenvolvimento, como, por exemplo, o desenvolvimento 

sustentável, includente e territorial, bem como outras modalidades de desenvolvimento 

que primem e visem o bem-estar do ser humano, como seu objeto de análise. 

Assim, ao trabalharmos o conceito de desenvolvimento com ênfase nas 

liberdades que as pessoas exercem e desfrutam no seu cotidiano, voltamo-nos para as 

questões diretamente relacionadas as suas condições, que estão intrinsecamente 

relacionadas à qualidade de vida e de bem-estar de cada uma.  

Essa qualidade do bem viver caracteriza-se pelo acesso aos serviços públicos ou 

oportunidades sociais como saúde, educação, moradia, vestuário, alimentação, lazer, 

dentre outros. Tendo em conta que todos esses serviços podem ser ou não mediados por 
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meio da renda, mas também se concentra no modo como as pessoas escolhem viver e 

valorizar, como afirma Morin (2000), ao dizer que o homem não só vive em função das 

questões econômicas.   

 Portanto, podemos afirmar que o conceito de desenvolvimento está diretamente 

relacionado com as escolhas ou modo de vida que as pessoas pretendem viver, a partir 

de uma rede de oportunidades sociais e econômicas para o exercício das mesmas. 

Temos, desta forma, a ideia de progresso e desenvolvimento como instrumentos que 

estão a serviço dos homens e não os homens a serviço do progresso, garantindo, 

portanto, a ampliação do horizonte da liberdade humana, conforme afirma Buarque 

(1990) ao dizer que os mesmos se encontram em três dimensões: 

i)  Conquista de crescente tempo livre, 

simultaneamente à ampliação do patrimônio material 

à disposição da sociedade; ii) Uso do tempo livre para 

atividades vinculadas à promoção de um patrimônio 

cultural diversificado e ampliado; iii) distribuição do 

tempo livre entre os homens do presente e entre as 

gerações, mantendo de forma permanente o potencial 

produtivo da natureza, vista como parte do patrimônio 
cultural da civilização. (Buarque, 1990, p. 35) 

 A argumentação acima é corroborada por Sen (2000) ao afirmar que o enfoque 

na qualidade de vida e nas liberdades substantivas
6
, e não apenas na renda e na riqueza, 

pode parecer um afastamento das tradições estabelecidas na economia. Nessa mesma 

linha de raciocínio temos Furtado (1983), que critica os modelos de progresso e 

crescimento impostos à economia brasileira, ao relatar que nas grandes cidades, com seu 

ar irrespirável, a crescente criminalidade e a deterioração dos serviços públicos surgem 

como um pesadelo do sonho do progresso linear em que se embalavam os teóricos do 

crescimento. 

                                                             
 

6 Para Sen (2000), as liberdades substantivas são aquelas que garantem aos indivíduos a capacidade de 

participar efetivamente dos destinos de sua comunidade, sendo agentes, ao invés de pacientes. Assim, 
para além de seu aspecto político, as liberdades substantivas implicam direitos que garantam qualidade de 

vida, tais como segurança econômica e física, proteção contra fomes e doenças tratáveis, mecanismos de 

combate a diversas formas de discriminação, transparência nas relações sociais. Para tanto, é necessário 

atacar as fontes de privação da liberdade, que constituem barreiras ao desenvolvimento: a pobreza 

econômica, a carência de serviços públicos e de assistência social e a negação de liberdades políticas e 

civis. Pode-se incluir ainda o déficit de cultura política. Assim, o autor em apreço, em sua proposta de 

desenvolvimento como liberdade, para além do crescimento econômico preconizado pelas teorias da 

política de desenvolvimento tradicionais, introduz indicadores como participação democrática e 

sustentabilidade para avaliar o desenvolvimento das sociedades. 
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 Sen (2000) define o desenvolvimento como um processo de expansão das 

liberdades reais que as pessoas desfrutam. Assim, as expansões das liberdades passam a 

ser o fim primordial e o principal meio de desenvolvimento. Dessa forma, o autor passa 

a classificar as expansões da liberdade em seus papeis constitutivos e instrumentais no 

processo de desenvolvimento. Elas serão constitutivas no que tange ao exercício das 

liberdades substantivas para o enriquecimento da vida humana, ou seja, o fim 

primordial do desenvolvimento.  

O papel instrumental da liberdade refere-se ao modo como diferentes tipos de 

direitos e oportunidades contribuem de uma forma direta ou indireta para a expansão da 

liberdade humana em geral, e, consequentemente, para a promoção do desenvolvimento. 

Detalharemos adiante cada uma das liberdades instrumentais Senianas. 

2.3.1– Liberdades Políticas 

 

 A liberdade política caracteriza-se como uma condição sine qua non dentro dos 

regimes ditos como democráticos, nos quais a mesma se encontra materializada na 

capacidade dos indivíduos de se fazer, e de se exercer os seus direitos e deveres como 

cidadãos e protagonistas da construção de suas trajetórias socioeconômicas, conforme 

postula Sen (2010), ao citar Rawls, a democracia é uma ‘racionalidade pública’, ou seja, 

que dá a oportunidade para a discussão pública, bem como a participação interativa 

dentro de um encontro racional. Ainda corroborando com essa ideia, Sen (2010) diz 

que, para Stuart Mill, a democracia é governo que se dá através da discussão.  

Isso se dá através de uma participação ativa nas decisões coletivas, estejam elas 

inseridas desde construções mais simples, como organização coletiva de assentados, 

sindicatos e associações de moradores até a participação nas eleições de representantes 

políticos nas três esferas do poder estatal. Participação essa que não se encontra apenas 

materializada no voto de representantes devidamente eleitos ou não.  

As eleições e os votos são parte de um amplo processo de discussão, do qual faz 

parte, principalmente, o acompanhamento da trajetória política dos candidatos, bem 

como de suas ideologias e projetos levantados pela sua legenda partidária. E, 

notoriamente, a sua respectiva condução como representante eleito, por ele e pelos 

demais membros da coletividade. Dessa forma, tem-se a capacidade de acompanhar, 
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fiscalizar, cobrar e orientar aqueles que eles mesmos elegeram como seus representantes 

devidamente eleitos. 

Sen (2010) traz à tona uma discussão interessante a respeito do exercício das 

liberdades políticas nos regimes autoritários (ou tidos como totalitários), e nos regimes 

democráticos. Alguns teóricos afirmam que em regimes autoritários o desenvolvimento 

econômico tende a funcionar melhor do que em regimes democráticos, principalmente 

quando fazem uma comparação entre China e Índia, aquele sob o regime autoritário e 

este sob o democrático, e com trajetórias distintas no que concerne aos aspectos do 

desenvolvimento socioeconômico, tendo o primeiro logrado êxito superior ao último. 

Esse tipo de análise poderá ser constatado ou não na realidade pesquisada, pois 

verificaremos as unidades assentadas, que estejam ou não sob a gestão, orientação ou 

acompanhamento sistemático, integral ou parcial, por algum movimento social de luta 

pela reforma agrária, ou por técnicos de órgãos estatais. 

Segundo a literatura de estudos rurais, temos registros de que, em algumas 

unidades assentadas, geridas ou acompanhadas por tais movimentos ou por técnicos de 

órgãos estatais, conforme Neves (1997); D’Incao e Roy (1995); Pessoa (1999), 

independentemente do êxito sobre o desenvolvimento socioeconômico dos mesmos, 

podemos verificar a ausência de liberdade política e econômica dos referidos 

assentados. Tal ausência se dá no que tange a pensamentos contrários às diretrizes ou à 

fala das lideranças nos referidos movimentos sociais ou técnicos; bem como à 

impossibilidade do exercício da liberdade de sua reprodução material individualizada, 

dadas as orientações do coletivismo em praticamente todas as ações a serem realizadas 

dentro da unidade reformada. 

Assim, Sen (2010) procura desconstruir essa ideia de que regimes autoritários 

funcionam melhor do que os regimes democráticos, no que tange ao desenvolvimento 

econômico, ao afirmar que os direitos democráticos estão entre os componentes 

constitutivos do desenvolvimento, e os mesmos não têm de ser justificados por sua 

contribuição indireta ao crescimento econômico. Ainda afirma, o referido autor, que 

cidadãos desprovidos de liberdade política estão privados de uma liberdade básica e de 

um constituinte fundamental do bem-estar. 
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Dessa forma, procura-se averiguar como se configura o exercício das liberdades 

políticas dos beneficiários dos programas de reforma agrária, dadas as insurgências 

pelos técnicos dos órgãos estatais e dos movimentos sociais ligados ao movimento, com 

suas colocações autoritárias, como condição sine qua non para ter acesso aos programas 

ou políticas públicas, sejam elas estruturantes ou complementares; o que pode ser visto 

em Neves (1997); D’Incao e Roy (1995); Pessoa (1999). 

Sendo assim, levando-os, coercitivamente – seja a coerção oriunda de lideranças 

governamentais ou não-, a participar das associações, ou, além disso, tendo que aderir 

às ações e às atividades coletivas sugeridas por essas lideranças como única via e não 

como alternativa perante as outras formas de condições de acesso às benfeitorias 

advindas das políticas estruturantes e complementares dos referidos assentamentos. 

O fato das condições de acesso às políticas públicas (estruturantes ou 

complementares) estarem vinculadas apenas a uma única via, qual seja o coletivismo 

(ou associação) impostos por esses técnicos e lideranças (mediadores) dessas 

organizações ligadas ao processo de reforma agrária, acaba se convertendo, na visão 

Seniana, em uma forma de privação ao exercício da expansão das capacidades humanas. 

Isso ocorre devido ao fato de que esses mediadores não proporcionam aos beneficiários 

dos programas de reforma agrária outras vias alternativas de acesso a tais benefícios. 

Oportunidades reais não são parâmetros medidos por recursos 

disponibilizados às pessoas, mas funções cujos valores são determinados por 

uma série de fatores: recursos, talentos, condicionamentos, direitos, 
expectativas, escolhas anteriores, consequências controláveis ou não de ações 

individuais ou coletivas, auto estima, poder de iniciativa, voz na comunidade, 

processos decisórios, e etc. (Sen, 2012, p. 13) 

  Apesar de a democracia garantir uma liberdade e igualdade política aos seus 

cidadãos, por meio das leis constitucionais como direitos fundamentais; liberdade de 

expressão; direito à associação; igualdade perante a lei; direito contra formas de 

discriminação, essas formas de igualdade e liberdade geralmente não se estendem e nem 

se traduzem em outros espaços, como a esfera econômica e social da população como 

um todo.  

 Acarretando, portanto, formas de desigualdades, sejam elas de cunho histórico, 

como o processo de concentração fundiária brasileira, o racismo, a exclusão social dos 
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incapacitados e abandonados, dentre outras formas de segregação, estejam estas 

vinculadas a questões de renda ou à questão social. 

Dessa forma, Sen (2010; 2012; 2015) ressalta a importância da accountability 
7
 

no processo das liberdades políticas por parte dos cidadãos, pois esse será o mecanismo 

do exercício democrático. Assim, para o referido autor, a ausência de um sistema de 

accountability acaba se tornando um terreno fértil para a corrupção, seja este de agentes 

públicos ou privados em qualquer forma de organização coletiva, como, por exemplo, 

as associações de produtores rurais, sindicatos rurais, e associação dos beneficiários do 

programa de reforma agrária, dentre outros.  

Ainda segundo Sen (2015), a corrupção tende a ser mais visível nos contextos de 

obscuridade informacional. Temática que abordaremos na próxima seção, sobre a forma 

de liberdade instrumental, que está intrinsecamente relacionada com a liberdade 

política, ou seja, as garantias de transparências.  

2.3.2 – Garantias de Transparências 

 

 Conforme vimos na seção anterior, a obscuridade informacional ou as 

assimetrias de informações por parte da coletividade caracteriza-se como uma forma de 

privação para a expansão das capacidades humanas.  

Tornando-se, assim, terreno fértil, conforme já vimos, em direção ao 

aparecimento de comportamentos oportunistas, por parte daqueles que são detentores e 

possuidores de informações privilegiadas. Relegando, portanto, a coletividade às 

situações de penúria, em decorrência dos mesmos não terem acesso, e quando o têm não 

saberem como utilizar essas informações para potencializar as suas respectivas 

capacidades.  

                                                             
 

7 Remete a ideia que envolve as relações (não apenas legais ou formais) de fiscalização e controle dos 

agentes públicos, considerados responsáveis pelas políticas que promovem ou não (caso de omissão), 

estando sempre sujeitos a algum tipo de sanção (não necessariamente formal). Assim refere-se à sujeição, 

ao permanente monitoramento e também à obrigação pública de prestar contas ao apresentar uma 

justificação do que fazem (e aos mecanismos que garantem o cumprimento dessa obrigação). (Sen, 2015, 

p.8). 
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Assim, Sen (2015) postula que a promoção da transparência e do acesso à 

informação torna-se uma força atuante contra a prevalência da corrupção em sociedades 

democráticas. Além disso, garante o fomento da accountability no exercício da 

fiscalização e cobrança por parte da coletividade, no que tange ao exercício das 

lideranças constituídas em regimes democráticos, sejam estes em organizações públicas 

ou privadas, em esferas de menor ou maior complexidade social. 

O acesso à informação, como os direitos e os benefícios que os beneficiários dos 

programas de reforma agrária possuem, acaba se tornando uma condição essencial para 

que os mesmos possam reivindicar os pacotes de recursos alternativos que os mesmos 

devem ter acesso. 

Recursos esses que visem expandir sua capacidade na reprodução material e 

simbólica no meio rural. Pode-se citar a capacidade de gerência de todos esses recursos 

que lhes são disponibilizados de forma satisfatória e duradoura, mesmo com as 

diferenças de resultado nessas utilizações, e, consequentemente, em suas respectivas 

realizações. Tais diferenças tendem a se manifestar devido a heterogeneidade interna 

dos referidos beneficiários, como o sexo, a faixa etária, a trajetória de vida, as doenças, 

dentre outras, conforme Sen (2012). 

Percebemos como as liberdades instrumentais Senianas se encontram 

intrinsecamente relacionadas. Ao discutirmos as liberdades políticas, temos que trazer à 

tona a garantia de transparência, como mecanismo de potencialização e de efetivação da 

primeira liberdade instrumental já discutida. 

Portanto, a garantia de transparência torna-se crucial na gestão de recursos 

coletivos, algo bastante comum e corriqueiro em algumas unidades assentadas, sendo 

essa forma de gestão aprovada ou não por parte dos beneficiários. Mencione-se como 

exemplo a utilização de maquinários e implementos agrícolas de caráter coletivo, 

rebanho e criações, divisão de tarefas por parte dos assentados, dentre outros.  

Porém, a referida distribuição de bônus e ônus nem sempre é socializada de 

forma equitativa, mas sim de forma desigual. Privilegiando, portanto, uma pequena 

minoria, conforme constatou D’Incao e Roy (1995) ao afirmar que são mascarados pelo 
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discurso coletivista, sob o qual se desenvolvem as redes de influência e de privilégios 

das lideranças e de seus aliados.  

O problema da assimetria de informações não se restringe apenas às formas de 

gestão coletiva de unidades assentadas, mas também às formas de gestão 

individualizada, quando técnicos agrícolas repassam eventualmente para os 

beneficiários o financiamento de pacotes agrícolas inviáveis ao solo ou às condições 

climáticas da região, conforme esclarece D’Incao e Roy. 

A reflexão crítica sobre os pacotes agrícolas que lhes eram trazidos das 

agências financiadoras pelas lideranças e pelos técnicos: o cultivo do arroz, 

feijão ou milho, financiado pelo banco. Ambos (assentados) questionavam 

esses cultivos, alegando a inadequação da terra e do clima para os mesmos. 

Assim tinham projetos diferentes – algodão, amendoim, trigo – mas não 

conseguiam financiá-los. (D’Incao e Roy, 1995, p.101) 

 A garantia de transparência não se restringe apenas à gestão em relação aos 

recursos disponibilizados dentro do perímetro do assentamento, vai além dessa 

delimitação espacial. Pode-se citar a listagem dos medicamentos disponibilizados pelas 

farmácias dos postos de saúde e hospitais da região, a carga horária a ser cumprida pelos 

agentes de serviços públicos, tais como médicos, farmacêuticos, dentistas, técnicos 

agrícolas, professores, e gestores públicos. Acrescente-se a isso a gestão dos recursos 

voltados para a área da educação, como os materiais didáticos, merenda escolar, e os 

recursos federais destinados a investimentos específicos na respectiva pasta, que 

geralmente são desviados para outras finalidades, conforme interesse dos gestores 

municipais. 

 A garantia da disponibilização dessas informações tende a reduzir as formas de 

privações para o exercício da expansão da capacidade humana dos referidos 

beneficiários dos programas de reforma agrária, quando somadas a outras formas de 

liberdades instrumentais já mencionadas como a liberdade política, e ainda a outras a 

serem vistas como o acesso às oportunidades sociais. 

2.3.3 – Oportunidades Sociais 

 

 Ao trabalhar-se a liberdade instrumental das oportunidades sociais, observa-se 

que Sen (2000) pontua sobre as disposições que a sociedade estabelece, principalmente 
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nas áreas da educação e saúde, como garantias fundamentais para que possamos 

expandir as capacidades por meio das liberdades substantivas. 

 Dentro da visão Seniana, o acesso universal e gratuito à educação e à saúde são 

condições fundamentais para que uma sociedade possa alcançar o desenvolvimento 

como liberdade.  

2.3.3.1 - Educação 

 Iremos iniciar a nossa discussão tratando primeiramente sobre o papel da 

educação nesse processo de expansão das capacidades humanas. De acordo com Sen 

(2015), a capacidade de ler, escrever e contar tem efeitos poderosos sobre a nossa 

qualidade de vida. Efeitos esses que serão traduzidos em formas elementares da 

liberdade, que se dará por meio do processo de alfabetização e escolarização. Assim, na 

visão Seniana, na sociedade contemporânea, em que tanta coisa depende da palavra 

escrita, ser analfabeto é como estar preso, e a educação escolar abre uma porta através 

da qual as pessoas podem escapar do encarceramento. 

 Portanto, esse processo de instrumentalização dos indivíduos para compreender 

o mundo a partir das várias leituras, e, consequentemente, de suas respectivas 

compreensões sobre as mesmas, capacita-os a ter uma melhor compreensão das 

realidades vividas, a partir dos mais variados contextos ideológicos, sejam estes 

políticos, religiosos, ou mesmo científicos. 

Dessa forma, a educação como uma oportunidade social está intrinsecamente 

relacionada com as demais liberdades instrumentais previamente citadas, como a 

liberdade política, as garantias de transparência, e, também, com as oportunidades 

econômicas, a serem vistas posteriormente. 

A liberdade política se insere à proporção que o processo educacional remove o 

véu da ignorância incutido pela tradição e pelo analfabetismo, que abafa a voz política 

da população e que contribui para a sua insegurança, consoante Sen (2015).  

Dentro desse contexto, a educação garante aos indivíduos a oportunidade de se 

emanciparem em sua capacidade de interpretação dos fatos e das ações sociais, não 

delegando a terceiros, sejam eles líderes religiosos; lideranças políticas locais ou 

regionais; presidentes de sindicatos; ou até mesmo pessoas próximas, como parentes e 



 

 

48 
 

 

amigos, a sua capacidade crítica de escolha e de discernimento, em decorrência dos 

mesmos se encontrarem incapacitados de ter uma análise mais profícua dos contextos 

sociais e políticos nos quais estão inseridos, devido à ausência de letramento ou ao 

baixo nível de escolarização. 

Já na liberdade instrumental da garantia de transparência, a educação se 

materializa como meio primordial, proporcionando capacidade de acompanhar e 

fiscalizar todas as ações públicas ou coletivas que se encontram codificadas por meio de 

documentos, atas de reunião, portarias, editais, ou qualquer outro documento oficial que 

formalize uma ação, seja ela pública, privada, coletiva, individual ou contratual. 

Conforme afirma Sen (2015), quando as pessoas são analfabetas sua capacidade de 

compreender, exigir, e atuar de forma a pôr em prática seu direito legal pode ser bem 

limitada. 

A educação, assim, insere-se como meio ou instrumento que capacita os 

indivíduos nesse processo de acesso à informação por meio de livros, jornais, revistas e 

comunicação com os outros, não só por meio da transparência das notícias, mas na sua 

capacidade de validação das mesmas. Esse fato, consequentemente, acarreta um maior 

capital político por meio dos educandos, expandindo suas capacidades instrumentais. 

Ainda dentro desse contexto, a educação tem a função de potencializar as 

capacidades de empoderamento
8
 dos indivíduos. Sen (2000; 2010; 2012; 2015) nos fala 

do empoderamento nas questões de gênero, quando as mulheres têm acesso à educação, 

e, portanto, tendem a ter um controle maior sobre a taxa de fecundidade e sobre o 

processo de cuidados com os filhos em seus primeiros anos de vida. Estes cuidados se 

verificam desde o planejamento familiar; o acompanhamento do pré-natal, do tipo de 

                                                             
 

8 Empoderamento ou empowerment, em inglês, significa uma ação coletiva desenvolvida pelos indivíduos 

quando participam de espaços privilegiados de decisões, de consciência social dos direitos sociais. Essa 

consciência ultrapassa a tomada de iniciativa individual de conhecimento e superação de uma realidade 

em que se encontra. O empoderamento possibilita a aquisição da emancipação individual e também da 

consciência coletiva necessária para a superação da dependência social e dominação política. O 

empoderamento devolve poder e dignidade a quem desejar o estatuto de cidadania, e principalmente a 

liberdade de decidir e controlar seu próprio destino com responsabilidade e respeito ao outro. A definição 

ficou mais popularmente conhecida a partir das obras de Amartyan Sen, destacando-se entre elas 

Desenvolvimento como Liberdade. 
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parto, da amamentação, das questões nutricionais; do acompanhamento da vacinação; 

até os cinco primeiros anos de vida da criança. 

Já nas oportunidades econômicas, o processo educacional instrumentaliza e 

qualifica os indivíduos, com habilidades profissionais específicas e generalistas, para 

que os mesmos venham a ocupar postos de trabalho, e, consequentemente, dinamizar o 

circuito econômico local, em decorrência da oferta de mão de obra qualificada, podendo 

suprir a demanda de produção e distribuição por parte do setor produtivo. 

Além disso, traz contribuições notáveis para a redução da desigualdade social. 

Desigualdade essa que não se encontra apenas materializada na renda, por meio da 

distribuição mais equitativa do conjunto capacitário
9
, mas, também, das outras formas 

de desigualdades de origens diversas, como as questões de gênero, classe social, raça, 

cor, orientação sexual e religiosa, segregação espacial, dentre outras formas de 

desigualdades que são atenuadas pelo processo educacional da população em geral. 

Tendo por base o contexto acima apresentado sobre o papel da educação na 

expansão das capacidades dos indivíduos é que se faz necessário averiguar como se 

encontram esses serviços de educação, desde o ensino básico até o superior nas 

comunidades assentadas. Averiguar, ainda, a educação de jovens e adultos para aqueles 

que, em circunstâncias adversas, estão fora de faixa ou não puderam concluir os seus 

estudos quando mais novos.  

2.3.3.2 – Saúde 

 Já as oportunidades sociais que estão relacionadas à questão da saúde na visão 

Seniana encontram-se dentro da dimensão da equidade em saúde. Equidade essa que 

não se detém apenas à saúde em si, ou nesta isoladamente. Segundo Sen (2012) ela tem 

de estar em sintonia com a questão mais ampla da justiça social, incluindo a distribuição 

                                                             
 

9 i) A capacidade pode ser representada como um conjunto a partir do qual alguém escolhe pacotes 

alternativos de funcionamentos. 

ii) É análogo ao espaço das capacidades, ao ‘ conjunto orçamentário’ no espaço de mercadorias: o 

conjunto dos pacotes alternativos de bens que alguém pode adquirir dada a sua restrição orçamentária. 

iii) As alternativas que uma pessoa dispõe para escolha chamam-se ‘oportunidades reais’. 

iv) Representa as ‘liberdades substantivas para realizar’. 
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econômica, dando assim a devida atenção ao papel da saúde na vida e na liberdade 

humana. 

 Diz respeito, portanto, à falta de oportunidade que alguns podem ter para obter 

uma boa saúde por causa de arranjos sociais inadequadas - falta de postos de saúde; de 

hospitais; de equipamentos e utensílios hospitalares; de medicamentos; de equipe de 

profissionais, como médicos, dentistas, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, 

fisioterapeutas, agentes de saúde, dentre outros- quando comparado a uma decisão 

pessoal de não se preocupar particularmente com a sua própria saúde. 

 Ainda relativo ao contexto da equidade em saúde, Sen nos alerta sobre o fato de 

que a mesma se distingue em realização
10

 e capacidade
11

 por um lado e disponibilização 

dos serviços para a sua realização, como por exemplo, o atendimento de saúde, por 

outro. Assim, os fatores que podem contribuir para a conquista e a perda da saúde vão 

muito além do atendimento. Conforme afirma Sen (2012) são condicionados também 

por outros fatores como predisposição genética, faixa etária, hábitos alimentares, renda 

individual, condições epidemiológicas, estilos de vida, dentre outros. 

 Ao analisar-se um dos exemplos de Sen sobre os condicionantes que influenciam 

a conquista e a perda da saúde, o mesmo mostra a diferenciação entre aqueles que 

possuem renda individual diferente para uma mesma predisposição genética e a mesma 

doença. Dessa forma, aquele que possui uma renda maior tem uma propensão a se livrar 

mais rapidamente dos males da referida doença, em decorrência de ter condições de 

aderir a um tratamento mais caro, mais moderno e mais eficiente. Isso fica bem claro ao 

                                                             
 

10 i) Categoria geral de avaliação de constituintes do bem ou vantagem individual. 

ii) Serve para comparar diferentes bens particulares e estimar pesos na composição da vantagem ou 

benefícios (estimar o quanto os objetivos – de bem-estar ou de condição de agente – se realizam) 

iii) Descreve um aspecto do bem (categoria informacional) 

iv) É formalmente representada por vetores de funcionamentos. 
11 i) Não significa o mesmo que ‘capacidade’ no sentido ordinário do termo. Quando se diz que ‘A pessoa 

P  é capaz de nadar’ porque, neste sentido, ‘capacidade’ não implica em ‘oportunidade’: P pode ser capaz 

de nadar mesmo sem ter a oportunidade de nadar. 

ii) ‘Capacidades’ é um termo Seniano que abrange ‘oportunidade’, ou seja, condições externas para 

realizar funcionamentos precisam ser de algum modo incluídas como componentes de capacidades. 

iii) ‘Capacidades’ refletem liberdades substantivas: P é capaz de fazer (x) se, dada a oportunidade de fazer 

(x), também poderia escolher deixar de fazer (x). 
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comparamos as pessoas que possuem serviços de seguro saúde privado com aqueles que 

não o têm. 

 A questão da saúde como uma oportunidade social também está diretamente 

relacionada com as oportunidades econômicas. Quando indivíduos estão mais sadios e 

menos propensos a doenças, tendem a ser mais produtivos. Quando regiões, cidades, 

países estão livres de condições epidemiológicas desfavoráveis, tendem a ter uma 

produção e circulação de mercadorias mais eficiente do que em regiões que são 

assoladas por viroses e epidemias.  

Além dos indivíduos estarem dispostos ao trabalho e, dessa forma, garantindo a 

geração de renda ou de produto, os mesmos não se ocupam aos cuidados de terceiros, 

como parentes e amigos, reduzindo os círculos onerosos dos efeitos penosos de 

condições epidemiológicas desfavoráveis. Por isso, os gastos e os custos sociais da 

saúde pública na prevenção, na atenção básica e no saneamento são imprescindíveis, de 

modo a se aproximar o máximo possível de uma equidade social em saúde. Dado que a 

equidade nessa área possui outros fatores que vão além de decisões políticas e sociais.    

Sen (2012) estabelece uma relação entre ‘controle’ e ‘liberdade efetiva’ ao 

afirmar que as políticas públicas em saúde, que eliminem as epidemias, estarão 

aumentando a nossa liberdade para viver a vida, que não será danificada por epidemias, 

dado que escolheríamos viver. Podemos citar como exemplo a atuação do Estado no seu 

controle para eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti, agente causador das doenças 

(dengue, zika e chicungunha) em todas as residências, bem como em propriedades 

públicas ou particulares. 

Em outro lugar (Sen 1982), procurei sustentar a perspectiva da 

‘liberdade como controle’, alertando que a sua compreensão é 

seriamente limitada. Muitas liberdades assumem a forma de 

nosso potencial (ability) para conseguir o que valorizamos e 

queremos, sem que os instrumentos de controle sejam 

diretamente operados por nós. Os controles são exercidos 

seguindo o que valorizamos e queremos (que dizer, seguindo 

nossas ‘decisões contrafactuais’- o que escolheríamos), e nesse 

sentido eles nos dão mais poder e mais liberdade para levar a 

vida que escolheríamos levar. (Sen, 2010, p.113) 

2.3.4 – Facilidades Econômicas 
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 Ao trabalhar as questões referentes às facilidades econômicas como uma das 

modalidades das liberdades instrumentais, Sen (2000) as classifica como as 

oportunidades que os indivíduos possuem para utilizar os recursos econômicos com 

propósitos de consumo, produção ou troca. Inicialmente pode-se imaginar, por essa 

definição Seniana, que o autor é adepto da economia neoclássica. Adepto de forma que 

só enxergaria as benesses do referido sistema capitalista da economia de mercado, e não 

reconheceria também as suas limitações e fragilidades como regime alocador de 

recursos. 

 Mas, através de uma leitura atenta, Sen (1999, 2000, 2010, 2011, 2012, 2015) 

transparece, em suas obras, que não se torna partidário de nenhum dos regimes 

econômicos, sejam eles capitalistas ou planificados. Apenas procura enaltecer a 

eficiência de alguns de seus instrumentos, bem como demonstrar as ineficiências e 

limitações de outros mecanismos de alocação e regulação de cada um dos regimes 

econômicos supracitados, conforme podemos perceber pela citação logo abaixo: 

O enfoque nas liberdades humanas contrasta com visões mais 

restritas de desenvolvimento, como as que identificam 

desenvolvimento com crescimento do Produto Nacional Bruto 

(PNB), aumento de rendas pessoais, industrialização, avanço 

tecnológico, ou modernização social. O crescimento do PNB 

ou das rendas individuais obviamente pode ser muito 

importante como um meio de expandir as liberdades 
desfrutadas pelos membros da sociedade. Mas as liberdades 

dependem também de outros determinantes, como as 

disposições sociais e econômicas (como, por exemplo, os 

serviços de saúde e educação) e os direitos civis (por exemplo, 

a liberdade de participar de discussões e averiguações 

públicas). (Sen, 2000, p.17) 

 Assim, a questão referente à renda ou à geração de riqueza como instrumento 

para se alcançar a expansão das capacidades humanas se configura como instrumento 

importante. Dado que a mesma se apresenta apenas como uma condição necessária, e 

não suficiente em si. Sen (1999, 2000, 2012) chama a atenção para a diferenciação entre 

a ‘extensão da realização’ e a ‘liberdade para realizar’. Essa diferenciação está 

intrinsecamente relacionada à heterogeneidade dos indivíduos, que pode ser tanto 

interna - faixa etária, sexo, aptidões físicas e mentais -, quanto externa – social e natural 

(condições epidemiológicas, condições climáticas). 

 Esse tipo de diferenciação está relacionado com o nosso objeto de análise dado 

que as famílias pesquisadas nesse trabalho encontram-se localizadas em unidades de 
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reforma agrária no Semiárido nordestino, que possui condições edafoclimáticas 

desfavoráveis à pratica agrícola, em decorrência de seus solos rasos e cristalinos, e da 

elevada irregularidade pluviométrica. Ademais, possuem condições sociais e 

econômicas desfavoráveis, conforme Gomes da Silva e Bastos (2014).  

Dessa forma, as famílias assentadas em nosso estudo estão em condições de 

desigualdade quando comparadas a outros beneficiários, que não estão sujeitos a esse 

tipo de condições naturais e sociais desfavoráveis. Conforme Sen (2012), as 

características pessoais e sociais de pessoas diferentes podem distar enormemente e 

resultar em variações interpessoais substanciais na conversão de recursos e bens 

primários em realizações. 

Sen (2000), ao trabalhar as questões referentes às facilidades econômicas, 

pontua a importância dos intitulamentos
12

 econômicos que as pessoas terão, e que 

estarão diretamente relacionados aos seus recursos disponíveis para se alcançar um 

status de bem-estar. 

Assim, no que se refere aos intitulamentos, podemos enxergar o outro aspecto 

relacionado à questão das facilidades econômicas, que vai além da geração de renda, 

produto ou riqueza. Relaciona-se ao seu caráter distributivo entre todos os envolvidos 

no processo, mesmo com aqueles que não puderam participar dessa produção, dadas as 

suas incapacidades físicas ou mentais, conforme veremos na análise da última liberdade 

instrumental: segurança protetora. 

A questão distributiva tem um papel essencial na visão Seniana, pois a mesma 

não se encontra restrita na análise da distribuição da renda em si, mas nas garantias de 

oportunidades sociais, como já visto pelo acesso universal e irrestrito a bens e serviços 

essenciais à vida. A título de exemplo, pode-se mencionar a capacidade dos indivíduos 

de se alimentarem dignamente diariamente, e, assim, afastarem-se da fome e das 

moléstias relacionadas à baixa capacidade nutricional, no que tange aos bens primários 

e essenciais. 

                                                             
 

12
 Refere-se aos pacotes (alternativos) de mercadorias sobre os quais uma pessoa pode ter controle, ou 

seja, é capaz de escolher e consumir. (Sem, 2012, p.235) 
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Já quanto aos serviços, estes se encontram representados pelos serviços de saúde 

e educação (oportunidades sociais), que estão diretamente relacionados às facilidades 

econômicas e vice-versa. Garantindo, portanto, condições e meios necessários para que 

os indivíduos possam chegar à idade adulta de forma saudável, capacitada e 

especializada, para que os mesmos possam demonstrar resultados produtivos na sua 

reprodução material e simbólica, e, consequentemente, social. 

2.3.5 – Segurança Protetora 

 

 Ao tratarmos da segurança protetora como liberdade instrumental, Sen (2000) 

mostra a relevância que a seguridade social possui no provimento e na remoção das 

privações tiranas, como a fome e a morte. Dessa forma, a segurança protetora não se 

apresenta apenas como um recurso paliativo ou assistencialista em si. Dado que o 

mesmo se encontra inserido no conjunto das demais liberdades instrumentais, que visam 

proporcionar a cada indivíduo o seu empoderamento econômico, social, político e 

cultural. 

 Assim, essa última liberdade instrumental apresenta-se como uma política social, 

que ganha o caráter dos aspectos econômicos, políticos e culturais que os indivíduos 

possam vir a ter, após a cobertura desses tipos de amparo social.  

            Amparo esse que se revela essencial devido às mais variadas razões oriundas da 

heterogeneidade humana (sexo, idade, aptidões físicas e mentais). Bem como também 

em função das variabilidades de fenômenos externos, sejam eles sociais ou naturais, 

como os aspectos históricos e sociais que algum grupo étnico, religioso, por cor ou raça 

que carrega um histórico de uma relação de desfavorecimento perante outros grupos 

sociais mostra. E concernente às variações de fenômenos da natureza, que podem ser 

esporádicas ou contínuas, como, por exemplo, condições inóspitas para a sobrevivência 

humana, como já vimos no caso do Semiárido nordestino. Ou em casos de enchentes, 

alagamentos, incêndios, dentre outros aspectos de causa fortuita. 

No caso da heterogeneidade humana, a segurança protetora se encontra 

principalmente materializada na ajuda da seguridade social aos incapacitados. Assim, os 

inválidos física ou mentalmente não conseguem garantir a sua reprodução material, 

necessitando sempre da ajuda de terceiros. Ajuda essa que pode vir até de pessoas 
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próximas, como amigos e vizinhos. Porém, no caso Seniano, esse amparo social deve 

ser uma obrigação, ou melhor dizendo uma disposição institucional fixa por meio de 

benefícios sociais, como os programas de transferência de renda e de distribuição de 

medicamentos e de alimentos por parte do Estado. 

Esses tipos de benefícios sociais serão bastante recorrentes em nosso objeto de 

estudo nas unidades de áreas destinadas à reforma agrária. Devido tanto às condições 

adversas de ordem interna como externa, sejam elas de ordem natural ou social. No caso 

de ordem interna, muitas dessas famílias são beneficiárias também dos programas de 

transferência de renda e como mecanismo de complementação da renda familiar, dado 

que, muitas vezes, há uma sujeição externa.  

Sujeição essa que será social, dado o processo de concentração fundiária 

recorrente na historiografia brasileira, inclusive na região Nordeste. E será de ordem 

natural dadas as adversidades das condições climáticas do Semiárido Nordestino, como 

solos rasos e cristalinos e irregularidade pluviométrica. Fatores esses que comprometem 

a reprodução material e simbólica dos beneficiários dos programas de reforma agrária. 

Um exemplo muito prático na região do Semiárido Nordestino como um 

instrumento de segurança protetora para a população que vive no campo e da agricultura 

de autoconsumo é o programa Seguro Safra, que procura garantir aos produtores rurais, 

que perderam a sua produção em decorrência de condições naturais adversas, uma 

quantia mínima de renda como mecanismo para livrá-los de privações extremas como a 

fome ou até mesmo a morte. Além do instrumento da aposentadoria rural, conforme 

relatado por Delgado (2000). 

Toda essa visão Seniana da segurança protetora, juntamente com as demais 

liberdades instrumentais já anteriormente vistas, remete a ideia do acesso ao conjunto 

capacitário, para que os indivíduos possam não só almejar, mas, principalmente, ter 

acesso a uma situação de bem-estar, a partir dos funcionamentos que compreendem 

estados e ações, conforme Sen (2012): 

O bem-estar de uma pessoa pode ser concebido em termos da qualidade, por 

assim dizer do ‘estado’ da pessoa. Viver pode ser visto como consistindo 

num conjunto de ‘funcionamentos’ inter-relacionados, que compreendem 

estados e ações. A realização de uma pessoa pode ser concebida, sob esse 

aspecto, como vetor de seus funcionamentos. Os funcionamentos relevantes 

podem variar desde coisas elementares como estar nutrido adequadamente, 
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estar em boa saúde, livre de doenças que podem ser evitadas e da morte 

prematura etc, até as realizações mais complexas, tais como ser feliz, ter 

respeito próprio, tomar parte da vida da comunidade, e assim por diante. 

(Sen, 2012, p.79)  

 Para finalizar a noção de desenvolvimento como liberdade a partir da matriz 

teórica Seniana, apresentaremos, a seguir, no quadro 01, de forma resumida, como se 

caracterizam e se configuram cada uma dessas liberdades instrumentais, que irão 

fundamentar a construção de indicadores de desenvolvimento em nosso trabalho. 

 A importância da apresentação dessas formas elementares de liberdades 

instrumentais dá-se em decorrência das suas inter-relações e da complementaridade que 

elas exercem umas sobre as outras. Acarretando, portanto, um efeito em cadeia e 

cumulativo de benefícios para o conjunto de toda a sociedade envolvida nesse processo 

de desenvolvimento. Nesse caso, as comunidades assentadas da cidade de Russas-CE 

serão analisadas nessa pesquisa.  

Quadro 03: Descrição das liberdades instrumentais. 

Tipo de Liberdade Instrumental Caracterização conceitual da liberdade instrumental 

 

 

 

Liberdades Políticas 

São também denominadas de direitos civis, referem-se às 

oportunidades que as pessoas têm para determinar quem deve 

governar e com base em que princípios, além de incluírem a 

possibilidade de fiscalizar e criticar as autoridades, de ter 

liberdade de expressão política e uma imprensa sem censura, de 

ter a liberdade de escolher entre diferentes partidos ou concepções 

ideológicas divergentes. Incluem os direitos políticos associados 
às democracias no sentido mais abrangente (abarcando 

oportunidades de diálogo político, dissensão e crítica, bem como 

direito de voto e seleção participativa de legisladores e 

executivos). 

 

 

 

Facilidades Econômicas 

São as oportunidades que os indivíduos têm para utilizar recursos 

econômicos com propósitos de consumo, produção ou troca. Os 

intitulamentos econômicos que uma pessoa tem dependerão dos 

seus recursos disponíveis, bem como das condições de troca, 

como os preços relativos e o funcionamento dos mercados. À 
medida que o processo de desenvolvimento econômico aumenta a 

renda e a riqueza de uma região, estas se refletem no 

correspondente aumento de intitulamentos econômicos da 

população. 

 

 

Oportunidades Sociais 

São as disposições sociais que a sociedade estabelece nas áreas de 

educação, saúde, moradia, alimentação, vestuário e lazer. Nas 

quais influenciam a liberdade substantiva de o indivíduo viver 

melhor. Essas facilidades são importantes não só para a condução 

da vida privada (como, por exemplo, levar uma vida saudável, 
livrando-se da morbidez e da morte prematura), mas também para 

uma participação mais efetiva em atividades econômicas e 
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políticas. 

 

Garantias de Transparências 

Refere-se às necessidades de sinceridade que as pessoas podem 

esperar: a liberdade de lidar uns com os outros sob garantias de 

dessegredo e clareza. Quando essa confiança é gravemente 

violada, as vidas de numerosas pessoas – tanto as envolvidas 

diretamente, como a de terceiros – podem ser afetadas 

negativamente. Essas garantias têm um claro papel instrumental 

como inibidores da corrupção, da irresponsabilidade financeira e 

das transações ilícitas.  

 

 

Segurança Protetora 

É necessária para proporcionar uma rede de segurança social, 

impedindo que a população afetada seja reduzida à miséria abjeta, 

e, em certos casos, até mesmo à fome e à morte. A esfera da 

segurança protetora inclui disposições institucionais fixas, como 

benefícios aos desempregados e suplementos de renda 

regulamentares para os indigentes, bem como medidas como 

distribuição de alimentos em crise de fome coletiva ou empregos 

públicos de emergência para gerar renda para os necessitados.  

Fonte: Adaptação de Sen (2000). 

Relativamente a esse contexto dos aspectos do desenvolvimento em realidades 

assentadas, os aspectos pertinentes ao desenvolvimento territorial e a sua intrínseca 

relação com as novas ruralidades serão discutidos na próxima seção.  

 

2.4 - Desenvolvimento Territorial  

 

 Após discorrermos sobre as questões pertinentes à ética e à economia, 

desembocando na diferenciação e na similaridade interpretativa dos conceitos de 

desenvolvimento e crescimento econômico, e finalizando com a nossa matriz teórica da 

visão Seniana sobre desenvolvimento como liberdade, passaremos, nesse capítulo, a nos 

debruçar sobre a questão do desenvolvimento territorial e as novas ruralidades. 

 A questão do desenvolvimento territorial torna-se pertinente no nosso trabalho 

dada a sua amplitude conceitual, na medida em que a mesma procura ir além das 

questões produtivistas e economicistas, anteriormente trabalhadas, e que ao longo dos 

anos isolou as ciências econômicas das demais áreas das ciências humanas e sociais. 

 Procura-se, dessa forma, integrar além das questões da produção material, as 

demais esferas da vida social, como a cultura, os arranjos políticos locais, as 

potencialidades naturais e humanas que o conjunto da região oferece, não se 
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restringindo, assim, a um único município, dado o processo de integração econômica e 

social que as noções de desenvolvimento requerem na atualidade. 

 Como o nosso objeto de estudo se encontra localizado no meio rural, 

procuraremos em seguida pontuar as transformações ocorridas nos últimos tempos 

nessas áreas. Buscando fazer um paralelo desse processo de transformação do meio com 

os intercâmbios da realidade urbana, como, por exemplo, as ocupações não agrícolas 

que se proliferam em regiões tidas inicialmente apenas como agrícolas, caracterizando, 

portanto, o fenômeno das novas ruralidades. 

2.4.1- Desenvolvimento Territorial 

 

A discussão sobre o desenvolvimento territorial ganhou espaço, tanto dentro 

como fora da academia brasileira, após o ano de 2004 quando o governo federal 

instituiu o programa território da cidadania
13

. A necessidade desse enfoque territorial se 

deu em decorrência da enorme diversidade das configurações socioeconômicas e 

culturais, bem como das diferentes dotações de recursos que prevalecem em diferentes 

regiões, excluindo, assim, uma aplicação generalizada de estratégias uniformes de 

desenvolvimento. 

 Antes de aprofundarmos mais a discussão sobre o desenvolvimento territorial, 

procuraremos outras terminologias ou adjetivações que antecederam e dominaram essa 

pauta de discussão, mais circunscrita em uma determinada região. As adjetivações do 

desenvolvimento local e do desenvolvimento endógeno dominaram durante muito 

tempo essa discussão mais centralizada em um determinado local, a partir do 

protagonismo dos atores locais. 

 A efervescência com a discussão do desenvolvimento local deu-se durante o 

período dos anos noventa e início do século, com os arranjos produtivos locais
14

, mais 

                                                             
 

13
 Os Territórios da Cidadania têm 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 

fundamentais para a construção dessa estratégia. (http://www.territoriosdacidadania.gov.br) 
14

 APLs são aglomerações de empresas localizadas em um mesmo território, que apresentam 

especialização produtiva e mantém algum vínculo de articulação, interação, cooperação e aprendizagem 

http://www.territoriosdacidadania.gov.br/
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popularmente conhecidos como APLs. Tendo como principais protagonistas as 

organizações multilaterais como Banco Mundial, federações industriais, Serviço 

Nacional de Apoio as Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, dentre outros.  

Apregoavam-se os conceitos de aglomerações produtivas para as micro e 

pequenas empresas – ‘MPE’, que geralmente se encontravam na informalidade ou em 

estágios de produção tradicional e rudimentar. Dessa forma, por meio de mecanismos de 

cooperação local, iam conquistando vantagens competitivas dentro do paradoxo de 

colaboração e competição. Ideia corroborada por Brusco (1996), ao afirmar que as 

condições estruturais se transformam num ambiente que associa competição à 

colaboração, conflito à participação, e conhecimento local e prático ao conhecimento 

científico. 

Então, no intuito de garantir a formalização dessas empresas que se encontravam 

nesses aglomerados produtivos, bem como a sua profissionalização com assistência 

técnica e incrementos tecnológicos competitivos, institui-se a ótica do desenvolvimento 

local ou endógeno. Conforme afirma Amaral (1996), quando menciona um 

estabelecimento de estratégias de desenvolvimento que tem por objetivos munir um 

determinado local ou região de fatores locacionais econômicos capazes de criar um polo 

de crescimento.  

 Essa ótica possui alguns pilares de estruturação e fortalecimento desses 

aglomerados produtivos, como o Capital Social, Inovação, Aprendizado, Governança e 

Territorialidade. Assim, esses aglomerados são confundidos com a vocação produtiva 

das cidades que os abrigam ou remetidos à ideia de sua principal atividade econômica, 

como as fábricas de confecção em Toritama-PE, produção de castanhas na Serra do 

Mel-RN, produção de redes de dormir em São Bento na Paraíba-PB, indústrias de 

calçado em Juazeiro do Norte-CE, dentre outros. 

 Para Abromovay (2000) o que é comum a todos os estudos sobre os 

aglomerados produtivos é a importância conferida ao enraizamento da atividade 

econômica no conjunto de relações que conforma os territórios em que elas se inserem, 

                                                                                                                                                                                   
 

entre si e com outros atores locais tais como governo, associações empresariais, instituições de crédito, 

ensino e pesquisa. 
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ou seja, uma associação que encontrou sua melhor expressão na conjugação do capital 

social e territórios. 

 Já Favareto (2010) evidencia os enfoques da proximidade geográfica para a 

promoção da cooperação e do aprendizado local em aglomerados produtivos. Para o 

referido autor essas condições geram uma base endógena capaz de resultar em inovação 

e coesão entre agentes. Além disso, garante também uma diversificação e 

desconcentração do tecido social local e as interdependências entre as características das 

estruturas sociais e o tipo de interações nelas existentes. 

 Esses enfoques em cluster ou aglomerações produtivas foram, e ainda são, alvo 

de muitas críticas, principalmente pela sua visão reducionista de desenvolvimento, ou 

seja, uma visão que está mais atrelada aos aspectos do crescimento econômico ou 

produtivista, do que a do desenvolvimento propriamente dito, como mencionado 

anteriormente. 

As críticas voltadas para esse tipo de abordagem decorrem da ausência de outros 

aspectos estruturantes, como a valoração da cultura local, dos saberes populares, das 

questões ambientais, e, principalmente, da promoção e da dignidade humana nas áreas 

mais interioranas do país, que promovessem uma distribuição mais equalizada desses 

resultados produtivos.   

No simples fato de copiar modelos de desenvolvimento de fora para dentro, nos 

quais apenas uma reduzida minoria dessas pequenas e médias cidades fossem as 

maiores beneficiadas desse processo de desenvolvimento local, é como se o país 

estivesse agora assistindo ao mesmo processo de desenvolvimento que se observou há 

cinquenta anos. Isso é semelhante ao que ocorreu às reduzidas classes dominantes dos 

países subdesenvolvidos em relação as suas articulações com o capital transnacional dos 

países ‘tidos’ como desenvolvidos. Conforme podemos perceber pela fala de Brandão: 

Muitas das diversas abordagens de clusters, sistemas locais de inovação, 

incubadoras, distritos industriais e etc. possuem tal viés. A banalização de 

definições como “Capital Social”, redes, “economia solidária e popular”, o 

abuso na detecção de toda sorte de “empreendedorismo”, voluntariados, 
talentos pessoais e coletivos, microiniciativas, “comunidades solidárias”, a 

crença em que os formatos institucionais ideais para a promoção do 

desenvolvimento necessariamente passam por parcerias “público – privadas”, 

baseadas no poder de “governança” das cooperativas, agências, consórcios, 

comitês, etc., criaram uma cortina de fumaça nas abordagens do tema. 
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Essa “endogenia exagerada” das localidades crê piamente na capacidade das 

vontades e iniciativas dos atores de uma comunidade empreendedora e 

solidária, que tem controle sobre seu destino e procura promover a sua 

governança virtuosos lugares. Classes sociais e oligopólios, hegemonia etc. 

seriam componentes, forças e características de um passado totalmente 

superado, ou a ser superado. (Brandão, 2007, p. 38) 

É com esta citação de Brandão (2007) que finalizamos a retórica sobre as 

origens ou antecedentes da discussão do desenvolvimento territorial, quando este se 

apresentava na pauta da discussão com os rótulos de desenvolvimento endógeno ou 

local, tendo como principal ícone os arranjos produtivos locais – APLs, cluster, ou 

aglomerados produtivos.  

Agora nos debruçaremos sobre a questão do desenvolvimento territorial 

propriamente dito e suas evoluções, com relação às teorias que lhe antecederam, 

desviando o foco da centralidade dos aspectos produtivos e econômicos, e o colocando, 

de forma mais equalizada, com outras categorias da vida social como as questões 

culturais, ambientais, de gênero, social, político e também econômico. 

Para Graziano e Takagi (2008) a noção de território não se resume apenas a sua 

dimensão material ou concreta, ou seja, o território é um campo de forças, uma teia ou 

rede de relações sociais que se projetam em um determinado espaço. Assim, o autor vai 

além daquela concepção anteriormente trabalhada dentro dos enfoques do 

desenvolvimento local, apenas como um recorte produtivo, quando o mesmo fala que 

não se resumem à dimensão material, mas que há um campo de forças. Forças essas que 

possuem tanto origens internas como externas em suas mais variadas direções e 

sentidos, às vezes com movimentos de coesão entre elementos internos ou externos, e 

de repulsão internas com os externos.  

Movimentos esses de repulsa interna – externa, quando expressam 

características de identidade e resistências entre os seus protagonistas locais, que se 

opõem às dinâmicas exógenas principalmente de caráter econômico e financeiro, com o 

aval de interesses políticos locais, o que pode ser constatado nas figuras 01 e 02 no final 

desse capítulo e na seção das novas ruralidades.   

Políticos não no sentido de uma configuração participativa e democrática dos 

atores envolvidos, mas de uma minoria privilegiada e oligárquica, que geralmente se 

mantém continuamente no poder. Isso, principalmente, nas pequenas e médias cidades 
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interioranas do país, no intuito de se tirar proveito de toda a capacidade ociosa da 

região, desde recursos naturais, culturais, sociais, até os econômicos. Conforme Sachs, 

ao ser citado por Favareto (2010), falando sobre discriminação positiva e participação 

social, quando as minorias comunitárias não possuem a mesma influência das 

representações políticas tradicionais na região, o que acaba se caracterizando como uma 

forma de privação, diretamente relacionada às liberdades instrumentais da garantia de 

transparência e da ausência de liberdade política. 

 Assim, esses movimentos de coesão interna caracterizam-se com as articulações 

locais de todos os fatores potenciais que se encontram em estados ociosos, não apenas 

em um município, mas em um grupo de cidades que possuem características físicas, 

socioeconômicas e, principalmente, político institucionais articuladas, promovendo, 

assim, o desenvolvimento territorial, objetivando a promoção da dignidade humana a 

partir das potencialidades locais, em um circuito de intercâmbio entre essas respectivas 

cidades envolvidas e que possuem uma simbiose de trocas simbólicas.  

Pode-se dizer, portanto, que com os colegiados territoriais houve duas 

mudanças em relação ao período anterior das políticas para o 

desenvolvimento rural do Brasil: i) A escala das ações passou do âmbito 

municipal para o intermunicipal, ainda que muitas vezes a lógica dos 

investimentos e dos projetos permaneça municipalizada. ii) Houve um maior 

envolvimento das organizações da sociedade civil numa política que, até 

então, tinha preponderância do executivo Municipal. (Favareto, 2010, p.33) 

A partir dessa articulação do local, em que seus atores desenham e redesenham 

por meios de conselhos participativos - empoderamento, é que ocorre o aumento, 

fortalecimento e consequentemente o incremento do capital social desses respectivos 

atores locais para a construção de políticas públicas integradoras.  

Políticas essas que venham a fomentar todo esse potencial da capacidade ociosa 

da região, no intuito de garantir uma gestão mais equalizada dos resultados obtidos 

nesse processo de desenvolvimento. Dado que outros mecanismos de fomento de 

caráter privado poderiam vir a se instalar e promover um desenvolvimento excludente, 

seletivo e concentrador. Fragilizando, assim, o conceito de desenvolvimento territorial, 

corroborando com a afirmação de Graziano e Takagi: 

Um território possui pelo menos três atributos a partir dos quais pode ser 

caracterizado. Primeiro, ele tem de ser geograficamente definido. É bastante 

comum, por exemplo, denominarmos um território com base nos acidentes 

geográficos que o caracterizam, tal como vale, serra, planalto, rio entre outros 
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elementos. Essa seria a dimensão física. Mas um território também pode ter 

uma identidade singular, ou seja, pode ser conhecido por algum de seus 

atributos, por exemplo, a excelência da produção de vinhos, a beleza natural, 

sua cultura. Essa seria a abordagem socioeconômica e ambiental. Finalmente, 

um território pode ser conhecido pela coesão de seus principais atores sociais 

ou, em última instância, de seu povo. É a dimensão político-institucional. 

(Graziano e Takagi, 2008, p.172) 

 

 Apesar de todo esse aparato teórico, sobre fatores que concorrem para o 

desenvolvimento territorial, não é possível eximir-se de algumas limitações inerentes a 

toda e qualquer teoria. A principal crítica recai sobre o perigo exacerbado do 

‘localismo’, perdendo-se, assim, outras dimensões integradoras do desenvolvimento 

econômico regional e nacional, acreditando-se, portanto, que tudo pode ser resolvido, a 

partir da base local.  

Às vezes essas crenças se dão em decorrência de experiências exitosas isoladas 

em algumas regiões, e que mesmo possuindo peculiaridades específicas da própria 

localidade ou do território, sendo relativas as suas trajetórias históricas, ou de valores, 

padrões ou crenças culturais que as favoreceram, acredita-se poderem ser facilmente 

copiadas como receitas acabadas, para serem introduzidas ou replicadas em outras 

regiões com realidades completamente diversas.  

Como afirma Brandão (2007) ao dizer que uma grande parte da produção 

intelectual exagera na capacidade endógena de determinado território para engendrar 

um processo virtuoso de desenvolvimento socioeconômico, replicando, portanto, as 

experiências exitosas de outros lugares, e subestimando os enormes limites colocados 

aos mecanismos de regulação local.  

A posição do autor acima mencionado pode ainda ser reforçada por outras 

características de supostas limitações teóricas, em que a mobilização de recursos da 

capacidade ociosa dependerá diretamente de mudanças institucionais e da emergência 

de novos atores. Além disso, a pulverização de recursos tem ocasionado a perda de 

escala das ações, não implicando necessariamente maior participação dos atores 

envolvidos no processo. 

Outra crítica sobre as experiências realizadas com as políticas territoriais no 

Brasil foi descrita por Favareto (2010) ao falar da inexistência da intersetorialidade nos 

colegiados intermunicipais estudados no programa território da cidadania. Segundo o 
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referido autor, esse fenômeno limita enormemente o alcance da política, pois as 

iniciativas apoiadas acabam se circunscrevendo, na maioria das vezes, ao apoio de 

atividades já tradicionais, no caso a agricultura. 

O número de organizações representativas do setor patronal ou de outros 

setores da economia para além do agro era, no meio da década, 

absolutamente inexpressivo. A necessidade de se alcançar tais setores não é 

mero elogio à diversidade; faz-se necessária por duas razões complementares. 
Primeiro, com a tendência histórica de declínio da renda agrícola e da 

demanda por mão de obra na agricultura, o futuro das regiões rurais passa 

necessariamente pela diversificação de seu tecido social e econômico. Se é 

verdade que a agricultura familiar é base fundamental para isso e deve ser 

priorizada nos investimentos públicos, é igualmente verdade que somente 

através dela é impossível garantir horizonte estratégico para a dinamização da 

vida econômica e social de qualquer território.... A segunda razão diz respeito 

às próprias condições de êxito da política de desenvolvimento territorial, sem 

uma ampliação dos interesses e dos agentes envolvidos o alcance é 

restringido a um único setor, tornando inócua a associação do adjetivo 

‘territorial’ a tais investimentos. (Favareto, 2010.p, 33) 

Apesar de acreditarmos que os fundamentos do desenvolvimento territorial a 

partir da participação popular pode não resolver ou remover todos os entraves desse 

processo de conquista da dignidade humana, o mesmo pode, pelos menos, amenizar as 

penúrias de políticas conjunturais de ordem macro, que se faz por meio de um processo 

mais dispendioso e de descrédito. Dentro de uma democracia representativa ineficiente, 

na qual as pessoas não possuem a cultura de cobrar nem dos seus representantes, que 

são seus pares a nível local, torna-se mais difícil a cobrança a nível regional ou 

nacional.  

Portanto, esse trabalho ressalta a relevância dos argumentos do desenvolvimento 

territorial, em decorrência de reconhecer o potencial da organização social para a 

promoção do desenvolvimento do bem-estar socioeconômico de seus atores.  

Esses atores possuem a capacidade de criar e recriar mecanismo de inserção e 

sobrevivência, não dentro de parâmetros de desenvolvimento externo a sua dinâmica 

local, mas tendo como parâmetro o que eles podem fazer de melhor dentro de suas 

capacidades e possibilidades. Reduzindo, assim, as suas amenidades e restrições a 

caminho de um desenvolvimento territorial integrado. 

Conforme afirma Carvalho (1991) ao dizer que a concepção de democracia, a 

autodeterminação dos povos, o respeito à diversidade cultural, à biodiversidade natural 
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e a participação dos cidadãos, nas suas diferentes formas, resultam de opções políticas, 

implicando no deslocamento da racionalidade econômica para o campo da ética. 

A defesa acima é corroborada também por Sachs (2008) ao afirmar a 

importância do planejamento territorial, no intuito de reagrupar vários municípios 

unidos por sua identidade cultural e por interesses comuns. A partir da criação de 

espaços para o exercício da democracia, na forma de foros de desenvolvimento local 

que evoluam na direção de conselhos consultivos e deliberativos, de forma a possibilitar 

o empoderamento dessas comunidades rurais e urbanas que assumem o papel criativo 

no desenho de suas trajetórias futuras.  Mas como estamos trabalhando em lócus com a 

realidade rural, iremos nos deter no enfoque do desenvolvimento territorial em 

realidades assentadas. 

Como já comentamos acima, o enfoque do desenvolvimento territorial no Brasil 

ganhou notoriedade a partir da implantação do programa de desenvolvimento integrado, 

denominado território da cidadania. Programa esse que se caracteriza pela junção de 

ações de várias pastas do poder executivo, somando, assim, competências integradoras 

no intuito de garantir o desenvolvimento mais sustentado e includente. Envolvendo 

essas várias realidades da promoção da dignidade humana como saúde, educação, meio 

ambiente, desenvolvimento social e econômico, articulando, assim, os ministérios da 

Saúde, da Educação, da Integração, do Desenvolvimento Agrário, e de 

Desenvolvimento social e combate à pobreza. 

Essa ideia corrobora com a da paridade entre as regiões urbanas e rurais proposta 

por Favareto (2010), ao falar que todo cidadão deve ter garantido o seu direito a bens e 

serviços independentemente do local -urbano ou rural- onde o mesmo resida. Segundo o 

autor, é evidente que nem todos os serviços, como saúde de alta complexidade, por 

exemplo, podem ser instalados em todas as áreas remotas do país e com baixa densidade 

populacional. 

Para o referido autor, não é disso que se trata, mas sim do fato de estabelecer, em 

um horizonte de vinte a trinta anos, as condições e garantias necessárias às regiões 

rurais do país, como, por exemplo, o acesso à educação em qualidade similar a daquelas 

encontradas na média das regiões urbanas, o acesso à saúde básica e com grau 
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intermediário de complexidade, a oportunidade de trabalho e renda, a conectividade 

física e virtual. 

A noção da paridade da disponibilização de serviços e oportunidades entre as 

regiões urbanas e rurais coaduna com o cerne do nosso trabalho sobre a expansão das 

capacidades humanas propostas por Sen, por meio da remoção das privações em 

realidades assentadas. Ainda segundo Favareto (2010), o pacto pela paridade entre as 

regiões não envolveria obviamente todos os indicadores, mas sim aqueles que 

traduzissem a ideia de que se pode ser cidadão igualmente nos dois espaços. Sendo 

assim tanto em um instrumento simbólico quanto em um normativo. 

Como o lócus da nossa pesquisa se baseia na realidade rural, com foco mais 

preciso na agricultura familiar em comunidades rurais assentadas, observaremos o 

enfoque de desenvolvimento territorial para o Ministério de Desenvolvimento Agrário – 

MDA, a partir do ano de 2003, com a eleição ao poder executivo do partido dos 

trabalhadores – PT, que era ou é tido como um dos principais parceiros dos movimentos 

sociais de luta pela aquisição e posse da terra, o Movimento dos Sem Terra- MST.  

Dessa forma, a nova gestão reformulou o MDA, criando a Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial – SDT, que ficou responsável pela gestão do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF. A partir dessas 

mudanças introduzidas, a SDT passou a associar essa modalidade do programa à noção 

de desenvolvimento Territorial, conforme afirmam Scheneider, Cazella e Matteti 

(2004): 

Nessa opção, o município deixa de ser considerado a referência 

dessa linha de crédito, que passa a beneficiar as iniciativas 

intermunicipais, pois em seu entendimento, o município visto 

isoladamente, na maior parte das vezes, é uma unidade 

administrativa pouco adequada para a gestão da rede de 

relações necessárias ao desenvolvimento rural. Dessa forma, as 

organizações poderiam ampliar seu raio de relações sociais dos 

agricultores familiares e dos assentamentos da reforma agrária 
por meio de ações intermunicipais, pois apontam os autores 

que: “ o município seria uma instância decisiva de controle 

social, insuficiente para responder ao estímulo de uma proposta 

de desenvolvimento. (SDT, 2003) 

 Assim, a noção de território rural para o MDA parte de um corte baseado nos 

seguintes critérios: baixa densidade demográfica - abaixo de 80 habitantes por 

quilometro quadrado -, pequenos municípios com população média de 50 mil 
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habitantes, concentração de agricultores familiares e de famílias assentadas por 

programas de reforma agrária e de trabalhadores acampados.  

Portanto, esse critério mistura a definição territorial com características setoriais 

ligadas à agricultura familiar. Infelizmente, essa noção encontra-se limitada a um único 

setor da economia, não enxergando ainda, portanto, a intersetorialidade como 

mecanismo dinamizador do meio rural, que atualmente não se caracteriza apenas pelo 

agrícola.  

Favareto (2010) estabeleceu uma proposição de uma Política Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável – PNDRS, a qual não poderia ser somente uma 

declaração de diretrizes e intenções, mas precisaria necessariamente se estruturar em 

eixos condizentes com o conteúdo da abordagem territorial do desenvolvimento rural, 

conforme o quadro abaixo. 

Quadro 04: Eixos da Política Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. 

Eixo Descrição 

1º É o fortalecimento da produção agropecuária. Apesar da sua tendência declinante na ocupação 

de trabalho e na formação das rendas das famílias, é claro que a produção agropecuária 

continuará a ter importância nessas regiões rurais. Por isso, continuar com os esforços que vêm 

sendo feitos, por exemplo, com o Pronaf, é um vetor importante  para o desenvolvimento rural. 

2º É a promoção da qualidade de vida nas regiões rurais. O rural não é apenas o espaço da 

produção. Para que essas regiões não se transformem em vazios demográficos é fundamental 

prover serviços e equipamentos sociais ou infraestruturas capazes de ampliar as oportunidades 

das pessoas, suas liberdades, como diria Amartya Sen, ali onde elas vivem. 

3º É a inserção competitiva com diversificação das economias regionais, explorando suas novas 

vantagens comparativas. As mudanças demográficas e econômicas têm levado à tendência à 

diversificação das economias rurais. Isto é importante, pois permite a essas regiões a 
compensação da perda de postos de trabalho na atividade agrícola. Estimular essa 

diversificação e orientá-la no aproveitamento de novos mercados ou na promoção de novas 

formas de uso social dos recursos naturais é crucial para o futuro sustentável. 

4º É aquilo que Ignacy Sachs chamaria de discriminação positiva e participação social. Nos 

espaços de gestão social de políticas públicas pode-se imaginar que lideranças comunitárias ou 

segmentos menos favorecidos não terão a mesma capacidade de influência que políticos 

tradicionais ou setores empresariais. Isso, no entanto, não é razão para vetar a presença de um 

desses atores nas ações de concertação. Ao contrário, o que precisa ser feito é criar 

instrumentos mais sofisticados que permitam, a um só tempo, mobilizar o conjunto das forças 

vivas dos territórios e diminuir a assimetria de poder na influência sobre os rumos do 

desenvolvimento regional e sua região. 

Fonte: Adaptação de Favareto (2010) 

Ao estabelecer os quatro eixos para o desenho de políticas públicas para o 

desenvolvimento rural, o autor procurou ser exequível em suas colocações, a partir das 

experiências já avaliadas com o programa território da cidadania do governo federal. 
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No seu primeiro eixo, o autor reafirma a relevância do setor agropecuário para o 

desenvolvimento territorial, além de considerar as políticas de fomento às atividades 

agrícolas como o Pronaf, a qual veremos mais detalhadamente no último capítulo. Mas 

sempre ressaltando a integração intersetorial como instrumento balizador da dinâmica 

socioeconômica da região. Assim, os holofotes dinamizadores não recaem mais apenas 

sobre um único setor da economia. Mas sim na junção e integração dos mesmos, em um 

processo de transformação e complementação. 

Essa mudança de foco do desenvolvimento rural para além do agrícola se deu 

principalmente em decorrência das pesquisas do projeto Rurbano, coordenado por 

Graziano da Silva (1999), que evidenciou a expressiva magnitude das rendas não 

agrícolas, acompanhada da fragmentação de opiniões sobre seu real alcance e sobre seus 

significados para a estrutura e a dinâmica do rural brasileiro. Para Favareto (2010), o 

referido projeto tem sido uma forte demonstração de que, mesmo num país com as 

características do Brasil, o rural não pode ser reduzido ao agrícola. 

Para Veiga (1998), as melhores configurações territoriais encontradas eram 

aquelas que combinavam uma agricultura de base familiar forte com um entorno 

socioeconômico diversificado e dotado de infraestrutura. Para o referido autor, esse 

desenho permitiria aos espaços urbanos e rurais dessas regiões, por um lado, abrigar o 

trabalho excedente da atividade agrícola e, por outro, absorver, nas unidades familiares, 

o trabalho descartado das cidades em decorrência do avanço tecnológico e do 

correspondente desemprego, característico dos anos noventa. 

No segundo eixo, Favareto (2010) corrobora com a ideia central do nosso 

trabalho, ao abordar a disponibilização de uma rede de serviços e de oportunidades às 

populações rurais, dando-lhes, assim, o acesso ao conjunto capacitário para o exercício 

da expansão das capacidades humanas em realidades de reforma agrária - no caso o 

nosso objeto de estudo. Nesse eixo, o próprio autor fundamenta as suas colocações 

dentro da perspectiva Seniana de desenvolvimento como liberdade.  

Também Forbeloni (2014) coaduna com a perspectiva Seniana, ao dizer que para 

nos sentirmos livres, não basta conquistarmos o estilo de vida desejado, mas ter a 

condição de escolher o próprio modo de vida dentre os diversos possíveis. Assim, as 

liberdades oportunizam a busca daquilo que é valorizado pelas pessoas. Nessa busca, o 
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processo de escolha é relevante, e escolhemos o tipo de vida que queremos. Esta 

possibilidade contribui para o bem-estar. 

Ao frisar a disponibilização de uma rede de serviços e de oportunidades nas 

regiões rurais, conforme já observadas nas regiões urbanas, Favareto (2010) procura 

pautar mecanismos que visem não só propiciar uma qualidade de vida melhor às 

populações dessas áreas rurais, como também evitar o esvaziamento demográfico, 

previsto por Navarro (2014), ao classificar a formulação de políticas agrárias como 

inócuas, dadas as transformações do rural, cada vez menos agrícola. 

Ainda dentro desse eixo, podemos vislumbrar uma paridade entre as regiões 

rurais e urbanas em termos de bens e serviços, dadas algumas exceções, como já 

anteriormente salientadas pelo próprio Favareto (2010). Esse processo de paridade na 

qualificação da condição de cidadão em termos da possibilidade da satisfação de suas 

necessidades, independentemente de sua localização, propicia movimentos inversos ao 

êxodo rural.  

Em outras palavras, o meio rural, atualmente, não é apenas agrícola. Torna-se 

uma região polarizadora de investimentos públicos e privados, nas mais diversas ordens 

e setores, e, consequentemente, de uma demanda populacional que aspira viver em um 

local com o maior contato com a natureza, sem o caos e a poluição dos grandes centros 

urbanos. Podendo, assim, beneficiar-se de uma rede de serviços, dadas as devidas 

proporções, que os mesmos encontravam nos grandes centros. 

É dentro desse cenário acima esboçado que iremos nos deter no terceiro eixo. 

Nele, Favareto (2010) trabalha a ideia da incorporação e desenvolvimento de novas 

vantagens competitivas para o meio rural, que vão além do agrícola. Vantagens essas 

que podem estar diretamente relacionadas ao desenvolvimento da indústria do turismo, 

dada a proximidade com as belezas naturais das regiões mais interioranas, sem falarmos 

das atividades do turismo rural e religioso; e do desenvolvimento de indústrias de 

beneficiamento de recursos naturais da região, como a produção de sucos e doces de 

frutas regionais. 

Todavia, a mola mestra para o desenvolvimento territorial nas regiões rurais, 

como anteriormente relatado, encontra-se na dinamização e pulverização da 
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intersetorialidade econômica. Essa mesma ideia é corroborada por Carneiro (2012) ao 

trabalhar as novas ruralidades -assunto em que nos debruçaremos melhor na próxima 

seção- em sua pesquisa na região de Nova Friburgo, com o desenvolvimento do turismo 

e do polo de moda íntima nessa região.  

Essa perspectiva da intersetorialidade se encontra diretamente relacionada à 

noção Seniana, de acesso aos conjuntos capacitários, a partir da visão das liberdades 

econômicas. Dessa forma, a população rural tem a capacidade de remover as suas 

privações originadas pelo exercício de uma atividade que seja insuficiente para garantir 

a sua reprodução material e simbólica, por outras ocupações em setores diferentes do 

setor primário da economia ou vice-versa.  

No último eixo, Favareto (2010) trata das questões da elaboração das políticas 

públicas por meio de conselhos representativos de todos os setores da sociedade local. 

Mas dada a assimetria de informação e do favorecimento de uma minoria em 

decorrência do poder econômico e, consequentemente, político, a grande parcela da 

sociedade local tende a ficar sujeita às condições de privações, em decorrência da 

inexistência das liberdades instrumentais Senianas, como a garantia de transparência e 

de liberdade políticas, dado que ambas estão intrinsecamente relacionadas. 

Esse aspecto trabalhado pelo autor remete à ideia de desenvolvimento trabalhado 

por Furtado (1983), em sua obra o ‘Mito do desenvolvimento’, ao falar da relação de 

dependência dos países da periferia para com os do centro. Dependência essa 

reproduzida e assegurada por uma minoria privilegiada da sociedade, em troca da 

sujeição e restrição da grande coletividade. Assim, temos o retrato fiel de um modelo de 

desenvolvimento para poucos e não para todos.   

A partir de toda essa descrição sobre o desenvolvimento territorial, passaremos a 

vê-la com maiores detalhes no meio rural, pelo processo das novas ruralidades. 
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3.0 – Novas ruralidades e Questão Agrária 

 

 Após nos determos no enfoque do processo de desenvolvimento territorial, em 

realidades rurais, tanto no seu enfoque agrícola e não agrícola, conforme as 

transformações mais recentes ocorridas no meio rural, iremos dar continuidade a essa 

abordagem, mas agora com ênfase nas novas ruralidades.  

 Além de descrever o fenômeno da pluriatividade no meio rural, estendendo essa 

realidade às unidades assentadas, principalmente àquelas que se encontram no 

Semiárido Nordestino. Realizaremos, assim, uma discussão entre teóricos dos estudos 

rurais da atualidade sobre o papel desempenhado pela mesma no campo 

 A discussão das novas ruralidades tem início com as delimitações dos espaços 

que compreendem o que é urbano e o que é rural. E o que configura um ou outro 

espaço, seja na sua produção material, seja simbólica. Conforme Carneiro (2012), seja 

na organização administrativa, nas categorias estatísticas, na classificação das atividades 

econômicas, na formulação de políticas públicas, na percepção e apreciação da 

paisagem, estamos constantemente atribuindo qualidades ao que é urbano ou rural. 

 Wanderley (2000) relata que muitos estudiosos das mais diversas origens, sejam 

elas teóricas ou disciplinares, retratavam sempre o rural como o espaço privilegiado de 

reprodução das formas tradicionais de dominação política e das relações de trabalho e 

de produção classificadas como não modernas ou não capitalistas. Toda essa noção 

acabava remetendo ao encontro de um ponto de inflexão na trajetória das regiões rurais, 

em busca da dimensão do progresso, da industrialização e do domínio sobre a técnica e 

a urbanização. 

 Todavia, enxergava-se no processo de modernização da agricultura o único 

mecanismo de remoção dessas classificações anteriormente descritas, sendo o progresso 

a única via, por meio da industrialização da agricultura e da urbanização do campo. 

Negando, portanto, a diversidade das realidades locais, que sempre foi uma das 

características fortes da agricultura e do universo rural. 

 Dessa forma, as discussões das novas ruralidades emergem no discurso dos 

textos acadêmicos e na formulação de políticas territoriais para o meio rural como uma 
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categoria explicativa das formas de vida social. Procurando, sempre, reafirmar, 

fortemente, a capacidade e a diversidade dos atores sociais de libertarem o universo 

rural da paralisia do seu suposto atraso, e o percebendo nessa nova construção, a partir 

das trocas econômicas, sociais, políticas e culturais com as cidades, de acordo com 

Wanderley (2000). 

 Assim, Carneiro (2012) e Teixeira (1998) nos chamam atenção para as 

transformações ocorridas no meio rural, a partir do fenômeno da pluriatividade
15

. 

Fenômeno esse que se caracteriza pelas alternativas que integram as estratégias 

familiares. Ideia que corrobora com a abordagem Seniana de conjuntos capacitários, 

além de assumirem significados distintos como a viabilização da atividade de produção 

agrícola e a identidade ameaçada do agricultor. Em outras palavras as suas reproduções 

materiais e simbólicas, conforme os pressupostos da investigação desse nosso trabalho.  

 Ainda segundo Carneiro (2012), o renascimento do rural ou das novas 

ruralidades parte dos movimentos de arrefecimento do êxodo rural, do declínio 

constante da mão de obra ocupada em atividades agrícolas, com o consequente 

crescimento da ocupação em atividades não agrícolas no meio rural. Além do crescente 

número de aposentados, que possuem tanto origem rural, como também urbana. Esse 

último grupo, em busca de um contato maior com a natureza, e, consequentemente, de 

uma qualidade de vida melhor. Em outras palavras as novas ruralidades representa uma 

manifestação social do processo cognitivo, a partir das relações com as cidades, 

principalmente pelos serviços de educação, saúde e comércio. 

 A todo esse movimento acima apresentado, mas com uma visão diferenciada 

temos Graziano da Silva (1996) que o chama de novo rural brasileiro. Para o autor, o 

crescimento em atividades não agrícolas é uma decorrência da ampliação do mercado de 

trabalho urbano para as áreas rurais, sobretudo aquelas que se encontram mais próximas 

dos grandes centros ou das cidades médias. Mas diferentemente dos primeiros autores 

para Graziano da Silva a abordagem do novo rural, destaca a criação de empregos não-

agrícolas no campo como única estratégia de manter esses trabalhadores nas áreas 

                                                             
 

15 Discutiremos com maior detalhe esse fenômeno no último capítulo sobre assentamentos rurais. 
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rurais, ignorando outros aspectos como a reforma agrária, um sistema de crédito rural 

amplo, melhoria de infra-estrutura. 

 Na busca dessa ressignificação do rural para além do agrícola, alguns autores,  

como Moreira (1999), chamam a atenção para o fato de que o rural não pode ser 

reduzido apenas ao espaço da produção material, tendendo a incorporar o não material 

na esfera da produção. Contrariando, dessa forma, Navarro (2014) em suas análises 

produtivistas e reducionistas do meio rural na atualidade, e adepto da concepção do 

Novo rural. 

 Toda essa concepção do rural como espaço da produção de bens simbólicos, 

corrobora com os nossos pressupostos da relevância do processo de reforma agrária, que 

vão além da reprodução material dessa população que atualmente demanda terra para 

sobreviver. Sobrevivência essa que não se restringe apenas à aquisição de bens 

materiais, mas também à reprodução de costumes, de valores e de práticas de 

sociabilidade restrita ao universo rural. 

O rural, associado a essa ressignificação da natureza, passa a ser visto como 

lugar de um outro tipo de trabalho, não mais restrito à produção de alimentos 

e de matérias-primas para as indústrias, mas como produção e bens 

simbólicos que alimentam a indústria cultural e a comunicação entre os 
universos culturais distintos, de origem urbana ou de origem rural. (Carneiro, 

2012.p. 35) 

 Ainda dentro dessa questão da reprodução material e simbólica, Carneiro (2012) 

nos fala da ampliação da definição do que seja agricultor. Procurando, assim, 

desvincular essa categoria do seu conteúdo meramente econômico, e colocando em cena 

a questão da identidade social do mesmo. Assim, além da relevância econômica que a 

produção tem para o sustento do agricultor, o que conta mais para a atividade agrícola é 

a sua importância como definidora de uma identidade social, de um modo de ser e de se 

relacionar com o mundo e com a natureza, segundo a referida autora. 

Voltando a discussão das novas ruralidades em si. Temos que necessariamente 

nos remeter à noção de territorialidade já anteriormente vista. Dado que todo esse 

processo de transformação do meio rural não se manifesta de forma estática e 

circunscrita, mas sim de forma dinâmica e pulverizada por mais de um município, ou 

seja, geralmente engloba toda região. 
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 Nesse sentido, à proporção que há uma perda dos atrativos urbanos, o meio rural 

vem se revelando como uma alternativa ao caos, ao desemprego, à vida agitada, à 

poluição, à violência que geralmente caracteriza os grandes centros. O meio rural se 

apresenta como uma das alternativas da ‘questão urbana’, oferecendo, portanto, outras 

funções além da produtiva, como moradia e ocupações não agrícolas, conforme 

Carneiro (2012). 

 Dessa forma, as ações governamentais devem canalizar os seus recursos não 

apenas para as atividades agrícolas e produtivas, conforme visto em Favareto (2010), 

mas para os aspectos relativos à infraestrutura econômica e social, à gestão dos 

territórios por meio dos seus consórcios municipais e intersetoriais. No intuito de 

garantir uma rede de serviços e bens públicos, tais como moradia, saúde, educação, 

transporte, saneamento, dentre outros, conforme vimos nas obras de Amartya Sen, no 

primeiro capítulo, ao retratar o desenvolvimento como liberdade para a expansão das 

capacidades humanas. 

 Assim, as novas ruralidades vão se desenhando no compartilhamento dos 

espaços rurais por atividades agrícolas e não agrícolas. Dentre essas atividades não 

agrícolas podemos citar aquelas que se manifestam de maneira formal, por meio de 

empregos públicos, como agente de saúde, professores da rede municipal de ensino, 

agentes administrativos, dentre outros.  

 Já na iniciativa privada, estas se encontram intrinsecamente relacionadas aos 

polos produtivos que as cidades interioranas desenvolveram, por meio da utilização de 

uma capacidade de recursos que até então se encontrava de maneira ociosa. Como, por 

exemplo, a cadeia produtiva do turismo, que vai desde o turismo rural ao religioso, 

passando pelo turismo de equipamento de entretenimento e lazer junto às 

potencialidades naturais de cada localidade como cachoeiras, rios, córregos, praias, 

montanhas, serras, dentre outros.  

 Todavia, a cadeia produtiva do turismo é composta por redes de bares e 

restaurantes, de hotéis e pousadas. Além dos equipamentos de entretenimento, como 

anteriormente citados. Dessa forma, a cooptação da mão de obra local por essas 

empresas, dá-se, geralmente, junto ao público mais jovem da região, nas palavras de 

Carneiro (2012), constituindo-se em uma forma de pluriatividade no campo. 
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Público esse que se encontra mais qualificado em decorrência de ter mais anos 

de estudos do que seus pais, e também de estar mais propenso à desocupação em 

regiões rurais. Muitas vezes, a ocupação desses se encontra vinculada às atividades da 

propriedade agrícola da família, tornando-se, assim, bastante suscetíveis a essas formas 

de ocupações alternativas, em decorrência das remunerações mais atrativas quando 

comparadas às obtidas nas atividades agrícolas familiares, de acordo com Del Grossi, 

Campanhola e Graziano da Silva (2002) 

 O caso do turismo foi apenas um exemplo ilustrativo que ocorre na 

diversificação das ocupações do meio rural. Mas essas ocupações são representadas não 

apenas pelo setor de serviços, mas também pelo crescimento do comércio e dos polos 

industriais, conforme vimos no início desse capítulo, quando nos remetíamos às análises 

do desenvolvimento territorial a partir dos aglomerados produtivos, mais popularmente 

conhecidos como APLs. 

 Todavia, as novas ruralidades não se caracterizam apenas por atividades e 

ocupações formais, sejam elas públicas ou privadas. Mas também por ocupações 

informais, que geralmente são as mais corriqueiras, e que, frequentemente, demandam 

uma mão de obra menos qualificada para o exercício de atividades braçais, como, por 

exemplo, os serviços de pedreiros, jardineiros, diaristas, domésticas, dentre outros, 

conforme Carneiro (2012). 

 Essas atividades acima citadas são aquelas mais comuns nesse cenário das novas 

ruralidades, e das famílias pluriativas, que complementam suas rendas familiares com 

atividades não agrícolas. As predominâncias dessas atividades geralmente se dão por 

diversos fatores, como o baixo nível de qualificação dessa mão de obra, ocasionando o 

aumento da oferta da força de trabalho entre todos aqueles que se encontram em idade 

ativa para o trabalho, independentemente do gênero. Além dos mesmos poderem 

conciliar essas atividades com as da propriedade rural familiar. 

 Ainda segundo Carneiro (2012) há outros aspectos que estão intrinsecamente 

relacionados às novas ruralidades, como a preservação da paisagem natural. Essa 

dimensão ambiental para a referida autora surgiu nos estudos franceses da sociologia 

rural, quando a França se torna uma grande potência agrícola e agroalimentar -



 

 

76 
 

 

fenômeno semelhante ao caso brasileiro na atualidade-, e deixa de ser uma sociedade 

agrária e camponesa.  

 Contudo, a questão ambiental passa a reorientar o olhar para o meio rural 

estimulando, assim, novas formas de ocupação do espaço e engendrando uma nova 

imagem do rural identificada com a ruptura entre a terra produtora e a terra como 

paisagem e reserva patrimonial. Somam-se a esse fenômeno a diminuição do número de 

agricultores paralelamente com a degradação ambiental, ambos os aspectos promovidos 

pelo padrão produtivista da exploração agrícola. Padrão esse assemelhado à 

modernização da agricultura, que veremos com maiores detalhes em nosso próximo 

capítulo. 

 Todavia, a crise da superprodução da década de oitenta, que resultou na queda 

dos preços das commodities agrícolas, e, consequentemente, da renda advinda dessa 

atividade, vem reforçar a crítica desse modelo que dá sinais de esgotamento não apenas 

econômico, mas também social.  

 Isto ocasiona o aparecimento de movimentos por uma alimentação mais 

saudável, juntamente com as campanhas ecológicas pela recuperação do meio ambiente 

e pela produção em pequena escala. É dentro desse contexto que Carneiro (2012) nos 

fala que são elaboradas as novas imagens sobre o meio rural, que passam a povoar o 

imaginário coletivo e os esquemas interpretativos dos pesquisadores da atualidade. 

 Portanto, a noção da paisagem, que até então era apenas uma criação da 

população que residia no meio urbano, passa a ser integrada à idealização de território 

num movimento de resgate e valorização da cultura e da sociedade local. Dessa forma, 

há esforços de reorientação parcial de uma política que valorize a reinserção dos 

agricultores dentro da dimensão da paisagem, para que, assim, o seu modo de vida 

camponês possa existir, mas agora com novos significados. 

 Nesse contexto, Favareto (2007) fala que as novas ruralidades são caracterizadas 

por três dimensões definidoras, que são: a relação com a natureza, as relações de 

interconhecimento e os vínculos com as cidades. Para o referido autor, essas dimensões 

definidoras passam por um processo de racionalização da vida rural, que compreendem 

uma heterogeneidade e a manifestação desigual da nova direção dos processos de 
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desenvolvimento rural, e a inevitabilidade de se recorrer a uma abordagem que não 

privilegie apenas as interações, mas também as estruturas de conflitos a elas inerentes, 

conforme veremos nas figuras 01 e 02 abaixo. 

 Na figura 01, temos no eixo (x) os territórios rurais que variaram a sua posição a 

depender do maior ou menor grau de integração aos sistemas agroindustriais. Segundo o 

autor acima, este eixo permitiria uma aproximação capaz de caracterizar a intensidade 

de erosão das condições de autonomia das comunidades rurais por aquilo que a 

literatura convencionou a chamar durante muito tempo, genericamente, da ‘penetração 

das relações capitalistas no campo’. 

 Já no eixo (y), a posição varia de acordo com o maior grau de concentração e de 

especialização destes territórios. Esta posição, para Favareto (2007), remete, de um 

lado, à distribuição dos trunfos, habilidades ou capitais, a depender da orientação teórica 

em questão, e de outro, combinadamente, à maior possibilidade de que ali sejam geradas 

instituições necessárias à dinamização econômica, concomitantemente com uma maior 

coesão social.  

 

 

Figura 01: Sistema de oposições da ruralidade pretérita. 
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Fonte: Favareto (2007) 

 Na figura 02, os quatro quadrantes poderiam ser definidos, segundo Favareto 

(2007), de acordo com os seus significados em termos de enraizamento ambiental, 

estruturas sociais e instituições, conforme veremos detalhadamente na estrutura de cada 

um desses quadrantes. 

Quadrante A: Ruralidade ambiental e estruturas sociais mais diversificadas e 

desconcentradas: 

Um determinado padrão de urbanização associado a características morfológicas do território, 

envolvendo o meio ambiente e a estratificação social favoreceu a que ali se criasse uma forma de uso 

social dos recursos naturais onde a busca pela conservação encontra correspondentes em formas de 

dinamização da vida social. A diversificada economia local conta com um alto grau de integração 

econômica e territorial. Paisagem, cultura e economia se entrelaçam de uma maneira a fazer com que se 

consiga associar a dinamização econômica com bons indicadores sociais e com desempenho positivo em 

indicadores ambientais. Algo semelhante ao que ocorre nas regiões do Vale do Itajaí em Santa Catarina. 

 

 Pela fala e descrição de Favareto (2007), temos na integração dos aspectos 

ambientais juntamente com a diversificação e desconcentração produtiva as 

apresentações do modelo ideal já anteriormente observadas nos aspectos do 

desenvolvimento territorial no início desse capítulo. Aspectos esses que coadunam com 

a representação Seniana de desenvolvimento como liberdade por meio das suas 

liberdades instrumentais na expansão das capacidades humanas. 

Quadrante B: Ruralidade ambiental e estruturas sociais mais especializadas e 

concentradas: 

Embora as características morfológicas do território, no que diz respeito ao meio ambiente, favoreçam a 

conservação, as características da estratificação social não contribuem para que ali sejam criadas as 

instituições capazes de diminuir as fraturas entre os grupos sociais por conta de sua posição social. A 

conservação encontra-se em conflito com as possibilidades de dinamização da vida local. O padrão de 

urbanização é ainda incipiente ou não se deu numa direção onde não houve uma valorização do rural. 

Este é o caso típico de certas áreas da Amazônia, onde a presença de floresta convive com o avanço da 

agricultura de negócios. As estruturas sociais locais não apresentam vigor e um padrão de interação 

suficiente para fazer frente ao movimento de expansão das atividades primárias, resultando em perda de 

biodiversidade e em depredação dos recursos naturais como a terra e as águas. Há um alto grau de 
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conflito de instituições e as populações locais são fortemente afetadas por eles. 

 

 No quadrante B, podemos perceber pela fala de Favareto (2007) que há uma 

relação de forças desiguais entre os atores locais - extrativistas-, com a agroindústria 

especializada, caracterizando, assim, uma forte tendência dos fatores econômicos e 

produtivistas, sobre os demais fatores que contemplam um desenvolvimento sustentável 

integrado, como a cultura e os recursos naturais.  

Dessa forma, essas relações de forças desfavoráveis resultarão em formas de 

restrição para a população local, limitando a expansão das suas capacidades, tanto de 

ordem econômica, como política e cultural. No último capítulo caracterizaremos as 

realidades de reforma agrária em unidades de conservação ambiental, ou seja, as 

reservas extrativistas. 

Quadrante C: Ruralidade setorial e estruturas sociais mais especializadas e 

concentradas: 

As características morfológicas do território em termos ambientais e sociais engendram uma relação de 

exploração com o rural com restritas possibilidades de conservação como o maior risco de esgarçamento 

dos tecidos sociais, apesar da possível dinamização econômica com o setor primário e de transformação. 

As regiões que experimentaram um forte dinamismo dependente da atividade agrícola se encaixam neste 

tipo. Ali a riqueza gerada estabelece uma relação entre o município polo do território e os demais onde 

todos os recursos são concentrados, não resultando em expansão da riqueza para o conjunto dos grupos 

sociais. As possibilidades de conservação ambiental são restritas aos mínimos exigidos por lei, como no 

caso da preservação de remanescentes, matas ciliares e vegetação em torno de morro. A biodiversidade 

local é fortemente comprometida ou ameaçada pelo vigor da exploração agrícola comercial. No caso das 

regiões mais dinâmicas, como algumas áreas do interior do Estado de São Paulo, o padrão de 

urbanização oferece uma infraestrutura e serviços até razoáveis, mas concentrados. Em outras, menos 

dinâmicas, a especialização setorial e o enrijecimento das estruturas sociais levam ainda a um padrão 

onde impera a precariedade, caso das regiões cacaueira na Bahia ou na Zona da Mata pernambucana. 

 

 No quadrante C, conforme Favareto (2007), temos a concentração na 

especialização agrícola, impedindo, assim, a intersetorialidade no processo de 

dinamização da economia local, conforme já vimos ao discutir as transformações do 

desenvolvimento territorial. Todo esse processo de diversificação tende a proporcionar 

uma equiparação entre as regiões urbanas e rurais, a partir da oferta de serviços nas mais 
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diversas ordens, tanto pública como privada. Reduzindo, assim, consideravelmente, os 

movimentos migratórios do campo para a cidade, no intuito de fugir das restrições que o 

meio rural impõe geralmente aos seus habitantes, dado o baixo nível de oportunidades. 

Quadrante D: Ruralidade setorial e estruturas sociais mais diversificadas e 

desconcentradas. 

São situações onde, embora as características morfológicas do território já não sejam tão promissoras no 

que diz respeito aos recursos naturais, as estruturas sociais poderiam favorecer um processo de mudança 

e de criação de novas instituições. No entanto, as formas de dominação econômica impedem ou 

bloqueiam esta inovação. Há fissuras entre o setorial e o ambiental, e entre os grupos sociais. Um 

exemplo desse tipo de território é o Oeste Catarinense. Uma concentração de grandes empresas 

agroindustriais convive com uma estrutura social baseada num expressivo segmento de agricultores 

familiares. A região apresenta uma dinâmica econômica razoável, mas convivendo com indicadores 

sociais e de desigualdade não tão bons e com vários problemas ambientais relativos a solos e águas. As 

possibilidades de reprodução dos grupos sociais locais ainda dependem muito dos vínculos extralocais 

favorecendo a perda de recursos humanos valiosos. Com isso, bloqueia-se a possibilidade aberta pela 

configuração social local de maiores interações e de criação de novas instituições capazes de mudar o 

rumo de desenvolvimento territorial. 

  

 Nesse último quadrante Favareto (2007) nos evidencia que temos uma situação 

análoga à anterior apenas com a diferenciação da ‘concentração’ para a ‘diversificação’ 

produtiva. Diversificação essa que não se traduziu em indicadores socioeconômicos 

favoráveis ao conjunto da população do território, no intuito de garantir a promoção da 

expansão das capacidades humanas, caracterizando-se, portanto, com os mesmos 

processos de desigualdades sociais, observados na historiografia agrária brasileira, 

conforme veremos em nosso próximo capítulo. 

Figura 02: Sistema de posições das novas ruralidades. 
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Fonte: Favareto (2007) 

É a partir da discussão da reprodução material e simbólica dos assentados que 

discutiremos na próxima seção a pluriatividade como uma estratégia dessas formas de 

reprodução anteriormente citadas. 

3.1 - Pluriatividade 

 

 Nessa seção, iremos abordar a discussão do papel que a pluriatividade vem 

assumindo no meio rural, e de que forma esta se configura nas realidades da agricultura 

familiar em assentamentos rurais. Assim, procuraremos inserir a questão da 

pluriatividade no debate das transformações dos espaços rurais nos últimos tempos, e 

suas respectivas interpretações para os teóricos dos estudos rurais.  

Para Navarro (2014), o aumento dos empregos não agrícolas reflete um processo 

da perda da efetividade de uma política agrária na atualidade. Para Wanderley (2003) 

esse fenômeno reflete uma estratégia de resistência e identidade com a reprodução 

simbólica em espaços rurais, dado que a sua reprodução material advinda apenas da 

renda da atividade agrícola não é suficiente para atender a todas as demandas e 

necessidades das famílias assentadas.  

Carneiro (1996) diz que há estudiosos franceses que afirmam que a 

pluriatividade se configura como um fenômeno passageiro e transitório, à medida que o 

processo de subordinação da agricultura e do universo rural sofre influência da dinâmica 

urbana industrial da sociedade contemporânea. Já Fuller e Brun (1988 apud Schneider, 

2009) falam da configuração como um mal necessário, dadas as transformações do 

desenvolvimento econômico nas unidades produtivas.  

Agrário 
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 Chayanov (1974) nos fala dos recursos advindos das atividades não agrícolas. 

Configuram-se como uma estratégia de dissolução da força de trabalho familiar, em 

razão das circunstâncias da unidade produtiva agrícola. Expressando, portanto, o sentido 

da racionalidade que a família imprime as suas atitudes para manter o equilíbrio entre 

trabalho e consumo, e garantindo, assim, a sua reprodução.  

Apesar da maioria das vezes essas atividades não agrícolas serem exercidas fora 

da propriedade, para o autor acima isso em nada compromete o caráter indivisível dos 

rendimentos familiares, que se orientam na organização de um ‘sistema único de 

equilíbrio básico’, fazendo que haja, assim, uma interdependência entre os ganhos totais 

da família. 

Ao levantarmos a problemática do vínculo do trabalho com a terra, ou seja, da 

produção agrícola para a caracterização e qualificação do beneficiário das políticas 

fundiárias nas unidades assentadas, vê-se que há a necessidade da combinação dessas 

atividades com outras não agrícolas, principalmente em unidades reformadas da região 

Nordeste, em decorrência das suas adversidades edafoclimáticas e das desigualdades 

regionais mencionadas anteriormente.  

A partir dessa pauta de questionamentos do papel e do perfil da pluriatividade 

nas idiossincrasias das famílias assentadas, iremos inicialmente definir o que é essa 

categoria. Dessa forma, faremos uso da concepção de Schneider (2009), que procura 

definir a pluriatividade não apenas com uma visão reducionista da divisão da ocupação 

do tempo entre as atividades agrícolas e não agrícolas.   

Em outras palavras, o autor acima se refere às interpretações de demérito das 

atividades agrícolas frente às ocupações não agrícolas, enxergando todo esse processo 

como um mecanismo ou uma estratégia de reprodução da suas condições materiais e 

simbólicas.  

A partir das decisões de seus membros, sejam elas individuais ou coletivas 

conforme as suas necessidades e conveniências, que levam em consideração as 

oportunidades. Dadas as características que envolvem o mundo do trabalho como 

qualificação técnica, instrução educacional, faixa etária, gênero, responsabilidades e 

afazeres com a propriedade agrícola e com os demais membros da família, além de 
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levar em consideração as outras fontes de renda que não são oriundas de nenhuma 

atividade, como aposentadorias, programas de transferências de renda, pensão, ajuda de 

familiares, dentre outras.  

Assim dada toda essa complexidade de observação, poderemos ver a 

pluriatividade, por meio de fatores externos e internos à própria propriedade agrícola, 

que venham a influenciar nas decisões da família e de seus respectivos membros, bem 

como em seus projetos e sonhos individuais e coletivos, mas que tenham sempre como 

eixo norteador o bem-estar da família rural.  

O que se pretende demonstrar é que a pluriatividade é uma característica 

típica dos processos de desenvolvimento em que a integração dos agricultores 
familiares à divisão social do trabalho passa a ocorrer não mais 

exclusivamente através de sua inserção nos circuitos mercantis via processos 

de produção agropecuários ou mesmo pelas relações de trabalho 

(assalariamento) em atividades exclusivamente agrícolas. A pluriatividade 

tende a se desenvolver como uma estratégia de reprodução das famílias de 

agricultores que residem em áreas rurais situadas em contextos nos quais a 

sua articulação com mercado se dá através de atividades não agrícolas ou 

para agrícolas. Objetivamente, a pluriatividade refere-se a um fenômeno que 

pressupõe a combinação de duas ou mais atividades, sendo uma delas a 

agricultura. Essa interação entre as atividades agrícolas e não agrícolas tende 

a ser mais intensa à medida que mais complexas e diversificadas forem as 

relações entre os agricultores e ambiente social e econômico em que 
estiverem situados. Isso faz com que a pluriatividade seja um fenômeno 

heterogêneo e diversificado que está ligado, de um lado, às estratégias sociais 

e produtivas que forem adotadas pela família e por seus membros e, de outro, 

dependerá das características do contexto em que estiverem inseridas. 

(Schneider, 2013.p.14) 

Assim, os beneficiários de realidades assentadas, por terem recebido um lote de 

terra para garantir a sua reprodução material, não podem e não devem exercer outras 

atividades, tendo que estar atrelados apenas às atividades agrícolas, como única fonte de 

renda, como um cativeiro, em que os opressores afirmam: ‘que as rendas auferidas 

sejam exclusivamente oriundas das atividades agrícolas, como forma de fazer jus, a sua 

reivindicação e seu processo de luta’.  Conforme pensam muitos no imaginário social.  

Ideia que vai de encontro à noção de Sen (2000), ao dizer que o 

desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação da liberdade: 

pobreza e tirania, carências de oportunidades econômicas e destituição social 

sistemática dos serviços públicos, e intolerância ou interferência excessiva de estados 

repressores.  
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A partir da colocação de Sen (2000), percebemos que a pluriatividade se 

configura juntamente com o processo de acesso, posse, e uso da terra, como um dos 

instrumentos de remoção das formas de restrições, principalmente nas unidades de 

assentamentos em realidades assentadas da região Nordeste, conforme já vimos nas 

citações de Abromovay (2012), e nas condições socioeconômicas na qual estão 

inseridos os estabelecimentos de pequeno porte da região do Semiárido em Gomes da 

Silva e Bastos (2014).  

A partir dessas afirmações, poderíamos nos perguntar se não seria menos 

oneroso garantir apenas a reprodução material via as atividades não agrícolas? Dado que 

as rendas oriundas de atividades agrícolas em algumas unidades assentadas, como 

principalmente da região Nordeste, não conseguem fornecer uma renda adequada para 

suprir as necessidades e demandas desses beneficiários.  

Esse tipo de questionamento é levantado por autores como Navarro (2014), 

querendo, assim, enxergar apenas pelo viés economicista e reducionista da vida 

humana. Mas em nosso trabalho acreditamos que o conceito de desenvolvimento vai 

muito além da reprodução material, sendo também simbólico.  

Para Sauer (2010) a luta por terra e pelo território - e as resistências às 

expropriações - materializam a busca por um lugar geograficamente localizado e 

delimitado. Recolocando a dimensão da espacialidade na ressignificação de identidades 

coletivas sem que os estabelecimentos de fronteiras
16

 e limites representem a 

constituição de espaços hermeneuticamente fechados e avessos a mudanças, ideia 

corroborada por Massey (2008). 

Essa mesma ideia é corroborada por Wanderley (2003) ao afirmar que famílias 

pluriativas ou não são depositárias de uma cultura, cuja reprodução é necessária para a 

dinamização técnico-econômica, ambiental e sociocultural do meio rural. Portanto, o 

                                                             
 

16 Bourdieu em suas reflexões sobre a noção de região, num momento histórico em que o conceito de 

território não tinha peso sociológico, afirma que o estabelecimento de fronteiras é uma definição social e 

política legítima, resultante de lutas pelo ‘poder de ver e fazer crer’. Segundo ele, fronteiras são produtos 

de uma divisão a que se atribuirá maior ou menor fundamento na realidade, sendo produto das diferenças 

socioculturais.  Essas fronteiras dão características próprias a uma região e ao território, estabelecendo 

divisões do mundo social e gerando identidades, sem que isso signifique, necessariamente, isoladamente,  

aversão ao outro. (Bourdieu 1998, 1996) 
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lugar da família se materializa pelo seu patrimônio fundiário, constituindo elemento de 

referência e de convergência de seus membros, mesmo se a família é pluriativa e alguns 

membros moram distante.  

A partir dessas afirmações, a autora demonstra a relevância do patrimônio 

fundiário familiar, e de suas estratégias para constituí-lo e reproduzi-lo, sobretudo em 

processos que valorizem a identidade territorial
17

.  

Diante das fundamentações até então vistas, defendemos que a realidade da 

pluriatividade, principalmente em regiões de fenômenos naturais adversos 

(edafoclimáticas) e com falta de oportunidade, dadas as desigualdades regionais como 

na região do Semiárido Nordestino, somam-se às realidades assentadas como 

instrumento de reprodução material e simbólica da população do campo, e não a 

descaracteriza como acredita Navarro (2014).  

Até mesmo porque a pluriatividade contempla na sua definição a combinação de 

atividades agrícolas com outras não agrícolas ou para agrícolas, ou seja, há uma 

combinação na formação da renda da família de agricultores beneficiários de unidades 

assentadas na qual as mesmas não são mutuamente excludentes, conforme apregoam 

pensamentos contrários.  

Ao querer demonstrar que seja pluriatividade um fenômeno passageiro e 

transitório das características agrícola-rural para a industrial-urbana, temos a ideia 

reiterada por Neves (1997), ao falar da dissociação entre a unidade familiar e a unidade 

de produção permitindo enfatizar a importância que o projeto familiar assume nessas 

estratégias de integração social, sobretudo ao entendimento da pluriatividade do chefe 

ou de alguns membros da família. 

                                                             
 

17 Para Maria de Nazareth Baudel Wanderley essas identidades territoriais podem ser representadas: i) O 

caráter polivalente e pluriativo do potencial de trabalho das famílias; ii) Pelos valores e as práticas 

familiares de valorização ( ou tentativas de valorização, mesmo nas condições mais adversas) do 
patrimônio familiar;  iii) Pelos valores e as práticas familiares de valorização da educação como meio de 

ascensão pessoal e de aperfeiçoamento profissional; iv) Pelos valores e as práticas sociais que reforçam o 

sentimento de pertencimento a um lugar e de identidade territorial; v) Pelos esforços já realizados no 

sentido de integração com a cidade e o mundo urbano e de implantação de formas e de identidade rural; 

vi) E pela presença no meio rural, em função precisamente dos agricultores familiares, de uma grande 

quantidade de quadros técnicos, vinculados sobretudo a instituições governamentais e de militantes de 

organizações não governamentais. (Wanderley, 2006, p.37) 
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No caso da região de Campos, a pluriatividade das famílias de agricultores 

está relacionada ao trabalho que seus membros exercem durante a colheita da 

cana de açúcar ou a prestação de serviços durante a safra (como motoristas 

ou tratoristas, por exemplo) e, no segundo caso, mediante a combinação do 

trabalho nas fazendas de pecuária e o cultivo de pequenas áreas de terra com 

produtos para a sua subsistência. Nesses dois casos, pode-se afirmar que a 

pluriatividade se revela como uma estratégia das famílias frente à escassez de 

terra (e à impossibilidade de expansão da fronteira agrícola) e como uma 

resposta às contradições criadas pelo sistema de herança igualitário, que 

acabou inviabilizando muitas propriedades devido à redução excessiva de seu 
tamanho. (Neves, 1997. p.10) 

Essa mesma ideia foi defendida por Wanderley (2003) ao afirmar que a 

diversificação econômica pluriativa possui origens nas famílias agrícolas. Nesse 

sentido, a pluriatividade não constitui necessariamente um processo de abandono da 

agricultura e do meio rural, mas sim uma estratégia familiar adotada, quando as 

condições a permitem, para garantir a permanência no meio rural e a retroalimentação 

dos vínculos, mais estreitos com o patrimônio familiar. 

 Continuando ainda a discussão do processo de reforma agrária dentro de um 

cenário cada vez menos agrícola, vamos recorrer às argumentações de Graziano da 

Silva (2002) ao afirmar que as novas políticas de reforma agrária necessitam ser 

redesenhadas, para que possam se adequar as novas realidades dos espaços rurais da 

atualidade. Alertando para o fato de que as atividades agrícolas tradicionais não se 

configuram nesse cenário como as únicas alternativas para a geração de ocupação e 

renda, e que há outras formas de ocupação sejam elas agrícolas ou não.  

Ainda para Graziano da Silva (2002), a política de reforma agrária que vem 

sendo realizada na economia brasileira é caracterizada como um programa de ilhas 

reformadas, cercada de problemas por todos os lados. Em decorrência da ausência de 

políticas públicas estruturantes, que venham viabilizar não só o acesso, posse, e uso da 

terra, mas a sua permanência plena e integral, por meio de infraestrutura, crédito 

agrícola, assistência técnica, dentre outros fatores, conforme podemos perceber na 

citação abaixo:  

O fato de os assentados refletirem o mesmo quadro de miséria e abandono 

dos nossos pequenos e médios produtores rurais decorre, de um lado, da 

inexistência de uma política de apoio à agricultura familiar no Brasil tal como 

ocorre nos países desenvolvidos; de outro, da própria política de 

assentamentos posta em prática no Brasil: os assentamentos não passam de 
invenções pontuais, soluções tópicas de conflitos aqui e acolá. Constituem 

verdadeiras ilhas cercadas de problemas por todos os lados: como falta de 

infraestrutura, crédito, assistência técnica, e sobram agiotas, atravessadores, 
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latifundiários armados.... Desde a ditadura dos anos 70, os governos – 

inclusive o a atual – se limitam a correr atrás dos conflitos que estouram aqui 

e acolá. Desde 1987 o país não tem um plano nacional de reforma agrária 

como exige a legislação. (Graziano da Silva, 2002, p.14) 

 Na contramão do discurso, iremos recorrer a Wanderley (2003), ao dizer que o 

processo de reforma agrária é o caminho para resolver a questão pendente até hoje, 

contrariando os argumentos de Buainaim, Alves, Silveira, Navarro (2013), e 

parcialmente os de Graziano da Silva (2002).  

 A partir do cenário das novas ruralidades descritas até aqui, precisamos 

compreender a historiografia agrária brasileira, com seus dilemas fundiários, para 

termos, à luz da nossa história, uma compreensão melhor do processo de transformação 

rural, tanto no campo político quanto no econômico e no acadêmico. 

3.2 - A Questão Agrária  

 

 Partindo da visualização das teorias e modelos de desenvolvimento econômico 

dos capítulos anteriores, e tendo o desenvolvimento como liberdade de Amartya Sen 

como a nossa principal matriz teórica no que tange à concepção de desenvolvimento, 

iremos nos debruçar sobre as peculiaridades da nossa historiografia agrária, desde o 

período colonial até os nossos dias atuais.  

Em razão disso, faremos sempre o paralelo das ações reformistas no campo com 

a ‘questão agrária’, pois não temos como falar em ‘reforma agrária’, principalmente na 

realidade brasileira, se não nos atermos ao estigma da ‘questão agrária’ como uma 

problemática atual.  

Por que o processo reformista fundiário foi, continua, e não sabemos se 

continuará sendo um impasse ao exercício do desenvolvimento como liberdade em 

áreas reformadas? Há, contudo, teóricos dos estudos rurais da atualidade, que 

argumentam que nunca teremos uma reforma agrária em solo nacional. Esses 

questionamentos também terão espaço nesta pesquisa. 

 Na primeira seção desses subtópico, traremos uma definição, buscando nos mais 

variados autores dos estudos rurais, sobre o que é ‘questão agrária’, como a mesma se 

caracteriza, e como se deu a configuração de seus atores na historiografia agrária 

brasileira. Nessa seção, podemos perceber que por mais que discutamos ‘a questão 
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agrária’ em sua definição teórica, não temos como nos furtar de sua inspiração 

Marxista, principalmente com a utilização da sua categoria analítica de luta de classes. 

Já quanto às configurações de seus atores ao longo da história, podemos perceber que os 

atores mudam, mas o enredo é sempre o mesmo, seja a questão agrária de séculos atrás, 

seja na atualidade.   

 Na segunda seção, trataremos sobre como o latifúndio se cristalizou como um 

instrumento de poder econômico e social na sociedade brasileira. Assim, iremos 

perceber que processo de cristalização se deu em decorrência da nossa legislação 

fundiária desde o período colonial até os dias atuais. Demonstrando, dessa forma, os 

resquícios da sociedade feudal que se extinguiu na Europa, mas se transferiu para as 

terras brasileiras. E mesmo dado o avanço no aspecto de uma sociedade mais liberal, na 

transição da monarquia para a república, no fim da escravatura e na transição para o 

trabalho livre, o latifúndio sempre se conservou como status incorruptível por qualquer 

mudança de pensamento social observado na sociedade brasileira. Percebemos, 

portanto, a forte herança cultural colonial do latifúndio sobre a formação do pensamento 

social brasileiro. 

 A terceira seção procura realizar uma descrição mais minuciosa da nossa 

historiografia agrária, no que tange ao processo da nossa legislação agrária da 

modernidade até os dias atuais. Iniciamos falando da Lei das Terras, instituída no 

processo da independência do Brasil, passando pelo início do período republicano.  

Na quarta seção nos debruçaremos sobre o Estatuto da Terra, elaborado no 

regime militar, que arquitetou o processo de modernização da agricultura brasileira, e 

com ela as suas máculas irreparáveis para o homem do campo. Finalizando com o 

modelo de reforma agrária de mercado, introduzida no governo de Fernando Henrique 

Cardoso - FHC. 

Na última seção, discutiremos a reforma agrária da utopia à realidade 

experimentada. Apresentando os principais embates teóricos da atualidade, e 

posicionando de que lado a nossa argumentação do desenvolvimento como liberdade 

em realidades assentadas se encontra. Dessa forma, passamos pelos principais embates 

da atualidade; no que tange à inviabilidade de um processo de reforma agrária no Brasil 
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em um futuro próximo. Além de procurarmos lançar um olhar sobre a discussão atual da 

questão agrária para a América Latina e para a Europa. 

3.2.1 - A questão agrária: Da clássica a contemporânea 

 

 Ao falarmos da questão da terra na atualidade, temos que, inicialmente, 

remetermos à questão agrária clássica, com suas respectivas dimensões produtiva, social 

e política, que dominaram, durante décadas, os discursos acadêmicos e políticos no que 

tange ao processo reformista, conforme Arnalte, Baptista e Garrabou (2012). 

Iremos iniciar com a definição de questão agrária
18

. A partir da definição 

supracitada, podemos perceber o jogo de forças contrárias ao desenvolvimento da classe 

trabalhadora do campo, que luta pelo acesso, uso e posse da terra, como instrumento de 

sua reprodução não apenas material, mas também simbólica nas suas mais variadas 

manifestações culturais. 

 A partir da noção da questão agrária clássica, podemos perceber que a mesma se 

apresenta como uma forma de privação ao bem-estar social, econômico e político da 

população rural, em decorrência dos mesmos se encontrarem desprovidos do fator de 

produção terra. Essas formas de restrições possuem as suas origens dentro desse 

arcabouço teórico da questão agrária clássica na distribuição desigual desse fator de 

produção.  

 Perante o que foi até então apresentado, não podemos visualizar a questão 

agrária clássica apenas através da visão reducionista da terra como fator de produção 

para a atividade da agricultura. Mas, principalmente, pela sua inter-relação com outras 

questões ou problemas sociais que caracterizam os dilemas nacionais. Perfazendo-se, 

assim, a passagem da questão agrária clássica para a contemporânea. 

Assim, podemos enxergar as consequências da questão agrária refletindo-se nos 

problemas urbanos, como processo de favelização das zonas periféricas ao receber cada 

                                                             
 

18 Na literatura clássica sobre a formação da agricultura capitalista entende-se por ‘questão agrária’ todos 

os obstáculos econômicos, sociais, políticos e culturais que uma dada estrutura agrária opõe ao 

desenvolvimento das relações necessárias para a constituição de uma sociedade nacional capaz de 

autodeterminar o seu desenvolvimento. (Sampaio, 2013, p.93) 
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vez mais um contingente populacional do campo desprovido dos seus fatores de 

produção, com exceção das suas forças de trabalho. Bem como os problemas ambientais 

advindos da exploração não sustentável dos recursos naturais, principalmente na 

produção da atividade agrícola, na devastação de reservas florestais, contaminação dos 

mananciais, acarretando prejuízos irreparáveis à fauna e à flora brasileira, dentre outros 

fatores, de acordo com Marighela (1980): 

A questão agrária volta hoje ao debate no Brasil. E não apenas porque a terra 

continua a ser o meio de produção fundamental da nossa agricultura. A 

questão agrária assume hoje outras facetas, na medida em que se relaciona 

com os chamados ‘grandes problemas nacionais’: a questão regional, pela 

reprodução das desigualdades próprias do desenvolvimento capitalista; a 

questão energética, pela necessidade de produzir biomassas; a questão 

urbana, pelo crescente êxodo rural; a questão ecológica, a questão dos 

posseiros, a questão indígena, e até mesmo a questão financeira, pela 

apropriação do solo como reserva de valor e meio de acesso a outras formas 

de riqueza, pelo caráter parasitário que assumiu a propriedade privada da 

terra no país. (Marighela, 1980. p, 11) 

 Essa mesma concepção é compartilhada por Sampaio Jr. (2013), ao afirmar que 

não podemos separar a questão agrária dos complexos processos que condicionam a 

questão urbana, a questão nacional e a questão operária, enfim ao conjunto das 

contradições que definem a necessidade histórica da revolução brasileira.  

É essa análise mais abrangente da complexidade da questão agrária que nos traz 

a noção dos problemas advindos da referida questão, e que não se encontram 

circunscritos nos perímetros do meio rural, mas extrapolam as fronteiras, não só físicas 

– meio urbano-, mas de realidades abstratas, como as questões ambientais, de povos 

indígenas e financeiros.  

Esse pensamento é reforçado por Martins (2004), ao afirmar que a questão 

agrária é mais do que a questão dos antagonismos de classes sociais, é também uma 

questão estrutural maior do que as questões econômicas, a questão da pobreza, a 

questão das injustiças sociais. 

 Martins (2004) continua afirmando que há vários fatores que contribuem para a 

descaracterização desse processo de luta, como a atuação por parte de advogados e 

defensores urbanos, de intelectuais e mentores de movimentos sociais, que possuem as 

suas raízes e realidades urbanizadas, distorcendo dessa forma a luta pela reforma 

agrária.  
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Esse desencontro no campo da luta pelas questões agrárias é reafirmado pelo 

mesmo autor em outra obra ‘Expropriação e Violência’ (1991), ao postular que a luta 

do campo é uma luta mais prática e menos ideológica, ao passo que a luta urbana é 

muito ideológica e pouco prática. 

Sendo assim, a questão agrária clássica se configurava pela falta de acesso dos 

trabalhadores rurais, nas suas mais variadas modalidades de representação de forma de 

trabalho, ao fator de produção terra, em decorrência da elevada concentração fundiária 

nas mãos de uma pequena parcela da sociedade, as famosas oligarquias
19

 rurais, que 

geralmente a detinha de forma improdutiva, com fins meramente especulativos, fato 

também confirmado nas pesquisas de Coutinho (1963a, 1963b), quando diz que: 

a) A imensa maioria da área dos estabelecimentos agropecuários 

brasileiros pertence a um número insignificante de proprietários, enquanto 

que a esmagadora maioria dos proprietários possui umas áreas 

insignificantes. 

b) São as medievais relações de produção imperantes em nossa economia 

agrária a razão principal do nosso atraso, nesse importantíssimo ramo de 

nossa economia.  

A elevada concentração fundiária não se alterou muito conforme podemos 

perceber pela tabela 01, que demonstra a alteração fundiária por número de 

estabelecimento no intervalo de 56 anos, ao comparar os censos agropecuários de 1950 

e 2006, conforme Bolliger (2014).  

Ao observamos a referida tabela percebemos que houve uma discreta redução na 

concentração fundiária, na qual tanto o percentual do número de estabelecimentos, 

como da área ocupada da unidade agrícola com mais de 100 ha diminui de forma muito 

discreta. 

                                                             
 

19 Pequeno número de famílias ricas, influentes e poderosas, que se utilizam da concentração fundiária 

como fator de prestígio econômico e político na região circunscrita pela grande propriedade, herança 

cultural herdada desde o período colonial.... Característica bastante comum nos países do chamado 

terceiro mundo, em que os latifúndios se constituíram durante a época colonial.... O Brasil em sua 

formação econômica acabou favorecendo a permanência de enormes domínios nas mãos de poucas 

famílias. No século XIX, o poder dos senhores de engenho, dos fazendeiros de café, dos grandes 

importadores de manufatura, e dos traficantes de escravos era tão grande que conseguiram numa 

verdadeira santa aliança, não só manter a escravidão, como impedir, por todos os meios, que muitos 

homens livres e muitos imigrantes se transformassem em pequenos e médios proprietários. (Veiga, 1984, 

p.11-12) 
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Tabela 01 – Percentual do número e da área total dos estabelecimentos agropecuários. 

Brasil, 1950 e 2006. 

 

Grupo de área 

1950 2006 

Estabelecimento (%) Estabelecimento (%) 

Número Área Número Área 

Menos de 100 ha 85 17 90 21 

Mais de 100 ha 15 83 10 79 

Total 100 100 100 100 

     Fonte: IBGE (1956, 2009). Apud Bolliger (2014) 

Na atualidade, esses atores que representam a grande propriedade se configuram 

não apenas pelos latifúndios improdutivos, como visto no período colonial e início deste 

século, mas, principalmente, pelo latifúndio produtivo, com o seu caráter socialmente 

perverso, e ambientalmente predatório
20

 das terras produtivas, conforme Sampaio Jr. 

(2013), e ao exercer as condições de expropriação e exploração, como afirma Martins 

(1991). 

No entanto, percebemos os efeitos danosos relativos à questão agrária na 

atualidade, tais como a contaminação dos mananciais, dos lençóis freáticos, e do solo 

com os agrotóxicos da agroindústria monocultora voltada ao abastecimento do mercado 

externo.  

A pressão por uma maior demanda por terra no planeta se dá em decorrência da 

produção das commodities agrícolas e não agrícolas. Segundo Sauer (2013) em 

decorrência do aumento populacional do globo, variações climáticas, bem como 

escassez de água, dentre outros fatores que acentuam a pressão da demanda por 

alimentos. Isto acaba resultando na elevação dos preços da terra nas regiões mais 

propícias ao cultivo e à prática da atividade agrícola em todo o período do ano como 

acontecem nos países de clima tropical, como, por exemplo, os da América Latina, 

inclusive o Brasil.  

                                                             
 

20 É interessante lembrarmos que a degradação ambiental não parte apenas dos grandes produtores, mas 

também das pequenas unidades de produção agrícola, que não comungam de uma visão sustentável de 

seus recursos naturais.  
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Mas essa maior demanda por commodities agrícolas também é acentuada pela 

produção de biocombustíveis, dada a escassez e a incapacidade de renovação dos 

combustíveis fósseis do planeta. Assim, há a tendência da produção de energia advinda 

de biocombustíveis, em razão da sua intensa capacidade de renovação após utilização, e 

também pelo fato do mesmo ser menos poluente do que os anteriormente citados.  

Para Porto-Gonçalves (2005), o novo debate sobre a questão agrária brasileira 

tem como seus principais protagonistas, nos anos 90 (noventa), não mais as oligarquias 

tradicionais a que estávamos habituados, mas o agronegócio de um lado, e do outro o 

MST
21

.  

Já Reydon (2014) diz que a questão agrária na atualidade se encontra 

materializada nos constantes conflitos, que acabam resultando na morte de dezenas de 

militantes dos movimentos sociais ligados à terra, no desaparecimento, e na coação 

desses homens do campo, nas suas mais variadas representações: 

No mundo rural, a grande concentração da propriedade da terra e a elevada 
ociosidade da terra, associadas a vários tipos de conflitos rurais derivados da 

disputa pela posse ou pelo uso da terra, demonstram que a questão agrária 

brasileira ainda precisa ser enfrentada. Os constantes conflitos, que muitas 

vezes resultam em vítimas, a existência de posses e de apossamento, a grande 

possibilidade de fraude nos processos de registro de terras, a completa 

ausência de controle sobre as compras de terras por parte de estrangeiros e a 

constante necessidade de atualizar cadastros para impedir o desmatamento na 

Amazônia são, todos eles, sintomas de que há uma faceta da questão agrária 

associada à insegurança jurídica relativa à propriedade. (Reydon, 2014. p, 

727)  

Dessa forma, a violência no campo se configura como uma forma de privação ao 

exercício da cidadania do homem do campo, conforme podemos observar na tabela 02 

abaixo, entre os anos de 2004 e 2012, evidenciando o número de conflitos, e, 

consequentemente, de mortes.  

Assim, não temos como falar de desenvolvimento como liberdade em realidades 

assentadas se não nos remetermos aos empecilhos de ordem econômica, política, 

cultural, jurídica e social que se caracterizam como formas de restrições, ou ausência de 

                                                             
 

21 O Movimento dos trabalhadores Sem Terra – MST – se inscreve numa longa trajetória de lutas no 

campo brasileiro. Seu nascimento formal, em janeiro de 1984, é parte do novo ciclo de protestos sociais 

de finais dos anos 70 nos marcos das lutas democráticas contra o regime ditatorial sob tutela militar que 

se impôs à sociedade brasileira entre 1964 e 1985) Porto-Gonçalves (2005) 
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oportunidades advindas de toda a conjuntura da questão agrária, para o exercício da 

liberdade do homem do campo, na complexidade da sua reprodução material e 

simbólica dentro do âmbito do meio rural.  

Tabela 02 – Conflitos em torno da terra no Brasil. 

Ano Nº de Conflitos Pessoas 

Envolvidas 

Área com 

conflito (ha) 

Nº de 

assassinatos 

2004 1.801 965.710 5.069.339 39 

2005 1.881 803.850 11.487.072 38 

2006 1.657 703.250 5.051.348 39 

2007 1.538 612.000 8.420.083 28 

2008 1.170 354.225 6.568.755 28 

2009 1.184 415.290 15.116.590 25 

2010 1.186 315.935 13.312.343 34 

2011 1.363 600.905 14.410.626 29 

2012 1.364 648.515 13.181.570 36 

                 Fonte: Conflitos no Campo Brasil (2014)/ Comissão Pastoral da Terra – CPT. 

 Ainda dentro da discussão que paira sobre a questão agrária contemporânea, 

temos autores que vão em direção contrária às discussões até então dominadas pelos 

pressupostos das questões reformistas clássicas. 

Entre esses autores destacamos Navarro (2014) que diz que a questão agrária 

brasileira praticamente deixou de existir, ou seja, contrapondo às posições de autores 

anteriormente citados, como, por exemplo, Sampaio (2013); Sampaio Jr (2013); Martins 

(2004) que falam dos novos atores que representam o grande capital na sua capacidade 

de reprodução nas diferentes épocas da historiografia agrária brasileira, conforme as 

oportunidades e conveniências legislativas.  

Assim, Navarro (2014) procura afirmar que praticamente não existe mais 

questão agrária, e muito menos a possibilidade de um processo reformista. E quando 

vislumbra a existência da questão agrária na atualidade, procura reduzi-la a questões 

secundárias e terciárias, e não primárias do processo reformista, conforme podemos 

constatar abaixo: 
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A questão agrária brasileira deixou praticamente de existir, pelo menos nos 

termos postos pelo passado social e político brasileiro e segundo a sua 

formulação clássica. Alguma dimensão de conflito social deverá permanecer, 

mas vai se tornando residual com o passar do tempo, reduzindo-se à esfera 

trabalhista, nas poucas regiões onde permanece importante um contingente de 

trabalhadores rurais assalariados (os conflitos centrando-se nos salários 

pagos, nas condições de trabalho, nas condições de trabalho, nos direitos 

previdenciários e em temas correlatos). As outras dimensões de conflito 

continuarão ocorrendo (talvez se intensificando), mas apenas no interior das 

cadeias produtivas, as quais devem se fortalecer cada vez mais, gerando 
conflito distributivo do ‘bolo total’ da riqueza gerado em cada caso (por 

exemplo, entre a indústria processadora e os produtores integrados, situações 

que tendem a crescer). E finalmente conflitos entre o governo federal e 

interesses setoriais mais gerais (como o endividamento agrícola) ou mais 

específicos, como quedas de preços ocasionais de alguns produtos. Passivos 

históricos, como a apropriação fraudulenta da terra em diversas regiões e em 

épocas distintas, a essa altura, não têm a menor possibilidade política de que 

sejam revistos, tendendo a ser definitivamente legalizados. (Navarro, 2014. p, 

713) 

 Essa mesma ideia não se restringe apenas a Navarro (2014), mas também a 

Graziano Neto (1991) em sua obra ‘A tragédia da terra’, ao afirmar que para enfrentar a 

questão agrária dos anos 90 (noventa) é preciso compreender que o agente dominante 

não é mais o latifúndio.  

Tendo, assim, que descobrir o dinamismo do setor agrícola no contexto de uma 

economia industrializada e multinacionalizada, para, a partir desse ponto, buscar as 

soluções para enfrentar a miséria ou quaisquer outras formas de privações. Acreditam 

esses dois últimos autores que a demanda por terra pelos milhares de agricultores possui 

apenas uma conotação da sua reprodução material e produtivista, esquecendo-se que a 

demanda por reforma agrária é uma demanda também por reprodução simbólica de um 

modo de vida camponês
22

, conforme vimos em Carneio (2012). 

Graziano Neto (1991) ainda chega a afirmar que os movimentos sociais que 

possuem como bandeira de luta o programa de reforma agrária fazem uma confusão 

entre cidadania e propriedade da terra. Mas acreditamos, em nosso estudo, que o acesso, 

o uso e a posse da terra se configuram como uma das etapas necessárias para que haja a 

reprodução combinada das condições materiais e simbólicas do homem do campo. 

                                                             
 

22 Por contraste com o selvagem e o agricultor, o tipo ideal de sociedade camponesa se define pelos cinco 

traços seguintes: i) autonomia relativa das coletividades camponesas; ii) importância estrutural do grupo 

doméstico na organização da vida econômica; iii) autarquia relativa que não distingue consumo e 

produção e mantém relações com a economia envolvente; iv) relações de interconhecimento dentro das 

coletividades; e, v) função decisiva de mediadores entre sociedade camponesa e sociedade envolvente . 

(Mendras, 1978, p. 14). 
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Visto tudo isso, entraremos na próxima seção na origem da herança latifundiária 

da historiografia brasileira. 

3.2.2 – A herança colonial latifundiária. 

 

 A partir do que foi discutido, percebemos que latifúndio
23

 se apresenta como um 

sistema que se une de forma associada e dependente às forças econômicas e políticas, 

que se retroalimentam por meio da concentração de enormes glebas de terra. Dessa 

forma, muitos autores argumentam que a remoção desse sistema agrário vigente se 

apresenta como condição necessária à redução ou quem sabe à eliminação da pobreza e 

da desigualdade no meio rural, dado que a mesma acaba se traduzindo em mais uma 

forma de privação na geração das oportunidades materiais e simbólicas para o exercício 

da cidadania do homem do campo.  

 Assim, a concentração fundiária representa a forma mais prevalecente de 

restrições ao homem do campo na historiografia agrária brasileira pela questão agrária 

clássica. Conforme podemos observar pela tabela 03, que demonstra a nossa estrutura 

fundiária atual, pelo índice de Gini
24

 da propriedade. Revelando, assim, a acentuada 

desigualdade do acesso a esse recurso tão essencial para a reprodução material e 

simbólica do homem do campo, e, consequentemente, de todas as oportunidades 

advindas desse acesso, uso e posse para a expansão das suas capacidades. 

Tabela 03 – Estrutura fundiária dos estabelecimentos agropecuários do Brasil. 

Índices 1975 1985 1995/96 2006 

Nº de estabelecimentos (Milhões) 5,0 5,7 4,8 4,9 

                                                             
 

23 A historiografia consagrou o latifúndio como o maior dos males de nossa formação social. Originário 

do latim, significando os grandes domínios privados da aristocracia na Roma antiga, o conceito de 

latifúndio vincula-se à ideia da imensidão, da terra improdutiva, do atraso, do trabalho mal pago, do 

coronel, do conflito, da monocultura, do subdesenvolvimento. É a grande propriedade rural característica 
dos países latino-americanos, terreno onde a oligarquia agrária tradicional ostenta a sua dominação 

política.  (Graziano Neto 1991.p, 53) 
24 O índice de Gini mede o grau de concentração (desigualdade) de uma variável em uma distribuição de 

seus elementos. Ele compara a curva de Lorenz de uma distribuição empírica classificada como a linha da 

igualdade perfeita. Essa linha assume que cada elemento tem a mesma contribuição para a soma total dos 

valores de uma variável. Os intervalos de coeficiente de Gini variam entre 0, onde não há nenhuma 

concentração (perfeita igualdade), e 1, onde há concentração total (desigualdade perfeita). (Reydon, 

2014.p, 731) 
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Área total (Milhões de hectares) 323,9 369,6 353,6 294,0 

Área média (ha) 64,9 71,7 72,8 67,1 

Índice de Gini 0,855 0,859 0,857 0,856 

Área dos 50% menores (%) 2,5 2,4 2,3 2,3 

Área dos 5% maiores (%) 68,7 69,7 68,8 69,3 

            Fonte: IBGE (2006) 

Os números apresentados pela tabela acima evidenciam as origens e as raízes 

dessa cultura latifundiária em nosso país. A herança colonial advinda do peso das 

instituições do latifúndio sobre a sociedade brasileira, com o seu caráter de distinção 

social das mais variadas formas, estejam estas vinculadas à qualificação ou 

desqualificação; aceitação ou rejeição social, advém dos traços históricos da formação 

social brasileira, que vê na sociedade colonial latifundiária a sua gênese, conforme Silva 

(1971):  

A terra vale mais do que se lê nas avaliações, porque é em torno da 

propriedade imobiliária que gravita o mundo colonial. Do latifúndio é que 
partem as determinações dos valores sociais; nele é que se traçam as esferas 

de influência, é ele que classifica e desclassifica os homens, sem ele não há 

poder efetivo, autoridade real, prestígio estável. Nenhuma força se lhe opõe. 

Não tem a colônia uma escola de letrados e intelectuais nem uma classe 

industrial ou comercial poderosa e educada. Em verdade, quem manda é o 

latifúndio. Isso aconteceu na época colonial e, por herança, durante muito 

tempo. (Silva, 1991.p, 152) 

 Ao resgatar a historiografia da herança colonial brasileira, sob os alicerces das 

legislações e decretos oficiais, que orientaram a divisão, a ocupação, o uso e a posse da 

terra, podemos observar que a mesma sempre foi orientada de forma excludente e 

parcial. Garantindo, assim, sempre privilégios a pequenos grupos, ou a uma minoria da 

sociedade de forma privilegiada tida como os homens de bem, em detrimento da 

penúria, exclusão, segregação, e privação da maioria da sociedade. Mecanismos 

essenciais para a reprodução e manutenção do status quo da sociedade latifundiária.  

 O primeiro decreto que dividiu as terras do novo continente recém-descoberto no 

período das grandes navegações foi o Tratado de Tordesilhas, o qual as dividiu entre os 

reinos de Castela e Aragão, e o outro, no qual fomos incluídos, pertencente ao reinado 

de Portugal, tendo como linha imaginária o meridiano, conforme Silva (1971).   
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 No intento de garantir a ocupação das novas terras após a chegada de Pedro 

Alves Cabral em 1500 e de não permitir que fossem invadidas por outras nações, e, 

consequentemente, exploradas em suas riquezas naturais, minerais e em suas 

potencialidades econômicas advindas do clima tropical, a coroa portuguesa instituiu as 

capitanias hereditárias
25

, como instrumento de ocupação e administração das terras 

recém-descobertas.  

Assim, segundo Borges (1980), com relação ao Brasil, a coroa empregou o tipo 

de capitania hereditária como fórmula capaz de atrair a atenção e a cobiça das pessoas 

de fortuna em condições de enfrentarem o arriscado desafio de sua colonização.  

Para os autores Simonsen (1937) e Silva (1971), o estatuto que regulamentava as 

capitanias hereditárias era tipicamente feudal, ou seja, procurava reproduzir, nas novas 

terras descobertas, um regime político e econômico fadado ao desaparecimento, já 

observado no velho mundo, como forma de garantia do prestígio político, atrelado a 

uma base econômica latifundiária.  

A administração e a gestão das capitanias hereditárias estavam sob o domínio e a 

responsabilidade dos donatários, Silva (1971) afirma que tinham o dever e a obrigação 

de prestar contas dos atos e decisões à coroa portuguesa. Foi desses poderes de outorga 

que surgiram as sesmarias
26

, conforme veremos em alguns fragmentos da carta de 

doação da capitania de Pernambuco, segundo Borges (1980): 

                                                             
 

25 No século XV havia duas formas de ocupação e exploração das novas terras descobertas pelos países 

colonizadores na corrida das grandes navegações, no intuito de galgar novos mercados consumidores, e 

outras fontes de matérias primas. As capitanias hereditárias: quando doadas para todo o sempre para o 

donatário e seus herdeiros; e as capitanias temporárias: quando doadas por uma ou mais vidas, findas as 

quais eram revertidas à posse da coroa. Sob ambas as formas, a coroa não abria mão totalmente de seus 

direitos, mantendo sobre as mesmas o seu protetorado, mais ou menos absoluto, conforme as 

circunstâncias que ditaram as suas concessões. (Marighella,1980, p.63) 
26 José Gomes da Silva em sua obra clássica ‘A reforma agrária no Brasil’ faz uma excelente colocação 

do papel das sesmarias na formação do sistema latifundiário, desde a sua representatividade econômica e 
simbólica para a conquista do status social: Em Portugal as classes dominadoras tiveram sempre seu 

poder e prestígio na posse da terra. “Por isso, a demanda de sesmarias, sua ocupação e uso constituem, 

desde a primeira hora, um sistema para aquisição de categoria. Nem sempre é a terra fonte de riqueza, 

mas é sempre meio para conquista de consideração e respeito. Se a terra se concentra nas mãos de alguns 

proprietários, gera-se o latifúndio e limita-se a reduzido número de colonos a possibilidade de ingresso na 

classe dos senhores de engenho e fazendeiros. Assim, a fome de terras se justifica como a única forma de 

fazer fortuna como garantia de um nicho social, um status. Nenhuma outra forma havia para colonizar o 

continente senão esta: doar terras e reclamar serviços, não só de produção mas de fisco, de justiça, de 

polícia, de guerra. Os que tem a terra e tem tais investiduras são não senhores de glebas, mas também das 
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O donatário e seus sucessores darão sesmarias de todas as terras da capitania 

a qualquer pessoa, contanto que seja católica, livre de foro e direitos, salvo o 

dízimo a Deus, de acordo com as ordenações, não podendo tomá-las para si, 

sua mulher e herdeiros. (Borges, 1980. p, 6) 

 Assim, as sesmarias se apresentavam como um instrumento da coroa portuguesa 

para dar mais funcionalidade ao processo de ocupação, povoamento e ao exercício de 

atividades econômicas orientadas pela coroa, conforme as potencialidades naturais de 

cada capitania. Dessa forma, as obrigações do sesmeiros podem ser classificadas em três 

grupos:  

 Sesmarias completamente livres de foro, tributos ou pensão, salvo o 

dízimo à ordem de Cristo. 

 Sesmarias com a obrigação dos sesmeiros nelas cultivarem a cana-de-

açúcar, o algodão, estabelecerem engenhos ou fundarem vilas, dentro de 

determinado prazo, em geral de 3 a 6 anos, além do pagamento de 

dízimo. 

 Sesmaria com a condição dos sesmeiros pagarem determinado foro anual 

por léguas, pensão anual pelo estabelecimento de engenho, ou tributo 

sobre a produção de açúcar. 

Conforme anteriormente mencionado, as sesmarias se apresentavam como um 

sistema dinamizador para alavancar os recursos da coroa, financiar a construção de vilas 

em torno de igrejas, produzirem especiarias, ou produtos agrícolas bastante apreciados 

nos mercados europeus, além de garantir o povoamento da região, a partir do exercício 

das atividades econômicas, segundo Pessoa (1999).  

Mas concomitante ao regime de concessão das sesmarias, desenvolvia-se, no 

Brasil, também um sistema paralelo, levado por aqueles que não possuíam prestígio 

para serem agraciados com os títulos de sesmaria por parte da coroa portuguesa ou por 

meio de seus donatários, surgindo assim os regimes de ‘posse’, segundo Silva (1971). 

 Assim, quando o Brasil se libertou de Portugal, as terras de fácil apossamento 

estavam sob o domínio dos sesmeiros ou dos posseiros. Mesmo dados todos esses 

                                                                                                                                                                                   
 

gentes. E, com isso, o feudalismo se estrutura no latifúndio através de vários traços elementares dignos de 

destaque”. (Silva, 1971.p. 106 – 107) 
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desdobramentos do regime de posse paralelos ao de sesmaria. Essa última tendo como 

intuito e finalidade principal o povoamento e a exploração de atividades econômicas. 

Caracterizando, assim, o latifúndio como marca ou legado na herança colonial 

brasileira, conforme Cirne Lima (1954): 

O pretendente a uma sesmaria tinha que provar ser homem de posses e capaz 

de cultivar os produtos exportáveis. Formalmente havia a limitação da 

sesmaria a quatro léguas por uma exigência da demarcação judicial. Mas a 

herança da sesmaria, inegavelmente, foi o latifúndio, e mais: o latifúndio não-

cultivado. Até se poderia dizer da vocação latifundiária da sesmaria. (Cirne 

Lima, 1954, p. 37) 

Dada a origem da formação do latifúndio em terras brasileiras desde o período 

colonial, que vem a findar com o processo de independência. O Brasil vai ficar com um 

vácuo na legislação agrária até a promulgação da famosa Lei nº 601 de 1850, a Lei das 

Terras, que regulamenta a apropriação das terras devolutas
27

.  

Nesse intervalo, segundo Pessoa (1999) houve, em território nacional, muitas 

ocupações livres, ocupações essas realizadas principalmente por grandes proprietários 

visando à construção de uma reserva patrimonial, para futuras divisões por herança, 

sistema de garantia perante os principais credores e bancos, e também para a aquisição 

de novos escravos.  

E mesmo as ocupações realizadas por pequenos proprietários, ao longo do tempo 

foram sendo cooptadas pela grande propriedade, como afirma Cirne Lima (1954) ao 

dizer que se percebe logo cedo que o espírito latifundiário, fomentado pela legislação 

das sesmarias, sufocava a pequena propriedade. Certamente aconteciam muitas 

pequenas ocupações, visando somente ao cultivo de gêneros de consumo imediato, mas 

mesmo as pequenas posses eram convertidas em latifúndios. 

Segundo Silva (1971), essa lei constituiu-se de um marco divisório na história da 

propriedade rural brasileira, uma vez que de um lado reconheceu tacitamente a 

legitimidade dos títulos de domínio de terras que existiam na época e cuja origem 

remontava às capitanias hereditárias e às sesmarias, e, por outro lado, dispunha que 

ficavam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não fosse o de 

compra.  

                                                             
 

27 Terras públicas não discriminadas.  
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Já para Pessoa (1999) a Lei de Terras não criou nada de novo, ela apenas 

ratificou e legitimou o latifúndio, definitivamente estabelecido nos períodos de 

ocupações. Mas, segundo o autor, a grande alteração entre os regimes de sesmaria e da 

Lei das terras estava na sua relação de causa e efeito.  

Enquanto a primeira conferia o prestígio social, derivado do poder econômico, 

na segunda a relação se inverteu, ou seja, da terra provinha o poder econômico, da qual 

derivava o prestígio social. Para Moreira (1990) a Lei de Terras estabeleceu o mercado 

de terras, e a proibição da compra de novos escravos africanos, firmando dessa forma o 

mercado da força de trabalho. 

Reydon (2014) também critica a Lei das Terras, ao afirmar que a referida lei não 

conseguiu atender os objetivos a que se propunha até dias atuais, trazendo danos 

irreparáveis para a formação agrária brasileira, conforme veremos abaixo: 

A Lei de Terras de 1850 já tinha os seguintes objetivos que regularizavam a 

propriedade: ordenar a apropriação territorial no Brasil; acabar com a posse; 

fazer um cadastro de terras; e tornar a terra uma garantia confiável para 

empréstimos. Não foi isso, porém, o que aconteceu: a terra, rural ou urbana, 

permanece até o momento apenas com controles que procuram garantir a 

propriedade, mas que nem regulam a propriedade nem sem uso. Se, até agora, 

não há nem cadastro dos imóveis privados, nem das terras públicas 

(devolutas ou outras), quanto mais alguma forma de regulação social 

adequada! Portanto, com esse quadro, a terra é passível de qualquer tipo de 
utilização pelos proprietários, desde a especulativa, passando pela produtiva, 

até a predatória. Até hoje, o Estado não tem noção de quanta terra lhe 

pertence, aliás, nem mesmo as terras devolutas, definidas na Lei de Terras de 

1850, foram discriminadas. 

As consequências desse processo são bastante abrangentes: desde gerar uma 

das maiores concentrações de propriedade de terras no mundo, até um dos 

mais expressivos processos de exclusão do acesso à terra, tanto rural quanto 

urbana. Além disso, essa forma de ocupação sem regras explícitas fez com 
que a grande propriedade prevalecesse nos vários segmentos do agronegócio, 

E nem sempre da forma mais produtiva ou eficiente. Esse mesmo padrão de 

ocupação acabou por estabelecer fronteiras entre ricos e pobres .... (Reydon, 

2014. p. 728)  

 Concomitante a tudo isso, no século XIX, assistiu-se ao momento histórico da 

proclamação da independência do Brasil colônia, com relação a sua metrópole 

portuguesa.  Sendo, assim, uma excelente oportunidade para a implantação do processo 

de reforma agrária, não eliminando apenas a dependência política da coroa portuguesa, 

mas também toda a sua herança cultural colonial. Da mesma forma como ocorreu com 

os grandes movimentos de independência dos povos colonizados na década de 

cinquenta, originando uma terceira onda de reformas, principalmente nos países 



 

 

102 
 

 

islâmicos do Oriente médio e do Norte da África, assim como na índia, conforme afirma 

Veiga (1984).  

3.2.3– O marco jurídico institucional: A propriedade da terra. 

 

 A primeira constituição após a proclamação da república demonstrava a garantia 

e a inviolabilidade dos direitos de propriedade, conforme afirma Silva (1971) através do 

decreto nº 52 da constituição de 1890: “o direito de propriedade, mantém-se em toda a 

sua plenitude, salvo a desapropriação, por necessidade, ou utilidade pública, mediante 

indenização prévia.”.  

Pela descrição acima, podemos perceber o caráter incondicional e absoluto que a 

propriedade possui, dado o histórico da nossa herança colonial latifundiária, como já 

anteriormente descrito, restringindo o acesso, o uso e a posse da terra a milhões de 

brasileiros, principalmente em razão de antigamente a população rural ser bem superior 

à população urbana, e de depender totalmente da terra para a retirada de seu sustento.  

Podemos, assim, afirmar que o direito a propriedade com o caráter absoluto e 

incondicional se apresentava como uma cortina de ferro, em uma sociedade desigual e 

marcada por restrições políticas, econômicas e sociais. Ideia que pode ser reforçada com 

a citação de Martins (2004): 

A questão é, portanto, outra: como adquirir terras necessárias à reforma 

agrária pelo menor preço e em condições menos desvantajosas. Porque na 

questão agrária há o lado do direito de propriedade só parcialmente atenuado 

ao longo da história republicana e há o lado dos problemas sociais que gera 

em ritmo relativamente rápido. É esse desencontro que faz com que a questão 

agrária se manifeste como questão social e não como questão econômica ou 

simplesmente política. O enquadramento do regime de propriedade nas 

necessidades da sociedade e do Estado vem se dando de modo muito lento, 

devido aos bloqueios políticos de que ela está cercada. (Martins, 2004. p. 

126)  

Apesar dos decretos constitucionais de 1933
28

 alterarem o regime de 

propriedade, eles não foram elaborados de forma específica e com o intuito da 

                                                             
 

28 A assembleia constituinte de 1933, que ressaltou e alterou no direito de propriedade o seu caráter de 

exercício de função social, de que a mesma não poderá jamais ser utilizada contra o interesse da 

coletividade, podendo vir a ser expropriada em razão de interesse público ou social, desde que mediante o 

pagamento de justa e prévia indenização em dinheiro ou em outra forma estabelecida por lei especial 

aprovada por maioria da assembleia, segundo Silva (1971). 
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regularização das propriedades que estivessem diretamente ou indiretamente 

relacionadas aos bens e ativos agropecuários. Contudo, podemos afirmar que os 

mesmos se revelam como a matriz regulatória constitucional que virá futuramente 

subsidiar a elaboração das nossas políticas fundiárias.  

Mesmo tendo influências liberais em sua elaboração, podemos enxergar o cunho 

contraditório e conservador dessa lei ao afirmar que a expropriação só se dará com a 

ausência do exercício da função social da propriedade, e por justa e prévia indenização. 

Garantindo-se, deste modo, os interesses da classe social dominante quando esta se 

encontrar ameaçada na eliminação dos seus dispositivos de reprodução de poder 

político, econômico e social.  

Indo na contramão daqueles países reformistas que tiveram a oportunidade de 

estabelecer a distribuição das terras entre a massa de trabalhadores rurais nas suas mais 

variadas formas de expressão do exercício da atividade do campo, e rompendo com as 

estruturas e privilégios de poder, ou seja, resolvendo os problemas advindos da questão 

agrária.  

Para Martins (2004), o pagamento da própria terra em dinheiro e mesmo a prazo 

para fins de desapropriação reafirma o caráter rentável do sistema econômico, base 

institucional do latifúndio improdutivo, e que tem sido uma das principais bandeiras do 

latifúndio na América Latina. 

Assim, podemos perceber o duplo caráter da demanda pela reforma agrária. Na 

qual uma pode ser de cunho popular, a partir das pressões e das demandas das 

necessidades sociais. Como também pode nascer ou ser oriunda das necessidades 

políticas e econômicas das elites no intuito de garantir o desenvolvimento e crescimento 

da indústria nacional
29

.  

                                                             
 

29
 A incorporação do setor agrícola como mercado de produtos industriais poderá dar nova dimensão ao 

nosso mercado interno, ampliando as oportunidades de diversificação industrial e gerando condições para 

a elevação dos níveis de produtividade deste último setor, graças às economias de escala aí existentes. De 

fato não existe nada tão fascinante na economia brasileira como esse mercado fabuloso representado por 

40 milhões de consumidores rurais existentes aqui mesmo, dentro das nossas fronteiras, aguardando 

apenas que lhes seja dado poder aquisitivo para poder comprar tudo que a indústria nacional for capaz de 

manufaturar. Já se viu que transformar homens rurais em consumidores é indiscutivelmente uma das 

grandes finalidades da Reforma Agrária Brasileira. (Silva, 1971.p.238 – 239) 
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Quem melhor demonstrou o papel da propriedade e das classes agrárias na 

transição das nações de sociedade feudal para o mundo moderno entre os séculos XVI e 

XX foi Moore Junior (1996), mostrando as principais características que, combinadas, 

determinaram as vias de desenvolvimento: 

 

 

Quadro 05: As vias de desenvolvimento pela alteração da estrutura agrária. 

Protagonistas Países Século 

Desenvolvimento da agricultura e do poder 

da aristocracia proprietárias de terras. 

(Revoluções burguesas) 

Grã-Bretanha XVI 

França XVII 

Estados Unidos XVIII 

Poder político da burguesia nascente e dos 

trabalhadores urbanos. (Revoluções vindas 

de cima) 

 

Alemanha 

Itália 

XIX 

Japão XX 

Participação dos camponeses no processo 

de modernização. 

 

Rússia 

China 

 

XX 

Fonte: Autor (2015)/ Adaptação de Moore Junior (1966) 

 Contrariando e refutando a fundamentação teórica da relação de um processo 

reformista com o desenvolvimento econômico conforme as formulações dos teóricos da 

questão agrária clássica, Arnalte, Baptista e Garrabou (2012) afirmam que a Espanha 

pôde observar crescimento econômico sem promover uma reforma agrária.  

Ainda dentro dessa discussão, alguns autores chegam a afirmar que nunca houve 

reforma agrária no Brasil, e sim políticas de assentamentos
30

. Martins (2004) fala sobre 

a impugnação da política de assentamentos sob o pretexto de que assentamento não é 

reforma agrária. Para o referido autor, reforma agrária se caracteriza por todo ato 

tendente a desconcentrar a propriedade da terra, quando esta representa ou cria um 

                                                             
 

30
 Vamos deixar para caracterizar, definir e demonstrar as suas origens, constituição, formas de 

organização e peculiaridade no próximo capítulo. 
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impasse histórico ao desenvolvimento social, baseado nos interesses pactuados da 

sociedade.  Posição reiterada por Navarro (2014), ao dizer que o que ocorreu foram 

iniciativas de colonização
31

, conforme citação: 

À luz dessa sintética situação histórica da questão agrária e, em seu âmbito, a 

política de redistribuição de terras, por que não teria ocorrido reforma agrária 

no Brasil? A resposta é simples: reforma agrária, tecnicamente falando, supõe 

necessariamente um ato irrecorrível de transferência de direitos de 
propriedade incidentes sobre as terras privadas. Por ser irrecorrível, apenas o 

Estado pode realizá-lo, sendo esse o motivo pelo qual tentativas de realizar 

reforma agrária em níveis substanciais nunca produziram resultados dignos 

de menção. E somente será reforma agrária se aqueles direitos de propriedade 

forem compulsoriamente transferidos de proprietários privados para um 

conjunto de produtores rurais sem terra, interessados no acesso à terra. Se 

assim não for estaremos falando de iniciativas governamentais. (Navarro, 

2014.p. 709) 

 Faz-se pertinente trazermos à baila o diálogo de dois autores que partem de 

matrizes ideológicas e teóricas completamente divergentes. Enquanto Martins (2004) 

demonstra, pelos seus escritos, as categorias analíticas de base marxistas e marxianas, 

Navarro (2014) se baseia nas teorias da ortodoxia econômica, de cunho economicista e 

produtivista.  

Mesmo dadas as divergências das suas formações e formulações teóricas, ambos 

chegaram a afirmar que nunca houve um processo reformista na historiografia agrária 

brasileira, e sim instrumentos paliativos e compensatórios. Mas ambos divergem nas 

possibilidades de um processo de reforma agrária na economia brasileira. 

 Para Martins (2004), a reforma agrária é viável pelos pactos de mediação dos 

partidos políticos no âmbito do possível, isto é, no âmbito das concessões que as forças 

em confronto possam fazer para viabilizar uma transformação institucional e social 

necessária e inadiável em favor do bem comum, e não em favor dos interesses 

particulares de uma determinada classe social ou segmento social. 

                                                             
 

31
  Com a criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, foi também criado o 

programa de colonização dirigida da região amazônica, que passou a ser vista como uma solução para os 

tradicionais problemas agrários do país. A construção de grandes eixos viários, como a transamazônica 

(no sentido leste-oeste), e a Cuiabá-Santarém (no sentido sul – norte), entre outros visava à reorientação 

dos fluxos migratórios, principalmente das populações das regiões onde existiam conflitos pela posse da 

terra. Este programa na Amazônia tinha, entre seus diversos objetivos, a incorporação e o controle da 

colonização espontânea da região, o incentivo à expansão das atividades de grandes empresas e a 

substituição da reforma agrária dos demais estados da federação. (Bergamasco,1996. p. 19) 
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 O referido autor apresenta essa argumentação como a primeira via de 

implantação do processo de reforma agrária. Todavia, o mesmo chega a afirmar que 

quando os mecanismos dessa via são exauridos ao longo da trajetória, abre-se o 

caminho para a revolução, como já aconteceu em outros países. 

 Em contraposição a essa argumentação, Navarro (2014) não acredita na 

implantação do programa de reforma agrária na sociedade brasileira, primeiro em 

decorrência de não crer na última via de Martins (2004), que seria a revolução, caso o 

programa reformista não fosse implantado via pactos de concessão entre os setores que 

polarizam a sociedade brasileira.  

Navarro (2014) acredita que a revolução seria inviável em uma sociedade que já 

possui os seus regimes democráticos consolidados como a sociedade brasileira.  

Principal razão do seu fundamento é não vislumbrar um programa reformista no Brasil. 

Para o referido autor, em regimes democráticos o jogo da política tende a sempre se 

inclinar na direção dos interesses das cidades e dos meios urbanos, configurando, assim, 

a impossibilidade de um programa de reforma agrária que seja conduzido com sucesso.  

 O referido autor continua argumentando que o rural na atualidade funciona como 

apêndice da cidade, ou seja, mantém uma relação marginal com o meio urbano em 

decorrência da drástica redução populacional do campo, e do aumento contínuo dos 

contingentes populacionais dos grandes centros. Também em razão das recentes 

transformações econômicas e tecnológicas inseridas nas atividades agropecuárias.  

Ao descrever os argumentos de Navarro (2014) nos damos conta de que o 

mesmo é partidário da teoria das cidades, que sempre se remete ao meio rural como 

região ou territorial oposto, desqualificando-o em sua caracterização como o lugar do 

atraso, do arcaico, do predomínio do ambiente natural sobre o ambiente construído, do 

local de fornecimento de produtos e gêneros agropecuários, de traços de sociabilidade 

extintos e que sobrevive muito mais no imaginário popular. 

Contrapondo essa ideia da segregação do rural pelo urbano, recorremos às 

afirmações de Wanderley (2003), de que as relações entre a cidade e o campo não 

destroem as particularidades dos dois polos, e, por conseguinte, jamais representarão o 

fim do rural: 
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A afirmação da permanência do rural, enquanto espaço integrado, porém 

específico, é reforçada quando se leva em conta as suas representações 

sociais a respeito do meio rural. Considero particularmente fértil, nessa 

reflexão, a ideia de que, mesmo quando se atinge uma certa homogeneidade, 

no que se refere aos modos de vida e à chamada ‘paridade social’, as 

representações sociais dos espaços rurais e urbanos reiteram diferenças 

significativas, que têm repercussão direta sobre as identidades sociais, os 

direitos e as posições sociais de indivíduos e grupos, tanto no campo, quanto 

na cidade. O que parece mais importante a registrar é que estas diferenças se 

dão não mais ao nível de acesso aos bens materiais e sociais, que seriam 
então, de uma certa forma, similarmente distribuídos entre os habitantes do 

campo ou da cidade, nem mesmo no que se refere ao modo de vida de uns e 

de outros. (Wanderley, 2003. p. 33) 

 Pela argumentação da autora, percebemos que ambos os espaços não se excluem 

mutuamente, como apresentado por Navarro (2014) ao se referir à hegemonia soberana 

da cidade sobre o campo, afirmando que essa hegemonia tem como consequência o fim 

dos espaços rurais. Dadas algumas transformações demográficas, econômicas e 

tecnológicas da contemporaneidade, o referido autor continua afirmando a inviabilidade 

de um processo de reforma agrária no Brasil, em razão do processo de urbanização da 

população brasileira, tese reforçada também Graziano da Silva (1991).  

3.2.4. – A nova roupagem do Latifúndio. 

 

 Como já havíamos discutido anteriormente, a demanda por reforma agrária não 

era apenas uma reivindicação dos trabalhadores rurais nas suas mais variadas formas de 

relações de trabalho no campo, mas também passou a ser uma demanda de setores da 

sociedade que advogavam pelo capital industrial, com interesses da política de 

desenvolvimento, querendo remover o cenário arcaico e retrógrado que o latifúndio 

improdutivo imprimiu à economia e à sociedade brasileira.  

Assim, superar de forma urgente todo atraso deixado pela sociedade camponesa 

ou, em outras palavras, latifundista, conforme Medeiros (1995). Por essa razão 

intitulamos essa seção da nova roupagem do latifúndio, nela queremos descrever o 

papel da modernização da agricultura na agenda da política de desenvolvimento da 

economia brasileira.  

Assim, os governos dos regimes militares no ano de 1964 aprovaram e 

instituíram o Estatuto da terra, no intuito de deixar o caminho aberto para o processo de 

modernização da agricultura brasileira, realizando a tipificação e a classificação das 

propriedades rurais, ou seja, ao invés de promover a distribuição equitativa da terra, 
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obrigaram via processo de tributação ao latifúndio improdutivo que este se tornasse 

produtivo.  

E, consequentemente, acentuar a sua capacidade de concentração fundiária, com 

novos investimentos, em razão da diluição dos seus custos fixos com a aquisição de 

novas tecnologias como máquinas e equipamento automatizados e computadorizados 

que só se tornaram viável econômica e financeiramente em razão das extensas áreas 

agrícolas, ou seja, uma produção de grande escala. Essa conclusão é afirmada por 

Martins (1991): 

O Estatuto da terra, que supostamente surgiu para definir, caracterizar e 

solucionar os defeitos da estrutura fundiária em nosso país, estabeleceu 
quatro tipos de estabelecimentos rurais: minifúndio, empresa rural, latifúndio 

por exploração e latifúndio por dimensão. O minifúndio é claramente 

definido como indesejável e problemático, sujeito a remembramento 

mediante pressão da tributação, a empresa rural é a categoria definida como 

ideal quanto à dimensão e à exploração; o latifúndio por exploração e o 

latifúndio por extensão também são indesejáveis, mas não condenados à 

fragmentação já que, através da pressão tributária, poderão transformar-se em 

empresas. Pode-se dizer que o Estatuto da terra não é distributivo, mas 

concentracionista. Nesse sentido, ele não representa de fato instrumento para 

solucionar os efeitos sociais e problemáticos da concentração fundiária e da 

concentração da exploração agropecuária apontados acima. Do mesmo modo, 

o Estatuto somente prevê a desapropriação para efeito de reforma agrária em 
casos de tensão social ou para prevenir tensões sociais. A rigor, portanto, o 

Estatuto não é um instrumento de reforma agrária, mesmo no sentido 

reformista e limitado de instrumento de alteração da estrutura fundiária. 

Menos ainda o é como instrumento que vá além dos aspectos quantitativos da 

desigual distribuição da terra, para alcançar o próprio direito de propriedade 

que já está sendo alcançado de fato pelos efeitos destrutivos da concentração 

fundiária. (Martins, 1991. p. 71) 

 O referido autor, ao definir que o Estatuto da terra nunca teve um caráter 

distributivista, afirmava que esse instrumento visava ao processo de desapropriação para 

fins de reforma agrária apenas como mecanismo de arrefecimento dos conflitos sociais 

no campo. Assim, movimentos sociais enxergaram, nos regimentos do Estatuto da terra, 

uma brecha legitimadora, ou seja, a pressão reivindicadora nos processos de ocupação.  

 Dessa forma, a modernização da agricultura ia ganhando espaço de legitimação, 

sua autorreprodução nos espaços rurais. Mas sempre inserida no contexto do processo 

de industrialização, o que significa substituir os meios de produção tradicionais por 

máquinas e insumos de origem industrial.  

Ainda dentro desse pacote de transformações a serem realizadas nos espaços 

rurais, o Estado entra como fomentador, com políticas agrícolas e não agrárias como 
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instrumentos balizadores de todo esse processo, como, por exemplo, as políticas de 

créditos, de pesquisa e de extensão rural
32

. Tudo isso no intuito de garantir de forma 

mais fácil e ágil a implantação do processo de modernização da agricultura, segundo 

Masseli (1998).  

3.2.5 – A reforma agrária: Da utopia à realidade experimentada. 

 

 Nessa seção procuraremos descrever os principais movimentos ocorridos na 

historiografia agrária brasileira que tinham como pano de fundo a luta por terra. Além 

de trazermos à tona a discussão atual sobre o processo de reforma agrária. 

 Inicialmente, faremos a distinção salientada por Martins (1993) ao falar da luta 

pela terra e da luta pela reforma agrária, porque primeiro toca mais profundamente a 

estrutura social e a luta pela reforma agrária expressa em uma certa conciliação, ou um 

acordo com as outras classes sociais. Dessa forma, os processos de ocupação se definem 

como a luta pela terra, conforme fala Ianni (1988), ao dizer: 

Nem sempre o camponês está pensando a reforma agrária, que aparece nos 

programas, discursos e lutas dos partidos políticos, na maioria dos casos de 

base urbana. Pensa a posse e o uso da terra na qual vive ou vivia. Estranham 
quando o denominam ‘camponês’. Reconhece que é trabalhador rural, 

lavrador, sitiante, posseiro, colono, arrendatário, meeiro, parceiro e etc. São 

os outros que dizem, falam, interpretam, criam e recriam ou mesmo 

transfiguram as reivindicações e lutas do camponês. Muitas vezes este não se 

reconhece no que dizem dele, ou fazem por ele, a partir de partidos políticos, 

agências governamentais, órgãos da imprensa e igrejas. (Ianni, 1988.p. 101-

102) 

É dentro desse contexto da luta pela terra, e não por uma reforma agrária em si, e 

repleta de acordos e conchavos políticos com a classe possuidora do poder econômico, 

que surgem no Brasil, nas quatro primeiras décadas, os movimentos messiânicos
33

 e o 

                                                             
 

32 Iremos nos deter melhor sobre as suas formas, caracterização e consequências no campo no próximo 

capítulo sobre assentamentos rurais. 
33

 Considera-se como movimento messiânico aquele que é comandado por um líder espiritual, um 

"messias", que a partir de suas pregações religiosas passa a arregimentar um grande número de fiéis, 

numa nova forma de organização popular, que foge às regras tradicionais e, por isso, é visto como uma 

ameaça à ordem constituída. Esses movimentos tiveram importância em diversas regiões do país; no 

interior da Bahia, liderado pelo Conselheiro, em Juazeiro do Ceará, liderado pelo Padre Cícero, no 

interior de Santa Catarina e Paraná, liderado pelo beato João Maria e novamente no Ceará, sob o comando 

do beato, José Lourenço; somente foi possível devido a algumas condições objetivas como a concentração 

fundiária, a miséria dos camponeses e a prática do coronelismo, e por condições subjetivas como a forte 

http://www.historianet.com.br/main/conteudos.asp?conteudo=175
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cangaço
34

. E, no meio do século passado, as ligas camponesas
35

, os sindicatos rurais
36

, e 

as ocupações de terras devolutas, conforme Martins (1983).  

 Diferentes das duas primeiras, as ligas camponesas surgiram como um 

movimento espontâneo e desinteressado de uma organização mais formal e articulada 

com setores fora da realidade propriamente dita como camponesa. Todavia na medida 

em que o movimento ia ganhando força e projeção nacional, o mesmo ia se 

formalizando, realizando articulação com outros setores da sociedade, e saindo da 

configuração da luta pela terra para a luta pela reforma agrária. 

 No discurso atual sobre o processo de reforma agrária, há aqueles que advogam 

a tese de que não há mais demanda por terra no Brasil, e que a grande maioria dos 

militantes dos movimentos sociais de hoje são oriundos das periferias das cidades. E 

que os mesmos jamais irão se adaptar aos modos e estilos de vida dos projetos de 

reforma agrária em áreas assentadas, em decorrência dos mesmos já estarem 

desterritorializados (Navarro, 2004). 

 Além de afirmar que não há mais terras disponíveis no país para fins de reforma 

agrária, acabando, assim, com a possibilidade de um processo reformista no Brasil, 

contrariando os dados da tabela 04, que demonstra a quantidade de terras, ou de imóveis 

                                                                                                                                                                                   
 

religiosidade popular e a ignorância. Os grandes grupos sociais que acreditaram nos messias e os 

seguiram, procuravam satisfazer suas necessidades espirituais e ao mesmo tempo materiais. 
34 Entre o final do século XIX e começo do XX (início da República), surgiu, no nordeste brasileiro, 
grupos de homens armados conhecidos como cangaceiros. Estes grupos apareceram em função, 

principalmente, das péssimas condições sociais da região nordestina. O latifúndio, que concentrava terra e 

renda nas mãos dos fazendeiros, deixava às margens da sociedade a maioria da população. Portanto, 

podemos entender o cangaço como um fenômeno social, caracterizado por atitudes violentas por parte dos 

cangaceiros. Estes, que andavam em bandos armados, espalhavam o medo pelo sertão nordestino. 

Promoviam saques a fazendas, atacavam comboios e chegavam a sequestrar fazendeiros para obtenção de 

resgates. Aqueles que respeitavam e acatavam as ordens dos cangaceiros não sofriam, pelo contrário, 

eram muitas vezes ajudados. Esta atitude fez com que os cangaceiros fossem respeitados e até mesmo 

admirados por parte da população da época. Os cangaceiros não moravam em locais fixos. Possuíam uma 

vida nômade, ou seja, viviam em movimento, indo de uma cidade para outra. Ao chegarem nas cidades, 

pediam recursos e ajuda aos moradores locais. Aos que se recusavam a ajudar o bando, sobrava a 
violência.  
35

 Quando se fala em Ligas Camponesas, invariavelmente se reporta aos anos de 1954/1955, no estado de 

Pernambuco, quando a mobilização dos trabalhadores rurais do Engenho Galileia, culminou com a 

desapropriação pela assembleia legislativa em 1959. Esse movimento tinha como liderança José dos 

Prazeres e a retaguarda parlamentar e jurídica de Francisco Julião. 
36

 Os sindicatos rurais surgiram no Brasil no início do século XX, congregando interesses patronais e dos 

trabalhadores rurais em apenas um sindicato, o que acabou favorecendo mais ainda a formação das 

oligarquias rurais, dado o controle político e econômico, dos grandes fazendeiros.  
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rurais suspeitos de grilagem
37

 no Brasil, e que poderiam ser canalizados para fins de 

reforma agrária.  

Tabela 04: Proprietários/detentores de imóveis rurais suspeitos de grilagem. Brasil e 

regiões. 

Região (UF) Nº de imóveis (%) Área (ha) (%) 

Brasil 1.438 100 46.156.619,4 100 

Norte 128 8,9 5.477.825,1 11,9 

Nordeste 152 10,6 4.2247.183,3 9,2 

Sudeste 187 13,0 7.208.982,5 15,6 

Sul 29 2,0 690.607,9 1,5 

Centro-Oeste 661 46,0 17.382.403,7 37,7 

Endereço não 

informado 

281 19,5 11.149.617,1 24,2 

Fonte: INCRA (1999) 

 No decorrer dessa discussão, é interessante fazermos a distinção entre os 

programas de reforma agrária social e de mercado. Enquanto a primeira tem como 

característica básica a alteração da estrutura fundiária, por meio da alteração das 

estruturas de poder político e econômico, que se retroalimentam mutuamente, a última 

foi idealizada pelo Banco Mundial, tendo como projeto piloto, no Estado do Ceará, o 

conhecido como projeto São José, e que, posteriormente, ganhou o nome de programa 

Cédula da Terra, no governo de Fernando Henrique Cardoso – FHC, conforme veremos 

em Pereira (2013): 

Pode-se definir o Modelo de Reforma Agrária de Mercado – MRAM como 

uma política estatal que combina a transação patrimonial privada e política 

distributiva. Transação patrimonial por tratar-se de um financiamento 

concedido para a compra e venda voluntária entre agentes privados – ou seja, 

                                                             
 

37 O INCRA está mapeando a estrutura fundiária do país de modo a localizar, um a um, os casos de fraude 

e falsificação de títulos de propriedade de terras. A grilagem é um dos mais poderosos instrumentos de 

domínio e concentração fundiária no meio rural brasileiro. Em todo o país, o total de terras sob suspeita 

de serem griladas é de aproximadamente 100 milhões de hectares – quatro vezes a área do Estado de São 

Paulo ou a área da América Central mais México. Na região Norte, os números são preocupantes: da área 

total do Estado do Amazonas, de 157 milhões de hectares, suspeita-se que nada menos que 55 milhões 

tenham sido grilados, o que corresponde a três vezes o território do Paraná. No Pará, um fantasma vendeu 

a dezenas de sucessores aproximadamente nove milhões de hectares de terras públicas. (INCRA, 1999.p. 

2) 
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uma típica operação mercantil – e pelo fato de que os proprietários são pagos 

em dinheiro e a preços de mercado, enquanto os compradores assumem 

integralmente os custos de aquisição da terra e os custos de transação. A 

mesma também possui o caráter distributivo porque há transferência de 

recursos a fundo perdido, em proporção variável conforme o caso, para 

investimentos em infraestrutura de produção. (Pereira, 2013. p.20.) 

 Dentro desse debate teórico, conclui-se que não há mais possibilidades de haver 

um processo de reforma agrária, em decorrência da perda de relevância do processo 

reformista, em razão de alguns argumentos levantados por teóricos da atualidade dos 

estudos rurais. Organizamos no quadro 04 abaixo, quais são os principais argumentos.  

Levantamos, também, os contra-argumentos que possam invalidar essa 

argumentação que se propõe a apresentar-se como estritamente ‘técnica’. Enquanto a 

mesma se revela com as mesmas roupagens discursivas de períodos anteriores.  

Revelando, mais uma vez a nossa herança cultural colonial que nos rodeia até os 

dias de hoje, ou seja, essa argumentação não tem nada de discurso técnico, e sim 

ideológica. Querendo, portanto, favorecer e legitimar as práticas excludentes e 

conservadoras que sempre orientaram a nossa política agrária e fundiária 

concentracionista.  

Dessa forma, optamos por uma reforma agrária distributiva e que possa se 

expressar na liberdade de seus beneficiários, visando acima de tudo o seu bem-estar, o 

seu status como cidadão.  

Cidadão no sentido de integração a todas as esferas da vida, sejam elas social, 

material, cultural, política, simbólica, e ambiental, conforme afirma Sen (2000) ao se 

referir à perspectiva baseada na liberdade. Em decorrência disso, acreditamos que é 

possível o desenvolvimento como liberdade em realidades de projetos de reforma 

agrária, conforme veremos no próximo capítulo. 

Quadro 06: Argumentos e Contra-argumentos da inviabilidade do processo de reforma 

agrária na atualidade. 

Argumentos Contra Argumentos 
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O esvaziamento demográfico 

do campo. 

Já vimos anteriormente que há uma alteração demográfica entre o 

campo e a cidade, nas últimas décadas no cenário brasileiro. Alteração 

essa decorrente do processo de expropriação do fator de produção terra 

pelos latifúndios produtivos e improdutivos da nossa historiografia 

agrária, gerando assim uma enorme massa de trabalhadores 

explorados. 

 

 

 

 

A baixa produtividade dos 

pequenos empreendimentos 

agrícolas. 

Nas regiões onde houve projetos de assentamentos, pode-se observar 

uma maior dinamização da economia local, com o aumento 

demográfico, e com uma maior oferta de produtos excedentes, 

dinamizando as feiras locais, bem como o comércio e a região. Esse 
incremento de renda na economia local não é só oriundo de atividades 

agrícolas, mas também de empregos não agrícolas, por meio da 

pluriatividade. 

A agricultura familiar esteja esta em unidades assentadas ou não é a 

principal responsável pela segurança alimentar, dado que a produção 

dos grandes latifúndios do agronegócio é voltada ao mercado externo, 

ou seja, as commodities agrícolas, além daquelas que são produzidas 

como biocombustíveis. 

Alocação ineficiente de 

recursos estatais em projetos 

de reforma agrária, gerando 

uma favelização no campo, 

com os projetos de 

assentamentos 

É certo que muitos assentamentos carecem de infraestrutura adequada 

para garantir o exercício do desenvolvimento como liberdade em 

realidades assentadas. Mas, mesmo dada toda essa precariedade que 

esses beneficiários vivem, a sua condição de vida anterior aos projetos 

de assentamentos era bem pior. Mas isso não exime da reivindicação e 

pressão política para o desenho de políticas públicas complementares, 

as políticas fundiárias, como acesso à saúde, à educação, ao transporte, 

à comunicação, para o exercício da sua cidadania. 

 

 

A necessidade da 

modernização da agricultura 

como mecanismo de entrada 

de divisas, 

 

Péssima escolha da política econômica brasileira, ao optar pelas 

commodities agrícolas como principal fonte de entrada de divisas na 

economia por meio da pauta de exportação. Primeiro em razão do 

baixo valor agregado de tais produtos. Segundo, em razão da entrada 

de divisas ter na indústria a sua principal plataforma como produtos 

eletroeletrônicos, royalties e outras tecnologias, como fazem as 

principais economias que importam para o Brasil produtos com alto 

valor agregado, e que deteriora a nossa balança comercial. 

 

 

Não há terras para a reforma 
agrária. 

Pelas tabelas que já mostramos anteriormente há disponibilidades de 

terras sim, tanto terras devolutas, como terras de grilagem, latifúndios 

improdutivos e também ‘produtivos’. Esse último garante uma 

reprodução material nas mãos de poucos, furtando essa mesma 

reprodução material nas mãos de muitos, conjuntamente com a 

reprodução simbólica do homem do campo. Sem falarmos das terras 

que estão sujeitas ao processo de desapropriação por relações de 

trabalhos inapropriadas; por desrespeito às questões ambientais; e por 

não atendef aos graus de utilização e eficiências 38(GUT), e ao (GEE). 

                                                             
 

38 O Grau de Utilização da Terra – GUT-  é obtido dividindo-se a área efetivamente explorada pela área 

aproveitável total do imóvel. Já o Grau de Eficiência na Exploração é obtido por meio da comparação dos 

níveis de produtividade do imóvel com aqueles índices de rendimento regional fixados pelo poder 

público. (Graziano, 1991.p. 37) 
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A maioria das famílias 

instaladas em projetos de 
reforma agrária, não são 

vocacionadas para a 

agricultura. 

A questão aqui não é quem está ou não vocacionado para a atividade 

agrícola, e sim quem foram os excluídos do processo de 

desenvolvimento, e que estão enquadrados às margens do modelo de 

crescimento atual, seja ele oriundo do campo ou da cidade. E quando 

falamos em reprodução material no campo, não estamos apenas nos 

restringindo às atividades agrícolas, mas também às atividades não 

agrícolas, por meio da pluriatividade. Além do mais, o homem do 

campo, pelo processo do êxodo rural, estava vocacionado às atividades 

urbanas industriais? Dessa forma, o processo de adaptação, em 

unidades de reforma, não é apenas um desafio dos beneficiários 

oriundos da cidade, mas também do campo, por incorrer em realidades 
de gestão da propriedade, que até então nunca incorreu, como 

assalariado, meeiro, colono, posseiro, dentre outras formas de trabalho 

agrícola. Necessitando, portanto de assistência política, social e 

econômica. 

Fonte: Autor (2015)/ Adaptação a partir dos textos de Navarro, Buainaim, Alves, 

Silveira (2014); Leite (2006); e Wanderley (2003). 

 Já a nível global, pegando os casos da América Latina e da Europa,  Arnalte, 

Baptista e Garrabou (2012) nos falam que a questão agrária atual não se volta mais para 

aquela discussão clássica, mas sim para as questões da segurança alimentar, da 

utilização da tecnologia e das condições ambientais no meio rural. 

 Para os autores acima, todo esse fenômeno é agravado ainda pelo processo de 

desnacionalização dos recursos naturais por grandes conglomerados financeiros, 

afirmação corroborada por Sampaio (2013), principalmente das economias periféricas, 

situadas em regiões de clima tropical, ou seja, áreas mais favoráveis à prática agrícola, 

praticamente ao longo de todo ano. 

 Assim, todo esse processo de desnacionalização se dá por dois grandes fatores: a 

produção de energia de renováveis, a partir da produção de biocombustíveis, o que 

acarreta o segundo fator que é a elevação dos preços dos alimentos, em decorrência da 

maior demanda por terra, dado que o mesmo é recurso natural limitado. Produzindo, 

assim, efeitos sobre a questão da segurança alimentar. 

 Para Arnalte, Baptista e Garrabou (2012), os programas de reforma agrária como 

são desenhados na atualidade se apresentam de forma ineficiente, corroborando com a 

ideia de Navarro (2014), promovendo apenas uma cadeia de restrição no campo. Dessa 

forma, esses autores acreditam que os programas de reforma agrária devem contemplar 

o acesso desses agricultores às novas tecnologias e aos mercados extremamente 

concentrados. 
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3.3 – Assentamentos rurais 

 

Nesse subcapítulo, discorreremos sobre os aspectos pertinentes às peculiaridades 

que estejam diretamente relacionados às realidades assentadas, como, por exemplo, a 

sua origem, características e configuração no desenho da legislação fundiária para 

unidades reformadas.  

Na primeira seção nos deteremos especificamente na descrição da origem dos 

assentamentos rurais, bem como na sua definição para os principais estudiosos dessa 

realidade existencial no meio rural brasileiro. 

Dedicamos a segunda seção à agricultura familiar como categoria analítica e 

eixo de formulação de políticas públicas para o campo, definindo e diferenciando esse 

modo de produção dos demais encontrados na realidade rural. Também demonstramos a 

relevância dessa modalidade de produção para muitos teóricos na configuração da 

reprodução material e simbólica da população rural.  

Na última seção, descrevemos as políticas públicas estruturantes e 

complementares para a remoção das formas de privações persistentes em realidades 

assentadas. Corroborando com a nossa ideia de que as políticas públicas estruturantes e 

complementares são instrumentos viabilizadores da expansão das capacidades humanas 

para o exercício do desenvolvimento como liberdade dessa população que se encontra 

em unidades territoriais reformadas. 

3.3.1 - Origem, definição, e caracterização dos assentamentos 

 

 A origem dos assentamentos, segundo Bergamasco (1996), data da década de 60 

(sessenta), quando os mesmos apareceram pela primeira vez no vocabulário jurídico e 

sociológico do contexto do processo de reforma agrária da Venezuela, que logo em 

seguida se difundiu rapidamente para inúmeros países.  

Segundo a referida autora, essas unidades de assentamentos rurais surgiram como 

instrumento de produção agrícola, por meio de políticas governamentais visando ao 

reordenamento do uso da terra, em benefício dos trabalhadores rurais com pouca ou 

nenhuma terra, conforme a classificação de origem descrita abaixo.  
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Colonização Dirigida: 

No Brasil, as primeiras formas de unidades assentadas surgiram com o processo de 

colonização dirigida na década de 70 (setenta), por meio da regulamentação do Estatuto 

da Terra, como anteriormente visto, durante o período do regime militar, no intuito de 

engendrar a política de modernização da agricultura, ou seja, uma política 

compensatória, que viesse amenizar ou atenuar essa política excludente do processo de 

modernização conservadora da nossa agricultura. A particularidade desses 

assentamentos refere-se à sua localização em áreas remotas, ou até então ocupadas 

apenas por nações indígenas e posseiros desbravadores. Dessa forma, houve uma clara 

tentativa de deslocar a luta pela terra para os locais mais afastados e desabitados do país, 

sobretudo em áreas de fronteiras agrícolas, o que, mesmo assim, não evitou a 

concentração fundiária. 

O reassentamento dos atingidos por barragens:  

O movimento dos atingidos por barragens teve sua origem ligada a uma 

discordância quanto ao valor das indenizações, e avançou para o ‘terra por terra’, ‘casa 

por casa’ e condições similares de infraestrutura, ou seja, passou da referência 

monetária para a de reconstituição de seu modo de vida e de trabalho, preferencialmente 

na mesma região. Começando, assim, a luta pelo seu reassentamento.  

As políticas fundiárias estaduais: 

Com as eleições para governadores no ano de 1982, imbuídos pelo processo de 

redemocratização da política brasileira, muitos candidatos assimilaram a demanda por 

terra que os trabalhadores vinham reivindicando e firmaram compromisso político de 

impulsionar a realização de uma reforma na estrutura fundiária de seus estados, 

promessa que poderia render vários votos, dado o contexto político da época. Fazendo 

uma análise quantitativa dessa política fundiária nos estados, na década de oitenta, 

percebemos que a mesma teve um impacto reduzido sobre o problema da concentração 

fundiária. Até porque, em grande medida, as ações estaduais eram movidas por pressões 

sociais, não muito diferentes do que veríamos na década seguinte com políticas agrárias 

de cunho federal. 

O Plano Nacional de Reforma Agrária - PNRA: 
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Foi aprovado pelo decreto de nº 91.766 de 10 de outubro de 1985, o qual visava à 

desapropriação por interesse social. Dessa forma, o valor da terra deveria ser indenizado 

por títulos da dívida agrária, e apenas as benfeitorias em dinheiro. Isso acarretou uma 

verdadeira mercantilização da terra, e principalmente daquelas improdutivas, que 

construíam alguma benfeitoria para se beneficiar desse processo reformista, que, 

querendo ou não, deve ter beneficiado mais uma vez o latifúndio.  

As reservas extrativas: 

A proposta de criação de reservas extrativistas foi formulada no I Congresso 

Nacional dos Seringueiros - CNS, no ano de 1985, quando se iniciou uma campanha 

para fazer com que o INCRA reconhecesse a especificidade dos assentamentos 

extrativistas da região amazônica. A colocação que mede entre 300 e 600 hectares foi 

apresentada como uma unidade básica, em contraposição ao módulo rural
39

familiar, 

normalmente operacionalizado nos programas de reforma agrária. Havia obstáculos 

decorrentes do tamanho da área que cada família ocupava, e do valor de desapropriação 

das terras tidas como produtivas, devido a extração de madeira, borracha, minérios, e 

plantas medicinais. Assim, a estratégia adotada pelo CNS foi a realização do 

deslocamento para a legislação ambiental, por meio do Instituto Nacional do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, criando, uma nova 

modalidade de conservação ambiental, nomeada de reservas extrativistas, destinada 

exclusivamente ao usufruto das populações da floresta. 

 A partir disto, tem-se que as políticas em favor das unidades territoriais 

reformadas se acentuam de forma mais presente no cenário político da economia 

brasileira a partir da década de 80 (oitenta), com as intensas pressões dos movimentos 

sociais que eclodiram juntamente com o processo de redemocratização, após período de 

repressão militar.  

                                                             
 

39 Um módulo rural é área agrícola capaz de permitir, em média, a manutenção e desenvolvimento de uma 

família rural. No estatuto da terra, o módulo rural, uma propriedade familiar, é ‘ o imóvel rural que, direta 

e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a sua força de trabalho, 

garantindo-lhes a subsistência e progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região 

e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros. (Bergamasco, 2003.p. 26) 
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Concomitante a todo esse processo, surgem as novas regulamentações 

institucionais, que irão nortear o processo fundiário no país: os Planos Nacionais de 

Reforma Agrária – PNRA
40

, e os Planos Regionais de Reforma Agrária – PRRA.  

Na sua implantação, o PNRA sofreu a influência das alas mais conservadoras da 

sociedade, como da Unidade Democrática Ruralista – UDR, da Sociedade Rural 

Brasileira – SRB, e do Conselho Nacional de Agricultura – CNA, além da bancada 

ruralista no congresso nacional que os representava. Pressionando para que o governo 

do presidente José Sarney mantivesse os privilégios nos dispositivos institucionais da 

nossa herança colonial latifundiária, impossibilitando, mais uma vez, o exercício do 

desenvolvimento como liberdade em áreas de reforma agrária.  

 Dentro desse cenário de origem e criação de unidades territoriais assentadas, há 

aqueles que afirmam como Bergamasco (1996) que os assentamentos não decorrem de 

uma política de desenvolvimento voltada para o atendimento das populações rurais, mas 

como uma alternativa de atenuar os conflitos e a violência no campo.  

Ainda dentro dessa mesma linha de raciocínio, Reydon (2014) diz que, nos 

últimos vinte anos, a reforma agrária foi balizada pela legislação vigente. Ocorrida em 

decorrência da pressão dos movimentos sociais, particularmente o MST, cujos membros 

ficavam em acampamentos. Instalavam-se em terras ociosas, pressionando o governo a 

executar a reforma agrária.  

Já Neves (1997), em sua obra ‘Assentamento rural: reforma agrária em 

migalhas’, diz que em contexto político desfavorável, a demanda por terra vai 

encontrando algum tipo de apoio e viabilidade, por meio do instrumento de luta que 

acena com a plausibilidade do projeto político de desconcentração da propriedade da 

terra.  

 Passando para a definição dos assentamentos, vamos percorrer alguns autores no 

que se refere ao seu entendimento sobre essa realidade social. Para Stédille e Gorgen 

                                                             
 

40 Foi implantado no governo de José Sarney, em 1985, prevendo estratégias de ação para a execução da 

reforma agrária, na qual apregoava que o programa básico, definidor e configurador do processo de 

transformação das relações de propriedade e das melhorias de condições de acesso a terra é o Programa 

de Assentamentos Rurais. (PNRA, 1985, p.31)  
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(1993), os assentamentos se configuram como um conjunto de famílias, que passam a 

trabalhar numa área de terras destinadas a agricultores sem terra, utilizando-a para a 

produção agropecuária.  

Enquanto para Andrade (1989), refere-se a diversas etapas da ação estatal ao 

visar à ordenação ou reordenação de recursos fundiários, visando à produtividade e  

viabilidade econômica desses novos empreendimentos agrícolas.  

Já para Guanziroli (1994) significa a incorporação de novas terras ao processo 

produtivo do país, com a consequente criação de ocupação, distribuição de renda, e etc. 

Beneficiando, assim, a camada de pequenos agricultores.  

Enquanto para Lopes, Santos, Silva, e Martins (2009), assentamentos são 

definidos como a ocupação e uso da terra para fins agrícolas, agropecuários e 

agroextrativistas em que um grupo de trabalhadores sem terra ou com pouca terra 

obteve a posse, usufruto e/ou propriedade sob a forma de lotes individuais e o 

patrimônio fundiário envolvido é resultante de processo de aquisição, desapropriação ou 

arrecadação, pelo poder público e associado, de maneira explícita, pelos trabalhadores 

e/ou agentes públicos, a processos de reforma agrária. 

Portanto, o conceito de assentamento deve contemplar os efeitos distributivistas 

do fator de produção terra, independentemente se o mesmo venha garantir de forma 

vindoura a reprodução material de seus beneficiários. Assim, o fato de ter acesso, o uso 

e a posse da terra pode se configurar como uma condição necessária ao 

desenvolvimento como liberdade em áreas reformadas, mas jamais como uma condição 

suficiente.  

E por que o efeito distributivista da terra não pode ser considerado como uma 

condição suficiente para o exercício pleno do homem do campo? Em razão de não 

podermos considerar a uniformidade das condições naturais (edafoclimáticas) de todas 

as regiões do país.  

Analisando o caso da região Nordeste, como afirmam Gomes da Silva e Bastos 

(2014), o Semiárido tem a predominância de solos rasos, cristalinos, submetidos à alta 

insolação, com deficiência hídrica e secas periódicas. São características que 
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conformam um ambiente inadequado à produção em estabelecimentos de menor porte. 

Essa mesma ideia é corroborada pela argumentação de Abromovay (2012), quando diz: 

Os assentamentos do Nordeste, sob todos os aspectos, mostram situação mais 
precária que os das outras regiões. A fertilidade dos solos ali é menor, os 

problemas com a água são mais graves, a renda é mais baixa e é no Nordeste 

onde os assentados mais dependem da venda de sua própria força de trabalho 

para sobreviver. Ao mesmo tempo, cerca de dois terços dos agricultores sem 

terra do país concentram-se justamente nessa região. As estruturas de 

comercialização ali refletem, e ao mesmo tempo reforçam, a situação de 

pobreza rural generalizada, ambiente propício para a intermediação destes 

intermediários que drenam parte significativa da renda dos agricultores, 

contribuindo para a sua pobreza, o que por sua vez, oferece condições 

objetivas para a ação clientelista de comerciantes locais. (Abromovay, 

2012.p. 2) 

 Então, a partir da argumentação dos autores percebemos que não podemos 

colocar em um mesmo plano de necessidade todos beneficiários do programa de 

reforma agrária. Devendo haver assim uma classificação conforme as necessidades 

maiores e menores, que vão desde as condições edafoclimáticas, o dinamismo regional 

(redes de comercialização do excedente produtivo) e a disposição de serviços 

(infraestrutura de acesso a saúde, educação, transporte, lazer, moradia, dentre outros).  

Podemos exemplificar melhor essa colocação aos comparamos os assentamentos 

rurais que se encontram na região Nordeste com os que estão instalados na região Sul e 

Sudeste. Enquanto os primeiros possuem uma irregularidade nas suas precipitações 

pluviométricas, os últimos já possuem geralmente certa regularidade.  Reduzindo, 

assim, a vulnerabilidade das culturas agrícolas, além da regularidade de uma produção 

durante todos os meses do ano, enquanto os primeiros têm que se restringir apenas à 

estação chuvosa.  

Contudo, se pegarmos dois assentamentos independentemente da sua localização 

no país, mas levando em consideração que os mesmos possuem uma distância 

considerável dos seus principais centros polarizadores, ou seja, da sede do município, 

geralmente aqueles que se encontram mais próximos dos centros urbanos tendem a ter 

um canal de comercialização mais aberto da sua produção excedente, em decorrência 

das menores distâncias, melhores condições de acessos, aproximação geográfica que 

reitera os laços de confiança entre os agentes econômicos - vendedores e compradores -, 

não ficando tão vulnerável, assim, a mediação nesse processo de comercialização por 

meio dos atravessadores. 
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 Toda essa nossa interpretação corrobora com a nossa matriz teórica de 

desenvolvimento como liberdade de Sen (2000) e ao conjunto capacitário Seniano 

(2010), ao falar que viver pode ser visto como consistindo num conjunto de 

‘funcionamentos’ inter-relacionados que compreendem estados e ações.  

Da mesma forma, fazendo uma analogia ao objeto de estudo do nosso trabalho, 

questionamos o que adianta o acesso, o uso e a posse da terra, se não são dadas as 

garantias de permanência desses beneficiários dos programas de reforma agrária nas 

unidades de assentamento. A fim de que os mesmos não venham a ficar expostos a 

formas de restrições que comprometam o seu bem-estar, e, consequentemente, a sua 

qualidade de vida. 

Assim, acreditamos que os referidos programas de reforma agrária necessitam, 

para a sua efetivação, de políticas não apenas estruturantes, mas também 

complementares, que venham remover as formas de restrições ainda existentes no meio 

rural. Remoções essas que não só visem garantir a reprodução material dos assentados 

(seja por atividades agrícolas ou não). Mas também a garantia da sua reprodução 

simbólica, pelo seu modo de vida, pela sua cultura, pelas suas tradições, pelos seus 

costumes, dentre outras manifestações culturais. 

3.3.2 - Agricultura Familiar: O modelo idealizado 

 

 Ao discutirmos o papel da pluriatividade no cenário agrícola atual, sempre nos 

remetíamos a outra categoria, a da agricultura familiar, sendo que ambas estão 

intrinsecamente relacionadas. Ao também nos remeter aos grupos de beneficiários das 

unidades territoriais reformadas (assentamentos), os mesmos também se classificam por 

suas características como agricultoras familiares.  

Então, em decorrência dessa inter-relação da pluriatividade, e dos beneficiários 

dos programas de reforma agrária com a agricultura familiar, não poderíamos nos furtar 

em dedicar uma seção do nosso trabalho para discutir, definir e diferenciar de outros 

modos de produção, bem como caracterizar essa categoria dentro dos aspectos do 

desenvolvimento como liberdade em unidades assentadas.  
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 Inicialmente procuraremos verificar em que consiste a definição normativa 

governamental dessa categoria analítica tão utilizada nos estudos rurais da atualidade, 

categoria essa que norteia a elaboração e execução de políticas públicas para o meio 

rural, por meio da lei
41

 da agricultura familiar.  

Além de nortear e orientar as políticas públicas para o campo, essa mesma lei é 

motivo de controvérsias e discussões, dadas as limitações e restrições na qualificação do 

produtor familiar, quando comparada às demais legislações como a estadunidense e a 

europeia, que se caracterizam e se diferenciam da brasileira eminentemente pelo seu 

caráter de gestão, e de um empreendimento econômico-financeiro, conforme afirma 

Pedroso (2014).  

Outra controvérsia, segundo a autora, encontra-se no fato de que a legislação 

brasileira restringe que as rendas das famílias sejam predominantemente de origem 

agrícola, questões que são estranhas às economias agrícolas capitalistas.  

Partindo, nesse momento, para a definição acadêmica no que tange à 

caracterização e interpretação pelos teóricos dos estudos rurais, vamos recorrer 

inicialmente a Abromovay (1997), ao definir a agricultura familiar como aquela em que 

a sua gestão e propriedade, bem como a maior parte do trabalho vem de indivíduos que 

mantêm entre si laços de sangue ou de casamento.  

Já para a FAO/ INCRA (1994), o modelo familiar teria como característica a 

relação íntima entre trabalho e gestão; a direção do processo produtivo conduzido pelos 

proprietários; a ênfase na diversificação produtiva, na durabilidade dos recursos e 

qualidade de vida, na utilização do trabalho assalariado em caráter complementar; e a 

tomada de decisões imediatas, ligadas ao alto grau de previsibilidade do processo 

produtivo. Nessa definição, conseguimos visualizar uma caracterização peculiar que 

diferencia o modelo de produção da agricultura familiar
42

 - a íntima relação entre 

                                                             
 

41
 A lei de nº 11.326/2006 considera como agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que 

prática atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: i) Não detenha, a 

qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; ii) Se utilize predominantemente de mão de 

obra familiar; iii) Tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu 

estabelecimento. (Brasil, 2006)  
42

 Conforme já se pode observar em muitos trabalhos que trataram da separação entre a agricultura 

familiar e não familiar, no Censo Agropecuário de 2006, o segmento que constitui a esmagadora maioria 
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trabalho e gestão -, de outros modelos, como o da agricultura patronal, conforme o 

quadro 05: 

Quadro 07: Características das duas principais formas de produção agropecuária. 

Modelo Patronal Modelo Familiar 

Completa separação entre gestão e trabalho. Trabalho e gestão intimamente relacionados. 

Organização centralizada Direção do processo produtivo assegurada 

diretamente pelos proprietários. 

Ênfase na especialização Ênfase na diversificação. 

Ênfase em práticas agrícolas padronizáveis. Ênfase na durabilidade dos recursos naturais e na 

qualidade da vida. 

Trabalho assalariado predominante Trabalho assalariado complementar 

Tecnologias dirigidas à eliminação das decisões 

‘de terreno’ e de ‘momento’. 

Decisões imediatas, adequadas ao alto grau de 

imprevisibilidade do processo produtivo. 

Tecnologias voltadas principalmente à redução das 

necessidades de mão de obra 

Tomada de decisão ‘in loco’, condicionada pelas 

especificidades do processo produtivo. 

Pesada dependência de insumos comprados. Ênfase no uso de insumos internos. 

Fonte: Veiga (1996)  

 A discussão sobre a agricultura familiar veio ganhar espaço de forma mais 

acentuada nos debates e estudos rurais nas últimas duas décadas no Brasil. Primeiro em 

razão da centralidade duradoura e perene da abordagem da questão agrária na pauta das 

problemáticas que envolviam o desenvolvimento do capitalismo brasileiro de forma 

geral, e do papel da agricultura dentro desse processo. Não pelo fato da agricultura 

familiar não ter suas relevâncias históricas e analíticas na constituição e configuração da 

formação e estrutura agrária nacional, mas pela centralidade excessiva da questão 

agrária, esquecendo, ou relegando a segundo plano, outras categorias que perfazem o 

universo do rural, como, por exemplo, a própria agricultura familiar. 

                                                                                                                                                                                   
 

(84,4%) de estabelecimentos agropecuários classificados como familiares guarda uma grande 

heterogeneidade e desigualdade. O desvendar dessas diferenças faz-se necessário diante da grande euforia 

que se instalou frente a tão expressiva presença da agricultura familiar em apenas 24% da área total dos 

estabelecimentos agropecuários, ocupando 81,7% do pessoal (ou equivalente-homem de 77,3%), e tendo 

participação de 52% no valor total da produção. A tudo isso se acrescenta as especificidades inter e 

intrarregionais desse setor, o que aguça a necessidade de detalhar algumas inferências do que é 

denominado de agricultura familiar no Brasil. (Gomes da Silva e Bastos, 2014. p. 960). 
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 Já a segunda razão se deu pelo fato do termo que a antecedia, ou seja, a noção de 

‘pequena produção rural’, a qual não possuía, em sua análise, os pesos representativos 

político, econômico, e social, como tem a agricultura familiar na atualidade.  

Para Pedroso (2014) provavelmente tenham sido três as razões para a 

substituição da expressão de ‘pequena produção rural’ para ‘agricultura familiar’. São 

elas: primeiro porque essa expressão para os movimentos de esquerda sugeriam uma 

conotação de preconceito e de rebaixamento social; segundo, pelo fato do termo família 

receber a simpatia social e religiosa quase unânime de toda a sociedade; e terceiro, pelo 

fato do Estado formular políticas específicas destinadas ao conjunto das famílias.  

Esse último aspecto é reforçado por Schneider (2009) ao dizer que a afirmação 

da agricultura familiar no cenário social e político brasileiro está diretamente 

relacionada à legitimação por parte do Estado. E também pelo fato da categoria se 

configurar como uma categoria analítica guarda-chuva, ou seja, englobaria as mais 

variadas formas e expressões de trabalho rurais, conforme vemos abaixo: 

Em face dos desafios que o sindicalismo rural enfrentava nessa época, tais 

como os impactos da abertura comercial, a falta de crédito agrícola e a queda 

dos preços dos principais produtos agrícolas de exportação, a incorporação e 

afirmação da noção de agricultura familiar mostrou-se capaz de oferecer 
guarida a um conjunto de categorias sociais, como os assentados, 

arrendatários, parceiros, integrados a agroindústrias, entre outros, que não 

podiam ser confortavelmente identificados com as noções de pequenos 

produtores ou simplesmente trabalhadores rurais. (Schneider, 2009.p. 35-36) 

 Ainda sobre o reconhecimento estatal da agricultura familiar por meio de 

política de financiamento agrícola na dimensão do que foi e é o PRONAF
43

, Bastos 

(2006) afirma que esse programa nasceu com um pedigree importante como política 

pública, mormente por ser fruto dos anseios históricos das representações dos 

beneficiários – trabalhadores rurais e pequenos proprietários, além do referido programa 

ter a capacidade de irrigar e monetizar a economia local dos pequenos municípios, lócus 

onde se encontram a maioria dos seus beneficiários.  

                                                             
 

43 Tem por Apoio financeiro as atividades agropecuárias ou não-agropecuárias, para implantação, 

ampliação ou modernização da estrutura de produção, beneficiamento, industrialização e de serviços, no 

estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas, de acordo com projetos específicos. 

Destina-se a promover o aumento da produção e da produtividade e a redução dos custos de produção, 

visando à elevação da renda da família produtora rural.  
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Entretanto, esse programa está intimamente relacionado com o fortalecimento da 

agricultura familiar, algo que podemos comprovar pelas suas diversas linhas de 

financiamento que visem atender públicos específicos por faixa etária, por gênero, além 

de todo o conjunto da família rural brasileira. Como também públicos que demandam 

fomento de desenhos de políticas públicas, dadas as suas especificidades de atividade ou 

de contexto socioeconômico em que estejam inseridos, conforme podemos observar no 

anexo – C, ao final do trabalho. 

Dentro desse contexto, queremos trazer à tona a importância dessas linhas de 

financiamento como processo fomentador das autonomias e das expansões das 

capacidades, como instrumento de desenvolvimento como liberdade para alguns 

públicos específicos - anexo C.  

O primeiro desses públicos que serão analisados são as mulheres, ou seja, a 

relevância que essas exercem no seio da comunidade familiar, dos assentamentos rurais, 

dos bairros, das cidades e das localidades rurais, pois como bem afirmou Sen e 

Kliksberg (2010) quando aceitamos que tanto os homens quanto as mulheres podem 

obter algum ganho do fato de viverem em família, a questão da distribuição injusta 

permanece.  

Assim, de nada adianta para a nossa análise de desenvolvimento como liberdade 

em áreas assentadas que os beneficiários tenham uma excelente renda auferida a partir 

dos seus cultivos agrícolas, acesso a vários serviços estruturantes e complementares, 

como saúde, educação, infraestrutura, comunicação, dentre outros, e que suas esposas e 

filhas (as mulheres) sofram violência doméstica, física ou moral, sendo essa última a 

mais corriqueira, em decorrência das relações culturais de dominação
44

 entre gêneros. 

Toda essa argumentação pode ser fundamentada pela citação abaixo: 

                                                             
 

44 Essa relação de dominação entre gênero foi muito bem representada pela pesquisa de Maria Conceição 

D’Incao e Gerard Roy em unidades assentados do Estado de São Paulo, conforme podemos ver pelo 

fragmento: “Mas a briga do casal indicava a existência de um desencontro mais profundo. E sentíamos 

claramente que, nesse desencontro, a determinação maior era dos valores da moral social dominante. 

Porque, por trás da racionalidade dos argumentos do militante, havia a ira do marido ameaçado no seu 

papel tradicional de quem dita as normas e decide tudo. Assim como, por trás das queixas de Maria de 

Fátima, havia o ressentimento da esposa privada do seu papel, também tradicional, de matriz absoluta da 

vida familiar. Tudo nos levando a crer numa relação de macho e fêmea que impedia o encontro das 

pessoas. E estávamos em frente de um caso típico de dominação do homem sobre a mulher, cunhado 
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Acho que é importante distinguir entre a origem do preconceito de gênero e 

sua sobrevivência continuada. É muito difícil especular sobre as origens de 

um fenômeno como esse quando ele se mantém, ao que parece, por vários 

milhares de anos. Porém, a sobrevivência continuada desse preconceito é 

mais discutível. Nesse contexto, na minha própria tentativa de compreender 

esses fenômenos, tenho tentado levar em conta tanto i) as influências sociais 

de convenções e preconceitos estabelecidos quanto ii) as influências 

econômicas de oportunidades desiguais oferecidas aos homens vis-à-vis  às 

mulheres, levando-se especialmente em conta a maneira pela qual a 

sociedade é atualmente organizada. (Sen e Kliksberg, 2010. p.113) 

Além das mulheres, atualmente essa questão da desigualdade de oportunidade, 

que se revela como forma de privação para o exercício do desenvolvimento como 

liberdade em áreas assentadas, não só se restringe a elas, mas também aos casais 

homoafetivos que, de forma tímida, começam a se inserir em áreas de reforma agrária, 

geralmente em assentamentos que possuem bandeiras mais plurais, como aqueles que 

possuem influências diretas de movimentos sociais.  

Referindo-se ao grupo dos jovens, que também são contemplados pelo 

PRONAF, e que também perfazem uma realidade da composição e configuração da 

agricultura familiar, vemos que esse grupo se apresenta no contexto da realidade agrária 

como peça imprescindível para a reprodução e a perpetuação da agricultura familiar, 

seja ela em realidades assentadas ou não.  

Discutir o papel dos jovens no campo é também, de certa forma, discutir de 

forma indireta a sucessão geracional destes no empreendimento ou na propriedade rural 

da família. Para Kiyota e Perondi (2014), os agricultores familiares procuram manter 

indivisível o patrimônio a partir da seleção de um sucessor. Portanto, os jovens 

começam a desconsiderar as práticas tradicionais de aliança e reprodução do 

patrimônio.  

Com isso, a agricultura familiar vem passando por um momento em que os 

jovens querem ser respeitados em seus projetos individuais e os pais precisam 

considerar esses projetos, mesmo que não garantam imediatamente o processo de 

sucessão na unidade de produção familiar. Por isso se faz tão importante termos 

políticas públicas como o PRONAF Jovem, no intuito de garantir a expansão das 

                                                                                                                                                                                   
 

pelos valores da moral social dominante e mascarado pelos valores da ‘moral militante’.  (D’Incao e Roy, 

1995, p. 154)  
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capacidades desse público, estejam eles em realidades assentadas ou não, como 

mecanismo de garantir e reforçar a identidade deles com as atividades agrícolas, e, 

consequentemente, com o patrimônio familiar.  

Em uma pesquisa realizada por Bruner e Spanevello (2008) procurou-se 

investigar a perspectiva dos jovens na agricultura familiar. Grande parte de suas 

argumentações coadunam com as nossas colocações até então apresentadas, e com as 

características apresentadas no segundo capítulo sobre novas ruralidades. 

A perspectiva de continuidade da agricultura familiar e de suas unidades 

produtivas depende de uma série de fatores que dificultam ou facilitam a 

permanência dos jovens. Esses fatores não são únicos nem isolados, mas 

interligados entre si e dizem respeito às condições socioeconômicas 

familiares e da unidade produtiva; ao tipo de trabalho agrícola ou não 

agrícola) realizado; às oportunidades de trabalho existentes na agricultura 

familiar e em atividades não agrícolas no meio rural ou nas cidades próximas 

aos locais de residência, para jovens de ambos os sexos, à educação, ao 

acesso ao lazer, ao tipo de lazer existente e às expectativas dos jovens sobre o 

lazer no meio rural, à participação e ao envolvimento em movimentos 

sociais, à possibilidade de o jovem ter trabalho remunerado e autonomia para 
tomar decisões sobre o seu trabalho e seus gastos pessoais, à perspectiva de 

herdar a propriedade, à percepção sobre o trabalho agrícola e o modo de vida 

no meio rural; ao acesso ao crédito e a políticas públicas de auxílio aos 

jovens, à perspectiva matrimonial com moças ou rapazes do meio rural. São 

dimensões que constroem as razões e as motivações dos jovens de querer ou 

não ser agricultor (a), de querer ou não ficar no meio rural (Brumer e 

Spanevello, 2008, p.13) 

 A nossa preocupação com políticas públicas voltadas aos jovens das zonas rurais 

se dá em decorrência de todos esses fatores ou do leque de oportunidades que o mesmo 

leva em consideração no desenho do seu projeto de vida individual, esteja ele integrado 

ou não às decisões familiares e coletivas, algo muito perceptível como já vimos nas 

famílias agrícolas pluriativas.  

Portanto, a mobilidade dos jovens para os centros urbanos, sejam eles na sede 

das suas cidades, nas cidades médias que polarizam o seu município circunvizinho, ou 

nas grandes capitais, se dá, geralmente, em razão de oportunidades de trabalhos ou 

estudos. A questão dos estudos é uma realidade a qual o jovem tem que buscar, pois a 

ausência de conhecimento se configura como uma forma de privação grave, ou, em 

outras palavras, representa uma forma de cativeiro e dependência, impossibilitando que 

ele expanda as suas capacidades, como afirmou Sen e Kliskberg (2010) ao dizerem que 

a educação representa para os países, para as famílias, e para os indivíduos, uma forma 
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de acumulação de grande significância para se contar com oportunidades de 

desenvolvimento.  

   Entretanto a sua saída da zona rural para fins de estudo geralmente acaba tendo 

um movimento pendular na atualidade, ou seja, de retorno ao fim de sua formação 

educacional, dados os fatores de vínculos familiares que se encontram ainda instalados 

em seu local de origem, além das oportunidades que o fenômeno das novas ruralidades 

vem registrando, ainda que de forma muito tímida em algumas regiões. 

Podendo agora o jovem combinar de forma conjunta as duas atividades 

(pluriatividade), ou somente agregar com a sua formação educacional no 

empreendimento rural familiar. Outro aspecto que reforça essa nossa ideia é a 

pulverização das instituições de ensino superior e técnico nas regiões interioranas do 

país, além do ensino à distância.  

 Limitar-nos-emos aqui a discutir as peculiaridades das linhas do PRONAF 

Mulher e Jovem, deixando, assim, para a seção seguinte, a discussão sobre outras linhas 

do PRONAF, na subseção sobre acesso ao crédito como política pública estruturante na 

expansão das capacidades para o exercício do desenvolvimento como liberdade em 

áreas de reforma agrária. 

3.3.3 - Expansão das capacidades: Políticas públicas  

 

A relação entre política pública e economia encontra suporte em Vieira (1992) 

que afirma que a primeira é resultado das contradições e dos conflitos produzidos em 

um determinado contexto histórico, em que se articulam o econômico, o político e o 

social. Logo, segundo o autor, política social e política econômica formam um todo e se 

vinculam à evolução do capitalismo, pois não se pode entender política social sem o 

apoio do desenvolvimento econômico e, por outro lado, não se pode examinar a política 

econômica sem se deter na política social.  

Portanto, falar em políticas públicas significa falar em estratégias 

governamentais de intervenção nas relações de produção e nas relações sociais, as quais 

sempre estiveram vinculadas à acumulação capitalista e, por isso mesmo, tal estudo 
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somente é possível pela análise do modo de produção capitalista e dos meios de criar 

condições para ampliar o processo de desenvolvimento.  

Assim, o entendimento da expressão “política pública” adotada neste trabalho 

foi aquela definida por Meny e Thoenig (1992), simplificada como sendo “toda a ação 

das autoridades públicas na sociedade”.  

Todavia, eles advertem que tal conceituação pode parecer muito evidente, mas 

está distante de ser uma perspectiva científica espontânea ou isenta de juízos 

apaixonados, pois não pode ser tratada com ingenuidade e sem conhecimento prévio dos 

grupos de interesse e de pressões envolvidos.  

E essa complexidade está evidente no tratamento dado ao tema nas ciências 

sociais, onde são muitos os campos e métodos, segundo as correntes do pensamento 

econômico predominante - desde os extremos de caricatura de marxismo ao exagero 

socialmente insensível do economicismo triunfante. Além das ciências administrativas 

que estudam ou condicionam os comportamentos governamentais, especialmente o jogo 

das negociações, influências e manipulações de todos os tipos de políticas sobre o 

trabalho oficial de governantes, sejam executivos, legisladores ou do poder judiciário.  

O essencial é selecionar as variáveis e indicadores da mecânica social para 

identificar as necessidades fundamentais e transformá-las em ofertas públicas, sem 

perder de vista as funções de Estado e o papel que exerce o determinismo dos grandes 

sistemas gerenciais observados nos regimes políticos, partidos, comportamentos 

eleitorais, ideologias políticas e outros aspectos espaço-temporais específicos (Meny e 

Thoenig, 1992).  

Seria, todavia, uma política pública que reafirma a dignidade humana, por meio 

da sua reprodução econômica, e, consequentemente, simbólica. Econômica por poder 

propiciar a garantia e a representação social da autonomia destas pessoas. E simbólica 

por poder demonstrar ao conjunto social que a sua inserção e permanência no grupo 

familiar se deva em decorrência de vínculos afetivos e de realização fraternal e não de 

dependência e submissão econômica. 

Assim, o acesso às políticas públicas estruturantes e complementares, como, por 

exemplo, a disponibilização de crédito; os serviços de saúde; a educação; a assistência 



 

 

130 
 

 

técnica; a comunicação; a locomoção; os canais e redes de comercialização, dentre 

outros fatores, favorecem o bem-estar social desses beneficiários dos projetos de 

reforma agrária, não só como instrumento de reprodução material, mas também 

simbólica. Ideia essa que pode se corroborada com a afirmação de Leite (2006), que se 

utiliza da noção de desenvolvimento como liberdade de Amartya Sen nas suas 

colocações:  

O caráter inovador das experiências locais de assentamento será crucial para 

garantir a expansão das capacidades (humanas inclusive) e ações desses 

novos protagonistas, movimento que poderá facilitar a definição de 

estratégias voltadas ao desenvolvimento, se quisermos ficar, por exemplo, 

com uma referência da noção de desenvolvimento proposta por Amartya Sen 

(2000). Nessa direção, a ideia de assentamento enquanto mecanismo de 

acesso aos ativos fundiários, às políticas públicas específicas (como o crédito 

rural, por exemplo), aos mercados de produtos, consumo e trabalho, aos 

equipamentos sociais, e etc., constitui, ela própria, num determinado tipo de 

impacto. Comparadas a situação presente e pretérita das famílias assentadas, 

e guardadas a forte heterogeneidade entre os projetos e a precariedade da 

infraestrutura prevalecente em boa parte dos mesmos, poderá ser facilmente 
constatada uma melhoria nas suas condições de vida. (Leite, 2006.p. 150) 

 Portanto, a ausência de apoio sistemático por parte dos órgãos públicos 

responsáveis pela política fundiária e demais órgãos complementares dessa política de 

assentamentos vem ocasionando enormes dificuldades para a exploração adequada dos 

lotes por parte dos beneficiários, tendo os mesmos que levar certo horizonte de tempo 

para poder obter resultados profícuos com a sua atividade laboriosa na agropecuária.  

 Mesmo dado todo esse cenário, são inegáveis os avanços alcançados por esses 

assentados como resultado de seus esforços e de suas lutas. Garantindo, dessa forma, 

alimentos e produtos agrícolas advindos de terras até então improdutivas, melhorando 

dessa forma a situação nutricional desses beneficiários, e ainda conseguindo obter uma 

renda a partir da comercialização da produção excedente, em feiras e mercados nas 

proximidades dos assentamentos. Como afirmam Lopes, Santos, Silva e Martins (2009), 

ao dizerem que as participações políticas dos assentados nos municípios aonde vivem, 

inclusive disputando cargos eletivos, pouco a pouco vão ampliando seus espaços de luta 

e construindo as suas cidadanias.  

Portanto, o impacto de suas presenças e de suas atividades produtivas vai se 

revelando em espaços de nível local, regional, e em aspectos econômicos, políticos e 

sociais, como veremos a seguir com cada uma dessas políticas estruturantes. 
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A partir dessa breve descrição dos aspectos teóricos que contemplam os papéis 

assumidos pelas políticas públicas desde a sua elaboração, aplicação e, 

consequentemente, avaliação de efetividade, descreveremos, de forma sucinta, a 

relevância de algumas políticas públicas em unidades de reforma agrária, como por 

exemplo, o acesso ao crédito, à assistência técnica, à educação e à saúde. 

3.3.3.1– Crédito 

Na seção sobre agricultura familiar, discutimos o papel do PRONAF na 

expansão das capacidades humanas de públicos específicos da agricultura familiar 

(mulheres e jovens), que reivindicam uma maior inserção e participação 

socioeconômica, a fim de serem protagonistas de suas histórias de vida nas decisões 

individuais e coletivas.  

Reivindicações essas que podem até se configurar de forma silenciosa como 

afirmou Neves (1997) ao analisar o silêncio como resposta na relação dos assentados 

com os mediadores, ao dizer que isso se deve aos efeitos da internalização de 

sentimentos de inferioridade e de vergonha, ou seja, eles mesmos antecipando as 

discriminações de que possam ser vítimas.  

Ao analisarmos o anexo - C, podemos perceber que os beneficiários de unidades 

reformadas, principalmente aqueles que se encontram na região Nordeste, mais 

precisamente circunscrita na região do semiárido, são contemplados praticamente por 

quase todas as linhas de financiamento voltadas ao fortalecimento da agricultura 

familiar pelo PRONAF. Entre todas essas linhas, destacam-se o PRONAF (A) e (A/C), 

ambos desenhados e voltados ao financiamento de investimento e custeio dos 

assentados do PNRA.  

 Dentro do universo da heterogeneidade da agricultura familiar, o nosso estudo se 

volta principalmente para as famílias agricultoras que estejam inseridas dentro de áreas 

reformadas, ou popularmente conhecidas como assentadas. Dessa forma, procuraremos 

enxergar de que modo essas linhas de financiamento podem fomentar o 

desenvolvimento como liberdade nesses beneficiários, garantindo a sua permanência 

nesses assentamentos.  
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Conforme Bergamasco (1996), a condução da produção agrícola pressupõe a 

disponibilidade de recursos técnicos e financeiros, que nem sempre os assentados 

possuem quando se iniciam suas atividades na terra conquistada (a maioria de baixa 

fertilidade). Esse caso é bem recorrente nos assentamentos inseridos na região semiárida 

nordestina, e, portanto, nos assentamentos em análise.  

Assim, ainda segundo a referida autora, para a aquisição de máquinas e 

equipamentos como tratores, assim como de fertilizantes, sementes, combustíveis, e 

mesmo a alimentação de sua prole até a primeira colheita faz-se mais do que necessário 

o aporte financeiro via linhas de crédito como as do PRONAF, ao viabilizarem 

investimentos - na produção - e custeio - na instalação dessas famílias assentadas.    

3.3.3.2- Assistência Técnica 

 A assistência técnica se configura na potencialização das áreas de reforma 

agrária, conforme fala Poker (1994) ao afirmar a preocupação dos técnicos com o que 

chamam de viabilização econômica desses empreendimentos rurais em áreas assentadas.  

 Para o referido autor, há uma preocupação desses mediadores e extensionistas no 

sentido de que a concessão de terras por si só não se constitui num expediente capaz de 

solucionar definitivamente o problema desses beneficiários de áreas reformadas. Nesse 

sentido, seria preciso cuidar mais do que tudo da questão da permanência deste na terra 

adquirida ou conquistada. 

Portanto, os trabalhos dos extensionistas devem primar pelo fornecimento de 

conhecimentos construtivistas não de forma impositiva, como ocorreu em períodos 

passados. Dessa forma, os extensionistas se utilizam dos seus conhecimentos técnicos
45

 

                                                             
 

45 De acordo com os princípios da metodologia que orienta os projetos de assentamentos do INCRA, as 

propostas dos técnicos da EMATER-RIO, valorizam formalmente o saber e as experiências dos 
agricultores em todos os momentos do processo de capacitação, que consistem em: i) Melhorar a 

capacidade de gerenciamento, administração e controle do processo produtivo, política e social; ii) 

Fortalecer o processo organizativo nos assentamentos, em suas dimensões econômicas, política e social; 

iii)Facilitar o acesso a tecnologias socialmente apropriadas a sua realidade, ou seja, aquelas que permitam 

o aumento da produtividade, considerando a relação custo/benefício e o meio ambiente; iv) Habilitar os 

assentados para o uso de instrumentos e meios de desenvolvimento de suas unidades produtivas; v) 

Propiciar aos técnicos e assentados o desenvolvimento de formas de cooperação e intercâmbio na busca 

de soluções para os problemas dos assentamentos; vi) Promover intercâmbio de experiências entre os 

assentamentos (técnicos e produtores). (Neves, 1997. p.119) 
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como instrumentos complementares aos saberes individuais e coletivos que esses 

assentados já trazem da sua bagagem como trabalhadores rurais.  

Assim, a expansão das capacidades humanas em um trabalho de assistência 

técnica deve estar pautada em uma educação libertadora
46

 e jamais em uma educação 

tradicional e mutiladora, que no lugar de diminuir as diferenças, tende mais ainda as 

acentuá-las, conforme fala Masselli. 

A comunicação na Educação Libertadora deve ser horizontal, entre iguais. 

Isso significa não existir de um lado um elemento superior, aquele que sabe 

mais, que é mais importante, que estende seus conhecimentos ao elemento 

inferior, que por sua vez, sabe menos, é menos importante, caracterizando 

uma comunicação vertical. A comunicação horizontalizada também não 

considera que técnicos e agricultores tenham o mesmo conhecimento, porém 

reconhece a existência de conhecimentos distintos, mas igualmente 

valiosos..... Sendo horizontalizada, ‘a necessária oposição de saberes torna-se 
a base de uma metodologia educacional de troca, em que os conhecimentos e 

práticas existentes se confrontam e se transformam em novos conhecimentos 

e práticas, instrumentos que potencializam a produção e possibilitam um 

maior espaço de afirmação dos camponeses na atual estrutura. (Masselli, 

1998. p. 58-59) 

 Esse tipo de educação libertadora na construção, e não na transmissão de 

conhecimentos entre técnicos extensionistas e assentados, faz-se necessário, dada a 

relação de submissão somatizada pelos assentados, como já anteriormente visto. 

Submissão essa que se remete desde a sua época de trabalhador rural na tessitura das 

suas relações de trabalho com o patrão, conforme afirma Salles (1994).  

Da mesma forma, D’Incao (1995), em sua obra ‘Nós cidadãos: aprendendo e 

ensinando democracia’, retrata o papel simbólico de dominação que os mediadores 

representavam aos assentados, ao afirmarem que os mesmos só irão conseguir 

benefícios públicos, como créditos subsidiados para a compra de máquinas ou 

equipamentos agrícolas, acesso aos projetos de infraestrutura, como água, luz, 

comunicação e estradas, através do cumprimento de suas orientações e desígnios.  

Cabendo aos beneficiários de áreas reformadas uma posição de resignação e 

obediência às suas decisões, camufladas de proposições. Não havendo, assim, vias 

alternativas de se alcançar os benefícios dos aparatos estatais que não fossem por essa 

única linha. Fato esse que se caracteriza como uma forma de privação para a expansão 

                                                             
 

46 Teoria elaborado por Paulo Freire em sua obra: Extensão e comunicação.  
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das capacidades humanas, dada a limitação ao acesso ao conjunto capacitário, conforme 

Sen (2010). 

Além de todos esses posicionamentos desfavoráveis na relação entre 

beneficiários e mediadores de órgãos estatais acima relatados, Favareto (2010) nos fala 

que esses órgãos ou instituições não têm modernizado ou atualizado a sua atuação em 

unidades de reforma agrária e junto aos agricultores familiares (Incra e ATER’s), 

afirmando que a qualidade dos serviços prestados por esses órgãos se encontra longe do 

ideal. 

3.3.3.3- Educação e Saúde 

 Amartya Sen (2000), ao descrever as cinco liberdades instrumentais, conforme 

já vimos em nosso primeiro capítulo sobre desenvolvimento, ressalta a relevância das 

oportunidades sociais, como educação e saúde, para o desenvolvimento humano 

integrado do cidadão. Apresentando que o analfabetismo e as doenças ou debilidades 

físicas são formas de privação para o exercício do desenvolvimento como liberdade, e, 

consequentemente, restringem a expansão das capacidades das pessoas. 

 No caso específico da educação, a mesma irá funcionar como instrumento de 

emancipação dos assentados, a partir do momento em que os mesmos dominem a leitura 

e a escrita. Podendo, assim, exercer, de forma mais igualitária, as suas relações com os 

porta-vozes do Estado, representados pelos mediadores e técnicos agrícolas.  

Não assumindo mais uma posição de inferioridade e de resignação, tendo que 

aceitar algo com o que não concordam em decorrência de não terem os elementos 

necessários para embasar uma argumentação teórica, a partir das informações 

repassadas.  

 O acesso da educação nas proximidades dos assentamentos também garante a 

unidade da prole, como já vimos na seção sobre agricultura familiar, e a importância da 

unidade de seus membros para o desenvolvimento dos estabelecimentos agrícolas como 

patrimônio da família, independentemente dessas serem ou não pluriativas. 

 Assim, a educação acaba se caracterizando como uma ação de política 

transversal na estruturação e fortalecimento dessas unidades reformadas, não só pelo 

fato do seu acesso aos mais jovens, mas também ao público mais maduro, com o 
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processo de alfabetização em turmas especiais e com metodologia e linguagem 

adequada na Educação de Jovens e Adultos – EJA.  Apesar de haver uma reivindicação 

dos movimentos sociais por uma educação direcionada e contextualizada às demandas 

dos beneficiários de áreas de reforma agrária, como as escolas de educação do campo, 

em que possam trabalhar com a abordagem da educação camponesa, e com 

profissionais qualificados para a adequação da linguagem e da metodologia às crianças 

e aos jovens dessas unidades reformadas, conforme afirma Pessoa (1999).  

 Voltando agora a discutir o papel que a educação exerce na expansão das 

capacidades humanas, juntamente com a saúde para o exercício do desenvolvimento 

como liberdade em áreas de reforma agrária, Sen (2000) chega a fazer uma comparação 

entre Brasil, Índia e Paquistão, ao comparar essas economias com as economias do 

Leste e Sudeste Asiático, dizendo que a geração de oportunidades sociais nesses três 

países se dá de forma bem mais lenta, repercutindo, assim, como barreiras ou restrições 

ao desenvolvimento econômico dessas nações.  

É interessante que quando o referido autor chega a nomear as principais formas 

de oportunidades sociais que se deram de forma bastante lenta nessas três economias, a 

educação, a saúde e a reforma agrária estão intrinsecamente relacionadas.  

Sen e Kliksberg (2010) afirmam que a educação não só tem relação direta com o 

mundo do trabalho. Ela, segundo os autores, também é fonte direta de outras formas de 

capitais, como a estreita relação do acesso à educação com os melhores níveis de saúde 

da população das economias mais desenvolvidas, e com os níveis maiores de educação. 

Em suma, os autores afirmam que a educação representa para os países, para as famílias 

e para os indivíduos uma forma de acumulação de grande significância para se contar 

com oportunidades de desenvolvimento. 

 Iremos agora nos deter nas questões que estão diretamente relacionadas à saúde, 

pois para Sen e Kliksberg (2010) o acesso e a disponibilização desse bem se caracteriza 

como algo imprescindível à vida humana, e a mesma tem de estar diretamente 

relacionada a uma concepção de justiça social.  

Além disso, há relação das questões da saúde com os fatores que estão 

diretamente associados a sua disponibilização e as suas causas, como péssimas 
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condições de trabalho em ambientes insalubres e inapropriados, sem nenhuma 

segurança. Semelhante à exposição dos trabalhadores rurais nas agroindústrias, que se 

utilizam de produtos químicos bastante nocivos a saúde humana, acarretando problemas 

de saúde em períodos futuros.  

E por último, mencionem-se os aspectos epidemiológicos, bem como a falta de 

saneamento básico, e o acesso e consumo de água não tratada, que, porventura, estão 

direta ou indiretamente relacionados às questões de saúde que compreendem toda a 

coletividade, conforme observamos abaixo. 

Primeiro, a saúde está entre as mais importantes condições de vida humana e 

é um constituinte criticamente significativo das capacidades humanas que 
temos razões para valorizar. Qualquer concepção de justiça social que aceite 

a necessidade de uma distribuição equitativa e também de uma exploração 

eficiente das capacidades humanas não pode ignorar o papel da saúde na vida 

humana e as oportunidades de as pessoas obterem uma vida saudável, sem 

doenças e sofrimentos evitáveis ou mortalidade prematura. Equidade na 

realização e na distribuição de saúde, portanto, está incorporada e embutida 

em uma ampla noção de justiça. Uma injustiça particularmente séria é a falta 

de oportunidade que alguns podem ter de obter boa saúde por causa de 

arranjos sociais inadequados, ao contrário, por exemplo, de uma decisão 

pessoal de não se preocupar particularmente com a saúde....Os fatores que 

podem contribuir para a conquista e a perda de saúde vão muito além do 

atendimento de saúde, e incluem muitas influências de diversos tipos, 
variando desde predisposições genéticas, renda individual, hábitos 

alimentares e estilos de vida, por um lado, até o ambiente epidemiológico e 

condições de trabalho por outro. (Sen e Kliksberg, 2010, p. 75 - 76) 

 Finalizamos essa seção das políticas públicas em áreas de reforma agrária 

lembrando que essas ações complementares não se restringem apenas às questões 

referentes a crédito, à assistência técnica, a acesso e à disponibilização à educação e à 

saúde nessas unidades reformadas. Mas, também, à disponibilidade de acesso para a 

locomoção por meio de estradas pavimentadas, principalmente para aqueles 

assentamentos que se encontram mais distantes e isolados da sede dos municípios. Além 

da disponibilização de rede de comunicação, por meio de antenas de telefonia móvel; 

acesso à internet; rede de distribuição de água e de energia elétrica bem como os 

serviços de saneamento básico. 

 E não podemos esquecer-nos da estruturação de canais de comercialização do 

excedente produtivo, principalmente por meio de compras governamentais que visem à 
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aquisição desses produtos para os seus programas de segurança alimentar
47

, como o 

Plano de Aquisição de Alimentos – PAA, a partir da produção da agricultura familiar, 

estejam em unidades de reforma agrária ou não.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

47 O programa de segurança alimentar local e regional deve contemplar quatro esferas integradas de 

atuação e temáticas de intervenções: produção, distribuição, acesso e consumo de alimentos. A primeira 

dimensão se refere à produção de alimentos nas áreas rurais e urbanas, como assentamentos rurais, 

pequenas propriedades nas quais prevaleçam a agricultura familiar e urbanas, como assentamentos rurais, 

pequenas propriedades nas quais prevaleçam a agricultura familiar e hortas urbanas (comunitárias e 

escolares). Nesse aspecto há necessidade de intervenções que visem o desenvolvimento da capacitação do 
associativismo da agricultura familiar e das comunidades urbanas do município ou região, cursos de 

qualificação para produtores e trabalhadores rurais e agregação de valor através da agroindustrialização 

da produção familiar. A segunda dimensão abrange programas de distribuição suplementar ou 

emergencial de alimentos a grupos específicos, como nas áreas de alimentação escolar, hospitais, 

instituições de caridades, penitenciárias, etc. A terceira dimensão está relacionada ao acesso de alimentos, 

incluindo ações no campo de abastecimento e comercialização. A quarta dimensão, do consumo, engloba 

a educação alimentar, a educação para o consumo sustentável e a organização e treinamento dos 

consumidores e outros atores produtivos e públicos envolvidos na política. (Almeida, Paulillo, 

Bergamasco, Ferrante, 2006, p.210) 



 

 

138 
 

 

 

4.0 – Desenvolvimento como liberdade nos assentamentos rurais de 

Russas 

 

 No intuito de conseguirmos as informações necessárias para as nossas questões 

problemas, hipóteses e objetivos. Propomos-nos a definir indicadores que pudessem 

materializar o estudo das efetivações das políticas públicas estruturantes e complementares nas 

realidades assentadas. 

 De acordo com Sen (2010), a avaliação das capacidades constitui-se como um modo de 

analisar como as pessoas exercem suas escolhas a partir das opções ofertadas pelo conjunto 

capacitário. Dessa forma essa avaliação pode ser representada por duas maneiras: a primeira 

sobre os funcionamentos realizados que correspondem aquilo que os indivíduos faz; e a segunda 

se refere as oportunidades que as mesmas têm a acesso e a liberdade de poder fazer. 

 Assim, os indicadores trabalhados nessa seção foram elaborados a partir das variáveis 

que contemplam cada um dos nossos objetivos específicos. Objetivos esses que estão 

diretamente relacionados às questões referentes a efetividade das políticas públicas estruturantes 

e complementares na remoção das principais formas de restrições das realidades assentadas, no 

intuito de garantir a esses beneficiários a expansão de suas capacidades, na materialização de 

suas reproduções materiais e simbólicas, de acordo com o quadro 09. 

Quadro 08: Indicadores da Pesquisa. 

OBJETIVOS VARIÁVEIS INDICADORES 

 

Mapear a existência de políticas 

fundiárias e complementares nos 

assentamentos analisados. 

 

 

Programas de estruturação e 

fortalecimento da política de 

reforma agrária que cada 

assentamento já aderiu, desde 

sua existência 

Tipificação e descrição de cada 

um dos referidos programas de 

estruturação e fortalecimento da 

reforma agrária (política 

fundiária e complementar), já 

realizada nos assentamentos 

pesquisados. 

 

 

 

 

 

 

Facilidades Econômicas 

Pacotes alternativos de recursos 
e mercadorias sobre as quais os 

assentados poder ter acesso e 

controle. (Entitlements)  

 

 

Oportunidades Sociais 

Reflexo das capacidades ou 

condições externas para a 

realização dos funcionamentos, 

que se traduzem em liberdades 

substantivas. (Capability Set) 
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Descrever como se manifestam 

as cinco liberdades instrumentais 

Seniana nos assentamentos 

pesquisados. 

 

 

 

 

 

Garantias de Transparência e 

Liberdade Política 

1 – Permanente monitoramento 

das ações públicas ao 

cumprimento de suas obrigações 

(accuntability). 

2 – Realização de objetivos e 

valores que uma pessoa tem 

razão para buscar, estejam eles 

conectados ou não ao seu bem-
estar. (Agency) 

3 – Simetria nas informações 

que compreendam a totalidade 

da gestão dos recursos coletivos, 

sejam eles públicos (Estado), ou 

privados (Assentamento). 

(Information Basis) 

 

Segurança Protetora 

Disposições institucionais fixas 

aos beneficiários dos programas 

de reforma agrária, no intuito de 

precaver o estado de miséria ou 

de tirania das privações. (Means 

to freedom) 

 

Verificar a efetividade de 

expansão das capacidades 

humanas nos assentamentos, 

bem como descrever as 

principais formas de privações 

ainda existentes. 

Percepção de Efetividade. Medida de avaliação da 

realização de bem-estar. 

(Achievement) 

 

Percepção das Restrições 

Principais barreiras a expansão 

das capacidades que promovem 

as liberdades substantivas. 

(Actual Capabilities) 

Analisar como as políticas 

fundiárias e complementares 

contribuíram para a reprodução 

material e simbólica dos 

assentados. 

 

Reprodução Material 

 

Refere-se à realização de 

atividades (to function) 

 

Reprodução Simbólica 

Refere-se aos estados de 

existências, quando certas coisas 

possuem valor em si mesmo.  
(Functinings) 

 

4.1 – Caracterizações do município de Russas-CE 

 

 O município de Russas se encontra localizado na microrregião do Baixo 

Jaguaribe. Distante cerca de 159,5 Km  de Fortaleza, tendo como principal via de acesso 

a BR – 116. 

 O município de Russas está situado a 4º 56’ 25’’ de latitude e 37º 58’ 33’’ de 

longitude, com uma área de 1614,3 Km², tendo como limites ao norte a cidade de 
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Palhano, Beberibe e Morada Nova, já ao sul tem-se Morada Nova, Limoeiro do Norte e 

Quixeré, ao leste Quixeré, Jaguaruana e Palhano  e a oeste Morada Nova. (Atlas Escolar 

do Ceará, 2000). 

 O município de Russas é constituído por seis distritos: Russas (sede), Bonhu, 

Flores, São João de Deus, Lagoa Grande e Peixe. Possui uma população, estimada em 

2007, de 65.268  habitantes, sendo desse total 45.839 na zona urbana e 19.429 na zona 

rural, e com uma densidade demográfica de 35,66 habitantes por km². Enquanto aos 

aspectos históricos da cidade de Russas-Ce ver anexo-C. 

 Os principais tipos de solos encontrados na região são os de aluvião, areias, 

quartzonas distróficas, cambissolo, solos litólicos, planossolo, solódico, o podzólio 

vermelho-amarelo e o vertissolo, revestidos por caatinga arbustiva aberta e densa, 

complexo vegetacional de zona litorânea, floresta mista dicotillo-palmácea, ou seja, 

mata ciliar com carnaúba e dicotiledônea. O município de Russas ainda possui uma 

temperatura média de 35º C, pluviosidade normal de 857,7 mm por ano e uma altitude 

de 20,51 m (Perfil Básico Municipal, 2013). 

 No que tange à economia, o Produto Interno Bruto - PIB do município, em 2000, 

foi de aproximadamente R$ 301 milhões, representando 0,39 sobre o PIB estadual. Já o 

PIB per capita foi de R$ 4.702. Apresentado, para o ano de 2005 uma receita municipal 

corrente de 42 milhões aproximadamente. Tendo como principais atividades 

econômicas desenvolvidas na região a produção de milho, feijão, arroz, algodão, 

castanha de caju e a extração de lenha e argila utilizadas na indústria de cerâmica 

vermelha da região (Perfil Básico Municipal de 2014). 
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Figura 03: Mapa do Ceará 
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Figura 04: Mapa do Município de Russas 
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4.2 – Caracterizações e breve histórico dos assentamentos pesquisados 

 

 Assentamentos em Consolidação: 

 Assentamento Cajazeiras Boa Vista: 

O assentamento Cajazeiras Boa Vista foi criado no dia 19.12.1996, depois de 

quatro meses do ato de desapropriação
48

 da fazenda que atualmente é o assentamento. O 

mesmo possui uma extensão de 2.320 ha aproximadamente, tendo atualmente 16 

(dezesseis) famílias assentadas, com uma população aproximada de 94 membros, sendo 

que cerca de 70% dos assentados são oriundos do próprio município de Russas-CE
49

, e 

os demais 30% são dos municípios vizinhos como Aracati, Jaguaruana, ambas do Ceará, 

e Baraúnas-RN.  

De todas as famílias que atualmente residem no referido assentamento, apenas 

uma já residia nessas terras anteriormente. O assentado trabalhava como vaqueiro da 

fazenda, as demais famílias moradoras da fazenda migraram para outras regiões dentro 

e fora do referido município, conforme os relatos do próprio assentado mais antigo. 

Depois de oito meses de instalação, os assentados se organizaram e fundaram a 

Associação Cooperativa do Assentamento Cajazeiras Boa Vista. Mas antes mesmo da 

fundação da referida associação chegaram os créditos de implantação e os primeiros 

custeios agrícolas, essas foram as primeiras formas de manutenção de trabalho e 

permanência na terra adquirida. 

Atualmente, o assentamento possui três açudes sendo dois de médio porte e um 

de pequeno porte. As principais fontes de água para o consumo humano provêm de um 

poço profundo com a evasão de 15.000 litros/hora, com dessalinizador de grande porte e 

duas caixas d’água, que abastecem todo o assentamento. O referido assentamento possui 

também uma escola do município dentro de sua respectiva área, além de um galpão para 

                                                             
 

48 Antes do assentamento o imóvel pertencia ao senhor Edvaldo Gonçalves de Lima, que se utilizava da 

propriedade para a criação de gado de corte e caprinocultura, e extração de madeira nativa, o mesmo 

ofereceu as terras ao INCRA dentro do programa MRAM no período do governo FHC, não havendo 

processo de luta pela conquista da terra. 
49 Principalmente das localidades do sítio Bandeira, Planalto e da própria periferia da sede do município. 



 

 

144 
 

 

guardar máquinas e equipamentos agrícolas de uso coletivo, como também uma casa 

sede, onde são realizadas as reuniões da associação. 

 Assentamento Santa Fé: 

O assentamento Santa Fé foi criado no dia 20 de novembro de 1996, quatro 

meses após a desapropriação
50

 de suas terras. A extensão de sua área é de 4.202 ha 

aproximadamente, tendo atualmente cerca de 26 famílias assentadas, com uma 

população estimada em 139 pessoas. A grande maioria é oriunda do próprio município, 

das localidades de Santo Antônio, Pedras, Planalto, e da própria periferia do município. 

Enquanto a minoria é proveniente dos municípios de Limoeiro do Norte, Aracati e 

Jaguaruana. 

A associação do referido assentamento foi criada dez meses depois de sua 

fundação, mas antes mesmo da sua criação os beneficiários conseguiram ter acesso ao 

crédito de implantação, que foi destinado para alimentação e para construção de suas 

habitações. Garantiram-se, assim, aos mesmos, as condições mínimas de permanência 

na terra, antes da primeira colheita. 

O referido assentamento conta atualmente com quatorze açudes, sendo dois de 

médio e os demais de pequeno porte, os mesmos se encontram secos em decorrência da 

forte estiagem. Dessa forma, a principal fonte de água para o consumo humano é um 

poço profundo com evasão de água de 3500 litros/hora. Além disso, há um 

dessalinizador de grande porte e uma caixa d’água para armazenar a água doce, 

enquanto a água salinizada é escorrida sem nenhuma destinação adequada. 

Dentro do assentamento há também uma escola do município em 

funcionamento, além da casa sede da associação, do galpão para guardar os maquinários 

e implementos agrícolas, e de um centro de manejo – utilizado para colheita e depósito. 

 Assentamento Malacacheta Boa Vista: 

 

                                                             
 

50 As terras pertenciam ao senhor deputado Antônio Correa Viana Filho, que utilizava a mesma para a 

criação de gado de corte e caprinocultura, além da extração da madeira nativa. Da mesma forma que 

ocorreu com o Assentamento Cajazeiras Boa Vista, o ato de desapropriação não foi litigioso, mas sim 

dentro do processo do MRAM do governo FHC. 
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O assentamento Malacacheta Boa Vista foi criado em 14.08.1997, após três 

meses da sua desapropriação
51

. A área que compreende o referido assentamento é de 

1.394 ha. Atualmente residem no assentamento 16 (dezesseis) famílias - cinco são ex-

moradores da empresa existente antes do assentamento ser criado -, tendo uma 

população aproximada de 83 pessoas. Diferente de dois outros assentamentos anteriores 

que compreendem a mesma realidade em Consolidação, todos os assentados são 

oriundos do próprio município de Russas-CE. 

 A organização social dos mesmos se deu logo após a sua instalação com a 

criação da Associação dos Moradores do Assentamento Malacacheta Boa Vista, tendo 

como principal característica, nos dois primeiros anos de existência, a conturbada 

gestão, que teve quatro diretorias distintas, em decorrência da má gestão dos recursos 

coletivos, de autoritarismo e perseguição. Esse fato, após 20 anos, ainda reflete na frágil 

capacidade organizativa do assentamento. 

 Dentro dos aspectos que compreendem as instalações do assentamento, o mesmo 

possui atualmente oito açudes, sendo três de médio e os demais de pequeno porte. A 

principal fonte de água para o consumo humano provém de um poço profundo com 

dessalinizador. Quanto às demais instalações, identificamos casa sede, oficina de 

máquinas, garagem, curral, tanques de pisciculturas, silos, apriscos, estábulos, tanques e 

bebedouros todos de alvenaria. 

 Percebemos que as instalações do referido assentamento se destacam quando 

comparado aos demais até então apresentados, em decorrência de que nessas terras, 

como anteriormente descrito, funcionava uma empresa de agropecuária, e, 

consequentemente, os mesmos não herdaram apenas a terra com o processo de 

desapropriação, mas também todas as suas benfeitorias. 

Assentamento em Estruturação: 

                                                             
 

51 O referido assentamento, antes da sua desapropriação, pertencia à empresa Agropecuária Malacacheta 

S.A, a mesma explorava as atividades de gado de corte e leiteiro, além da criação de ovinos e caprinos, e 

durante algum tempo também explorou a piscicultura. Alguns antigos moradores que atualmente são 

assentados também relatavam que durante a falência e o fim das atividades pecuárias houve um grande 

processo de desmatamento na fazenda para a comercialização da mesma, para depois a mesma ser 

colocada à venda para o INCRA dentro do MRAM. 
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 Bernardo Marin II: 

O assentamento Bernardo Marin II foi criado no dia 21.10.2005, depois de dez 

meses de sua desapropriação
52

. O referido assentamento era o maior em termos de 

famílias assentadas em nossa pesquisa, reunindo 34 (trinta e quatro) beneficiários, com 

uma população aproximada de quase 200 membros, ocupando uma área de 2.824 ha. 

O referido assentamento se destaca pela sua organização social, dado que o 

mesmo possui o suporte e a orientação constante do MST. Orientações essas que não 

se restringem só a formação política dos assentados, mas também às assessorias dentro 

dos aspectos produtivos, como a adoção de práticas agroecológicas, trabalhos em 

regimes de mutirão e produção coletiva, seja ela de culturas agrícolas ou de atividades 

pecuárias.  

É interessante salientarmos que, durante as entrevistas, muitos dos assentados 

afirmavam que essa prática coletivista
53

 dentro do assentamento vem sendo fomentada 

desde o processo de ocupação, onde tudo era orientado a partir da dimensão do 

coletivo, como, por exemplo, o revezamento nas atividades políticas, produtivas, 

culturais que eram desenvolvidas dentro da ocupação. Apesar disso, percebemos 

registro de uma minoria dos assentados que já não se demonstravam mais tão adeptos 

dessas práticas coletivas na gestão atual do assentamento.  

As instalações físicas que compreendem o assentamento são uma sala de 

reunião, um galpão, um poço profundo com dessalinizador e caixa d’água, dentre 

outros. 

 Assentamento Croatá Jandaíra: 

                                                             
 

52 Diferentemente dos demais assentamentos da realidade em Consolidação, o assentamento Bernardo 
Marin II surgiu a partir de um trabalho de base realizado pelo MST, com os trabalhadores rurais que 

almejavam conseguir uma terra para garantir a sua reprodução material e simbólica como produtores 

rurais. Dessa forma, o processo de desapropriação se deu concomitante à ocupação do referido 

assentamento por produtores rurais sem terras de várias localidades da região do baixo, médio e alto 

Jaguaribe, além de famílias que também vieram do Rio Grande do Norte. Mas, segundo os entrevistados, 

não houve muita resistência por parte do proprietário ao processo de ocupação, muitos relatavam durante 

a entrevista que o mesmo já possuía interesse em vender as terras para o INCRA. 
53 O referido assentamento encontra-se dividido em quatro núcleos de famílias, sendo que cada núcleo 

possui dois coordenadores que se revezam na distribuição das tarefas coletivas semanais. 
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O assentamento Croatá Jandaíra foi criado no dia 15.09.2003, dez meses depois 

do processo de desapropriação
54

 das terras que compreendem uma extensão de 2.960 ha. 

Atualmente residem 27 famílias, com uma população total de 117 pessoas. Todos os 

assentados são oriundos do próprio município, mas precisamente de dois distritos, 

Lagoa grande e Boqueirão do Cesário. 

Os mesmos estão organizados oficialmente em torno da Associação dos 

Assentados do Projeto de Assentamento Croatá-Jandaíra. Apesar dos conflitos que 

giram em torno de qualquer agrupamento ou de organização coletiva, os mesmos 

conseguem estabelecer um dia por semana para a realização de atividades coletivas, 

como concerto e reparo de cercas, limpeza de estradas e açudes, dentre outros. 

No que tange aos aspectos de infraestrutura, o assentamento possui onze açudes, 

uma casa sede toda alpendrada, uma casa de motor, abrigo para os animais, aprisco, 

estábulo e depósito para animais, poço profundo com dessalinizador e caixa d’água, 

dentre outros. 

Assentamento em Criação: 

 Assentamento Chico Mendes: 

O assentamento Chico Mendes foi criado no dia 10.12.2008, doze meses após a 

desapropriação
55

 de 1.695 ha. Atualmente o assentamento possui 13 famílias, e uma 

população aproximada de 55 pessoas, em sua grande maioria os assentados são oriundos 

dos municípios de Iguatu, Icó, Orós e Jaguaribe. 

Logo após a sua fundação, foi criada a associação agrícola Chico Mendes, que 

segundo os próprios entrevistados possui uma boa organização e distribuição dos 

trabalhos coletivos, dado que os mesmos possuem acompanhamento sistemático do 

MST. 

                                                             
 

54 As referidas terras desapropriadas pertenciam à Cerâmica e Agropecuária Assunção LTDA, que tinha 

como sócios quatro irmãos, que iniciaram juntamente com o sindicatos dos trabalhadores rurais um 

processo de desapropriação da propriedade junto ao INCRA. 
55 O processo de desapropriação foi litigiosa, com ocupação de várias famílias vindas dos mais diferentes 

municípios do Estado, sob a coordenação do MST. Processo de ocupação que foi marcado principalmente 

por muita repressão, discriminação pela população local, fome e doenças, segundo relato dos próprios 

entrevistados. 
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O referido assentamento possui 6 açudes, sendo dois de médio e os demais de 

pequeno porte. Possui um poço profundo, mas sem dessalinizador, o que dificulta a 

utilização de água para o consumo humano. Segundo os entrevistados há uma promessa 

de que esse ano seja colocado na comunidade o referido equipamento. O assentamento é 

constituído de uma casa sede, onde são realizados os encontros da associação e de um 

galpão para guardar os equipamentos e utensílios agrícolas. 

 Assentamento Luís Carlos: 

 

O assentamento Luís Carlos foi criado no dia 24.11.2008, depois de 20 meses do 

processo de desapropriação
56

 de uma área de aproximadamente 841 ha. Atualmente o 

assentamento possui 6 famílias, totalizando uma população de 26 pessoas. A população 

atual do assentamento é oriunda dos municípios de Pacajus, Barreiras e Chorozinho. 

 O assentamento possui a Associação dos produtores do Assentamento Luís 

Carlos, que orienta as decisões e trabalhos coletivos da comunidade, sob a orientação do 

MST. Apesar de toda precariedade e restrições em que os assentados se encontram, os 

mesmos possuem uma boa organização social, que se encontra materializada em suas 

atividades semanais de trabalhos em regime de mutirão. 

A infraestrutura do assentamento é compreendida por casa sede, pequeno açude, 

estábulo para cavalos, armazém, dois poços, e cisterna de uso coletivo. Atualmente os 

assentados têm que fazer uso de carro pipa da prefeitura para sanar as suas necessidades 

de consumo de água. 

 

 Assentamento Olga Benário: 

 

                                                             
 

56 O processo de desapropriação provém de uma trajetória de luta bastante árdua, pois as famílias deste 

assentamento já haviam sido expulsas de uma ocupação inicial na cidade de Chorozinho, ficando às 

margens da BR-116, vivendo praticamente de doação de caminhoneiros. Sob a liderança do MST, os 

mesmos foram informados de que na cidade de Russas-CE havia terras que foram vistoriadas pelo 

movimento e que eram improdutivas, sendo qualificadas para o processo de desapropriação.  
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O referido assentamento foi criado no dia 12.02.2009, após dezoito meses da 

desapropriação
57

 de uma área de 954 ha aproximadamente. Atualmente o referido 

assentamento possui apenas cinco famílias, com uma população aproximada de 23 

pessoas, em sua grande maioria crianças, dado que o assentamento é feito por muitos 

casais e solteiros ainda jovens. Todos são oriundos de cidades que compreendem o vale 

do Jaguaribe. 

O assentamento se encontra organizado em torno da associação dos produtores 

assentados. Os mesmos possuem um bom nível de organização e até chegam a relatar 

durante as visitas que a prática coletivista e a união de todos – já que são poucas 

famílias – são mecanismos ou estratégias para suprir as restrições vivenciadas 

atualmente. O referido assentamento possui assessoria do MST, que, segundo os 

pesquisados, fez e faz toda a diferença, desde o processo de ocupação até hoje, no 

processo de caminho de consolidação do referido assentamento. 

O referido assentamento possui uma pequena casa sede, praticamente 

improvisada pelos assentados, um pequeno galpão para guardar maquinário e utensílios 

agrícolas, dois açudes, e um pequeno poço. 

 Assentamento Riacho das Melancias: 

 

O assentamento Riacho das Melancias foi criado no dia 26.02.2010, quase dois 

anos após o seu processo de desapropriação, que compreende uma área de 1288 ha 

aproximadamente. Atualmente o assentamento possui oito famílias, com uma população 

de 39 pessoas. Muitos dos assentados vieram de municípios vizinhos como Morada 

Nova, Jaguaretama, São João do Jaguaribe, e da própria cidade de Russas. 

 Os mesmos se encontram organizados por meio de uma associação de 

agricultores do assentamento. Associação que juntamente com as orientações do MST 

organiza a distribuição das tarefas e das atividades dos assentados, desde a sua formação 

política até a produtiva.  

                                                             
 

57 O processo de desapropriação do referido assentamento foi marcado por luta e sofrimento. Inicialmente 

eram 13 famílias que começaram o processo de ocupação. Ocupação essa marcada por muita resistência e 

privações, que acabou resultando na desistência de muitos dos que iniciaram o processo. Quando os 

poucos que conseguiram resistir por muito tempo, estavam para desistir, conseguiram conquistar as terras 

ocupadas, conforme os relatos dos entrevistados. 
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 Dentro dos aspectos de infraestrutura, registramos a presença de 4 pequenos 

açudes, de um poço profundo – mas sem dessalinizador -, de uma casa sede, uma 

oficina e um galpão, onde são guardados os equipamentos e maquinários de uso 

coletivo da referida comunidade. 

4.3 - Informações Cadastrais 

 

Antes de analisarmos as políticas fundiárias e complementares em suas 

respectivas ações dentro do processo de remoção das restrições dos beneficiários das 

unidades de reforma agrária no intuito de garantir a expansão das capacidades humanas 

dos mesmos, iremos nos voltar para a caracterização dos cadastrados do referido 

programa. Enfocaremos os aspectos de gênero; estado civil dos membros da família dos 

beneficiários, local de moradia atual e anteriormente ao assentamento; e suas principais 

formas de ocupação exercidas antes e após o programa.  

Toda essa caracterização se faz necessária para que possamos fazer um paralelo 

na comparação da avaliação da efetividade das políticas públicas, tendo um 

conhecimento prévio mínimo da heterogeneidade que compreende a realidade de todas 

essas famílias em termos de suas trajetórias. 

Ao observarmos o gráfico 01, que trata da questão referente ao cadastro do 

programa de reforma agrária, temos a preocupação de vermos como as políticas 

fundiárias atualmente são desenhadas pelos seus formuladores, a partir das questões de 

gênero que permeiam um universo extremamente machista, no qual todas as decisões e 

representações familiares tendem a orbitar em torno da figura do sexo masculino, 

principalmente quando nos referimos à realidade rural. 

Dessa forma, podemos perceber a partir dos dados levantados que a maior 

representatividade dos cadastros das famílias pesquisadas se encontra em nome do 

casal. Denota-se, assim, uma participação igualitária, pelo menos no que tange ao 

reconhecimento de posse do lote de reforma agrária. Torna-se, dessa forma, a esposa tão 

proprietária quanto o marido, e não mais apenas herdeira primária, em caso de 

dissolução matrimonial ou viuvez.  
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A maior representatividade para o cadastro em nome do casal foi encontrado nos 

assentamentos em ‘Estruturação’ com 17 (dezessete) famílias, das 25 (vinte e cinco) 

pesquisadas. Enquanto que os em ‘Consolidação’ obtiveram uma representatividade 

pouco maior do que 50% dos pesquisados, ao registrarmos um número de 13 (treze 

famílias). Esses dados corroboram com as informações do gráfico 03, sobre o estado 

civil dos entrevistados. 

Contrariando a realidade observada nos estratos pesquisados anteriormente, 

temos os assentamentos em ‘Criação’ que se destacaram com uma baixa 

representatividade do cadastro em nome dos casais, ou seja, apenas 7 famílias de todas 

as pesquisadas possuíam o cadastro em nome do casal. Em contraposição 13 (treze) se 

encontram apenas no nome do homem. A partir dessas informações, poderíamos ser 

levados a imaginar uma configuração machista na realidade pesquisada. Mas ao 

observamos os dados dos gráficos 02 e 03 logo abaixo, iremos verificar que 58% da 

população do assentamento em ‘Criação’ são do sexo masculino, e que 58% dos 

entrevistados eram solteiros. 

A relevância da curiosidade sobre em nome de quem se encontra o cadastro no 

programa de reforma agrária se dá em decorrência de observarmos como se manifesta a 

participação e o reconhecimento social das mulheres no meio rural, mas precisamente 

nas unidades assentadas, a fim de observamos se essa participação se configura de 

forma primária (casal ou mulher) ou secundária (apenas homem).  

Gráfico 01: Em nome de quem se encontra o cadastro. 

 

      Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Ao trabalharmos o sexo da população dos referidos assentamentos pesquisados 

no gráfico 02, veremos que a população do sexo masculino é superior a do sexo 

feminino nas realidades em ‘Criação’ e ‘Consolidação’. Ao observarmos essa realidade 
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na disparidade entre os gêneros nos assentamentos pesquisados, conseguimos observar 

que a predominância maior de pessoas do sexo masculino na primeira realidade, 

‘Criação’, se dava em decorrência da maioria dos beneficiados serem pessoas ainda 

jovens, do sexo masculino e solteiro, conforme observado nos gráficos 02 e 03 

respectivamente.  Muitos eram filhos de agricultores assentados ou não e estavam 

pretendendo percorrer uma trajetória semelhante a dos pais.  

Enquanto na última realidade ‘Consolidação’, pôde-se observar que boa parte 

das mulheres do assentamento - geralmente as filhas- migrou para outras regiões em 

decorrência de matrimônio. Assim, as mesmas acompanhavam seus futuros e atuais 

maridos, em decorrência até do processo sucessório patrimonial predominante ainda nas 

propriedades rurais, de pai para filho - do sexo masculino. Cabendo às filhas se 

alinharem aos recursos herdados na linha sucessória de seus respectivos cônjuges. Por 

último, podemos observar certo equilíbrio no que se refere ao gênero nos assentamentos 

em ‘Estruturação’. 

Gráfico 02: Gênero dos integrantes do assentamento. 

 

                   Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Grupo 03: Estado civil dos integrantes do assentamento 

 

               Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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 Ao investigarmos a quanto tempo as famílias vivem na região do assentamento, 

para termos uma melhor idéia de suas trajetórias, pudemos perceber que nos três 

estratos observados temos famílias que já viviam na área do assentamento antes do 

processo de desapropriação, na qual muitos desses eram moradores, arrendatários e 

colonos dessas áreas posteriormente desapropriadas.  

Assim 8 (oito), 4 (quatro), e 3 (três) famílias nas realidades ‘Criação’, 

‘Estruturação’ e ‘Consolidação’, respectivamente, já residiam nas terras. Esse fenômeno 

revela o compromisso dos órgãos estatais em relação à reforma agrária, no caso o 

INCRA, em dar prioridade às famílias que já viviam na região, mas que não possuíam o 

título da posse da terra.  

Já no quesito que analisou quem estava desde o início e quem chegou depois no 

assentamento, procuramos observar a rotatividade e a permanência das famílias 

beneficiárias. Esses aspectos estão diretamente relacionados à efetividade das políticas 

públicas estruturantes e complementares de tais realidades, apesar de não podermos 

desconsiderar condições adversas e de ordem pessoal, que possam vir a influenciar nas 

decisões das mesmas. 

Dessa forma, podemos observar que o estrato em ‘Estruturação’ foi o que teve a 

menor rotatividade de beneficiários. Neste apenas uma família foi inserida no 

assentamento após a sua fundação. Já os assentamentos em ‘Criação’ e ‘Consolidação’ 

são os que sofreram mais com a rotatividade de seus beneficiários.  

Ao questionar, durante as entrevistas, as razões e o período desse fenômeno, 

muitos relatavam que, de forma geral, a maioria das famílias que chegou a abandonar o 

assentamento fez isso em razão das restrições a que estavam sujeitas no período do 

início do assentamento, como, por exemplo, atraso dos repasses para custeio, não haver 

nas proximidades serviços de saúde e educação, fatores que acabavam dificultando a 

reprodução material e simbólica dos mesmos no meio rural.  

Os beneficiários dos assentamentos no estrato em ‘Criação’ se queixam muito da 

lentidão e do atraso das políticas públicas estruturantes. Somado ao período de quatro 

anos de secas seguidas, muitos relataram que estava se tornando cada vez mais difícil 

continuar na realidade assentada. Os mesmos não se queixavam tanto das políticas 
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complementares, dado que, para eles, esses serviços já foram motivo de abandono dos 

assentamentos mais antigos. Portanto, eles podem se beneficiar desses equipamentos 

públicos (postos de saúde e escolas), quando os mesmos já se encontram nas 

proximidades de outros assentamentos já ‘Consolidados’, ou em processo de 

‘Estruturação’. 

Gráfico 04: Horizonte de tempo que vive no assentamento. 

 

     Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Querendo afunilar mais ainda as informações para aqueles beneficiários que 

adentraram nos assentamentos após o seu início
58

, a maior representatividade se 

encontra nos assentamentos do estrato em ‘Criação’, com 66% para aqueles que 

entraram nos últimos três anos. Seguido por 60% dos assentamentos em 

‘Consolidação’, com um período superior a dez anos. Ambas as informações 

corroborando com os dados do gráfico 04, anteriormente visto. 

Tabela 05: Horizonte de tempo daqueles que entraram após a criação do assentamento. 

Horizonte de tempo Consolidação Estruturação Criação 

Menos de 1 ano - 100% - 

1 a 3 anos - - 66% 

3 a 6 anos 20% - 34% 

6 a 9 anos 20% -  

Acima de 10 anos 60% - - 

                                                             
 

58 O início aqui não se refere ao assentamento no seu estrato de criação, mas a data oficial de início de 

criação do referido assentamento. Porque teremos famílias que se encontram no estrato de ‘Criação’, mas 

que não estão desde a referida fundação. 
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Total 100% 100% 100% 

            Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Uma das grandes questões trabalhadas em nosso terceiro capítulo sobre a 

questão agrária na atualidade é o embate teórico sobre a existência real de uma demanda 

reprimida por terra conforme Sampaio (2013); Sampaio Jr (2013); Martins (2004). Em 

contraponto temos outras argumentações de uma demanda ‘artificializada’ fomentada 

por movimentos sociais em portas de fábricas dos principais centros urbanos, segundo 

Graziano da Silva (1991). Somado à argumentação de Navarro (2014) sobre o 

esvaziamento demográfico das regiões rurais, o que inviabilizaria um processo de 

reforma agrária na atualidade. 

 A partir dessas inquietações acima levantadas, tínhamos a curiosidade de saber o 

local de origem dos beneficiários dos programas de reforma agrária, principalmente 

daqueles que se encontram no segmento pesquisado em ‘Criação’, dada a demanda 

mais recente dos nossos três grupos observados. Assim, pudemos notar que mais de 

80% dos assentados desse grupo são oriundos de regiões rurais. Além da representação 

percentual dos demais grupos como ‘Estruturação’ e ‘Consolidação’ com 80% e 78%, 

respectivamente, de acordo com o gráfico 05. 

 Portanto, a realidade observada coaduna com as argumentações do primeiro 

grupo de pesquisadores dos estudos rurais da atualidade, que relatam a emergência de 

um programa de reforma agrária em decorrência da existência de uma demanda 

reprimida por terras nas regiões rurais. Isso mesmo dada a ocorrência de outros 

fenômenos atuais, como o avanço das atividades não agrícolas no meio rural, como 

veremos em nossas discussões mais à frente. 

 Os dados da tabela abaixo reforçam a idéia de um dos nossos objetivos 

específicos sobre a demanda por terra, não apenas como um instrumento de reprodução 

material, mas também simbólica dessa população, dado que boa parte dos novos 
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beneficiários, sejam eles na condição de agregados
59

 ou não, tendem a demandar novas 

terras para suas respectivas reproduções.  

Essa demanda reprimida torna-se ainda mais acentuada quando o lote de terras 

tende a ser dividido (tornando-se minifúndios) entre os herdeiros, no caso das novas 

gerações, inviabilizando os processos de reprodução acima relatados. Isso pôde se 

notado nos gráficos anteriores sobre a caracterização dos cadastrados, principalmente do 

grupo em ‘Criação’, que em sua grande maioria são filhos de agricultores, sejam eles 

assentados ou não. 

Gráfico 05: Local de residência anterior ao assentamento 

 

         Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Outro dado que reforça a argumentação acima se refere ao mapeamento das 

principais fontes de renda – gráfico 04, anteriormente ao assentamento. Pelo gráfico 06, 

logo abaixo, podemos perceber que mais de 90% dos entrevistados no grupo em 

‘Consolidação’ tinham como principal fonte de renda as atividades relacionadas à 

agropecuária, corroborando com a ideia da baixa ocorrência de outras atividades não 

agrícolas no meio rural em um horizonte de tempo maior, quando comparado com os 

demais grupos ‘Criação’ e ‘Estruturação’, que aderiram ao referido programa em 

períodos mais recentes, nos quais observamos o fenômeno da pluriatividade como 

estratégia de reprodução no meio rural. 

 Essas informações podem ser muito bem observadas pelos dados desses últimos 

dois segmentos, que possuem quase 50% dos seus entrevistados relatando que as suas 

principais fontes de renda provém de atividades agropecuárias, enquanto os demais 

                                                             
 

59 São filhos de agricultores que ao se casarem ou constituírem nova família continuam a residir com os 

seus progenitores, em decorrência de não terem local de moradia, e geralmente associado à falta de 

recurso essencial para a sua reprodução material como agricultor, ou seja, o lote de terra. 
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apresentavam uma ocupação mais pulverizada. Essa pulverização para esses dois 

últimos grupos revelam muito das informações que trabalhamos no segundo capítulo 

sobre o desenvolvimento territorial no meio rural em Favareto (2010), e sobre as novas 

ruralidades em Carneiro (2012). 

 Todas essas transformações nas ocupações não agrícolas no meio rural ganham 

um peso ainda maior quando nos referimos aos grupos pesquisados que se encontram 

localizados na região Semiárida em condições adversas, conforme afirmam Gomes da 

Silva e Bastos (2014). Para Wanderley (2003), essas ocupações, sejam elas agrícolas ou 

não, caracterizam-se em estratégias de manutenção e reprodução da propriedade rural. 

Gráfico 06: Principal fonte de renda anterior ao assentamento. 

 

     Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

 

4.4 – Tipificação e descrição das políticas públicas estruturantes e complementares 

 

 Ao querer fazer uma investigação mais minuciosa sobre o processo de remoção 

das restrições dos beneficiários dos programas de reforma agrária, a partir da 

implantação das políticas públicas, sejam elas de cunho estruturante ou complementar, 

propusemo-nos a realizar um mapeamento dessas ações, a partir da competência de cada 

esfera governamental, para cada um dos assentamentos pesquisados, conforme a 

segmentação de análise proposta em nossa metodologia, conforme podemos observar no 

quadro 09 logo abaixo. Essa segmentação se encontra representada conforme os 



 

 

158 
 

 

estágios de evolução de cada assentamento sejam eles em ‘Criação’, ‘Estruturação’ ou 

‘Consolidação’. 

 Dentro desse contexto, iniciaremos com as competências da esfera municipal, 

que tendem a se restringir às políticas públicas complementares, mais diretamente 

aquelas relacionadas às liberdades instrumentais ligadas às oportunidades sociais, como 

saúde e educação, dentre outras. 

           Assim, verificamos que os serviços prestados pelos agentes de saúde em suas 

visitas domiciliares eram comuns a todos os assentamentos pesquisados. 

Independentemente do grupo de análise, da localização ou proximidade dos mesmos às 

unidades básicas de saúde do município de Russas e circunvizinhas, sejam estes postos 

de atendimento ou hospitais da sede do município. Assim, todas as famílias pesquisadas 

recebiam a visita mensal desses referidos profissionais.  

 Ainda dentro da prestação municipal, no que tange à liberdade instrumental das 

oportunidades sociais, como os acessos aos serviços de saúde, chamou-nos a atenção o 

assentamento Chico Mendes do grupo em ‘Criação’, que recebia visitas mensalmente de 

uma equipe do Programa Saúde da Família - PSF
60

, em decorrência do mesmo se 

encontrar em uma região pouco povoada e bastante isolada da sede do município e dos 

demais distritos da referida cidade, em que se concentram as unidades de saúde como 

hospitais e postos de atendimento.  

 Outra política complementar de competência municipal diretamente relacionada 

com as oportunidades sociais, agora no caso associada à educação, são as ofertas de 

salas de EJA, em alguns assentamentos, como, por exemplo, nos assentamentos Chico 

Mendes e Luís Carlos do grupo em ‘Criação’. E a oferta de escolas nos assentamentos 

Santa Fé e Cajazeiras do grupo em ‘Consolidação’.  

 Ainda sobre as ações diretamente relacionadas à educação nos chamaram a 

atenção os serviços prestados pela prefeitura de Russas no que se refere ao transporte 

                                                             
 

60 O Ministério da Saúde criou, em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF). Seu principal propósito: 

reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo tradicional, levando a saúde 

para mais perto da família e, com isso, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros a partir da presença 

dos profissionais médicos nessas visitas. 
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escolar para dois assentamentos pesquisados que não possuem escola do ensino básico 

em suas proximidades, como, por exemplo, os assentamentos Olga Benário e Chico 

Mendes, do grupo em ‘Criação’.  

Assim, o transporte escolar se apresenta como alternativa para aquelas regiões – 

assentamentos ou comunidades rurais que possuem baixo índice populacional-, 

principalmente de crianças e adolescentes nas faixas etárias escolares que compreendem 

o ensino básico. A partir dessa realidade da dificuldade de formar turmas, e de reduzir a 

incidência de salas multisseriadas
61

, o transporte escolar se apresenta como alternativa 

mais viável no processo da alocação eficiente dos recursos públicos para a realidade 

descrita.  

Apesar de não ter sido objeto de nossa pesquisa direta, pudemos observar 

durante as entrevistas que os serviços de transporte escolar fornecidos pelo município 

não se restringem apenas à situação descrita anteriormente, mas também ao transporte 

dos estudantes dessas regiões para a sede do município ou para cidades vizinhas, que 

são de competência da esfera estadual e federal, no caso  ensino médio e superior, 

respectivamente. 

Para finalizar as ações que competem à esfera municipal, vamos nos deter agora 

à política complementar do programa Seguro Safra
62

, que foi transversal a todas as 

realidades pesquisadas. Esse tipo de programa se enquadra como uma política pública 

de segurança protetora das cinco liberdades instrumentais Senianas, conforme vimos no 

primeiro capítulo. 

                                                             
 

61 Em sua grande maioria, as escolas multisseriadas encontram-se localizadas nas pequenas comunidades 

rurais, muito afastadas das sedes dos municípios, onde a população a ser atendida na escola não atinge o 

contingente definido pelas secretarias de educação para formar uma turma por série. São escolas que em 

muitas situações não possuem prédio próprio e funcionam na casa de um morador local ou em salões de 

festas, barracões, igrejas, etc. Possuem infraestrutura precária e funcionam em prédios muito pequenos, 
construídos de forma inadequada em termos de ventilação, iluminação, cobertura, piso; que se encontram 

em péssimo estado de conservação, com goteiras, remendos e improvisações de toda ordem, causando 

risco aos estudantes e professores. Grande parte delas possui somente uma sala de aula, onde se realizam 

as atividades pedagógicas e todas as demais atividades envolvendo os sujeitos da escola e da comunidade, 

carecendo de outros espaços como: refeitórios, banheiros, local para armazenar a merenda ou outros 

materiais necessários. 
62 Apesar desse programa possuir recursos de cunho federal e estadual, os entrevistados os qualificavam 

como um programa municipal, dado que o acesso ao mesmo se dava via secretária de agricultura do 

município. 
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Passando agora para o mapeamento da ação governamental da esfera estadual, 

pudemos observar que as mesmas tendem a se caracterizar principalmente por políticas 

públicas estruturantes, ressalvados os casos das ações estatais que se caracterizam por 

políticas complementares
63

. Dessa forma, as principais políticas públicas estruturantes 

estaduais mapeadas foram a construção de poços profundos e dos dessalinizadores de 

forma conjunta
64

 em todos os assentamentos do grupo em ‘Consolidação’ e no 

assentamento Bernardo Marin II do grupo em ‘Estruturação’. Já no outro assentamento 

do grupo ‘Estruturação’, assentamento Croatá Jandaíra, o governo do estado construiu 

uma adutora, que garante água encanada vinda dos açudes da região para a agrovila, 

garantindo, portanto, água tanto para o consumo humano quanto para os animais 

durante todo o ano. A mesma realidade da adutora pode ser encontrada em todos os 

assentamentos em ‘Consolidação’. 

Uma das principais restrições dos beneficiários dos assentamentos localizados na 

região do Semiárido Nordestino são as irregularidades pluviométricas, que acabam 

dificultando a reprodução material dos agricultores. Em decorrência da escassez de água 

tanto para o consumo humano como animal, e para a irrigação das culturas tendem a 

aumentar as privações dos assentados e, consequentemente, provocar a sua migração 

para outras áreas.  

A realidade acima foi descrita principalmente pelos assentados do grupo em 

‘Criação’, na qual apenas dois dos assentamentos pesquisados possuem poço profundo e 

nenhum dos quatro possui dessalinizadores. Esse fato acaba igualando, em termos de 

restrições, os quatro assentamentos, dado que o poço profundo se apresenta como uma 

condição necessária, mas não suficiente quando o mesmo não se encontra de forma 

conjunta com o dessalinizador, tornando a água captada apenas própria para o consumo 

animal, e, consequentemente, imprópria para o consumo humano. Assim, para sanar de 

                                                             
 

63 As políticas complementares estaduais tendem a ter um efeito mais ‘indireto’ nas realidades assentadas, 

como, por exemplo, a oferta de escolas de ensino médio que se localizam na sede do município; e dos 

hospitais regionais que se voltam ao atendimento de alta complexidade que se encontram localizados nas 

cidades pólos da referida região, na qual o referido município se encontra localizado, quando não na 

capital do Estado. 
64 A efetividade das políticas públicas de combate a seca no Semiárido Nordestino, principalmente para o 

consumo humano, dá-se a partir da construção de poços profundos, juntamente com a instalação dos 

dessalinizadores, dado que água retirada a metros de profundidade do solo tende a se apresentar de forma 

salobra e imprópria ao consumo humano. 
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forma temporária e paliativa essa privação, muitos recorrem ao fornecimento de água 

por meio de carros pipas
65

. Ainda dentro da realidade de acesso à água, podemos 

observar a construção de uma barragem subterrânea em um dos assentamentos em 

‘Criação’, para que houvesse a viabilização da construção dos poços profundos, dada a 

realidade inóspita da região semiárida, de acordo com Gomes da Silva e Bastos (2014). 

 Ao analisarmos as ações governamentais de competência do governo do Estado 

nas realidades pesquisadas, pudemos observar que as mesmas tendem a se manifestar de 

forma mais lenta ou tímida nos assentamentos do grupo em ‘Criação’, principalmente 

no que tange às políticas públicas estruturantes relacionadas ao acesso e à 

disponibilização de água às famílias assentadas. Carecendo, dessa forma, para a 

efetividade desse grupo, da construção de poços profundos juntamente com 

dessalinizadores; e a construção de adutoras, que viabilizem o acesso da água às 

residências dos assentados pesquisados. 

 As outras ações governamentais estaduais mapeadas se caracterizam como ações 

complementares, que tendem a garantir a reprodução material e simbólica dos 

assentados. Estando estas mais diretamente relacionadas às liberdades instrumentais das 

facilidades econômicas, como, por exemplo, os projetos de ‘Quintais Produtivos’ com a 

produção de verduras, hortaliças e frutas, que tendem a contribuir para as questões 

nutricionais familiares. Além disso, estimulam o empoderamento das mulheres em sua 

participação e composição na renda familiar, quando as mesmas destinam parte do 

excedente produzido nas feiras e no comércio da região. Esse tipo de ação só foi 

observado em metade dos assentamentos em ‘Criação’ e em ‘Estruturação’. 

 Além de registrarmos também o programa de distribuição de sementes ‘Hora de 

Plantar’
66

 do governo do Estado através da Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

                                                             
 

65 Queremos chamar a atenção para o fato do fornecimento de água por meio de carro pipa geralmente 

estar associado em nossas entrevistas como uma ação da esfera municipal. Mas ao conversamos com 

alguns gestores do município, os mesmos relatavam que há uma parceria da prefeitura com o governo do 

Estado para sanar essa problemática por meio dessa ação emergencial. 

66 O programa Hora de Plantar procura atender aos agricultores familiares, sejam estes assentados ou não, 
priorizando as sementes como milho, feijão, sorgo, algodão, cajueiro anão-precoce, gergelim, além de 

manivas de mandioca, palma forrageira e mudas de cajueiro anão-precoce. As demandas são recebidas 

dos municípios através da Ematerce, dos Sindicatos Rurais e das Prefeituras”. O Estado distribui a 

semente e, ao final do plantio, os agricultores pagam a metade do valor das sementes recebidas. 
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Rural do Ceará – EMATERCE, que visa fomentar a produção agrícola dos agricultores 

familiares, sejam eles assentados ou não. Esse tipo de programa se enquadra como uma 

das liberdades instrumentais Senianas, no caso as facilidades econômicas. Esse tipo de 

programa foi observado em todos os assentamentos pesquisados dos grupos em 

‘Estruturação’ e ‘Consolidação’, sendo que nos últimos quatro anos não temos 

observado o seu registro, dado o longo período de seca que assola a região Semiárida 

Nordestina. Essa é a principal razão para não termos detectado nenhum registro nas 

unidades de reforma agrária do grupo em ‘Criação’, dado o seu curto período de tempo 

de fundação que praticamente coincide com o período da referida estiagem. 

 Para finalizarmos as ações governamentais nas três esferas do poder estatal nos 

assentamentos rurais pesquisados, iremos nos deter agora às políticas públicas de cunho 

federal na referidas unidades reformadas. As ações que foram comuns a todos os 

assentamentos pesquisados dos grupos em ‘Estruturação’ e ‘Consolidação’ foram as 

políticas públicas estruturantes da disponibilização das cisternas de placas e créditos de 

instalação, veremos detalhadamente cada uma delas. 

As cisternas de placas surgiram como uma ação para garantir o armazenamento 

de água potável, durante a quadra invernosa, para o consumo humano ao longo ano
67

. 

Dessa forma, essa política pública não só garantiu o consumo de água potável às 

famílias, como reduziu drasticamente as doenças endêmicas, relacionadas com o 

consumo de água não tratada em regiões rurais, caracterizando-se, portanto, como uma 

política de viés preventivo no que tange aos aspectos de saúde pública, conforme Sen 

2015. 

Já os créditos de instalação são outra política pública estruturante tão 

fundamental como acesso, uso e posse da terra. A mesma se apresenta como os recursos 

para a construção e as reformas das casas que irão compor as agrovilas dos referidos 

assentamentos pesquisados. Esse tipo de ação se configura como uma das oportunidades 

sociais – moradia - dentro da visão Seniana, juntamente com as anteriormente já vistas 

como saúde, educação, alimentação, vestuário e lazer para que todo cidadão tenha 

                                                             
 

67 É certo dizer que a disponibilização da água ao longo do ano dependerá de fatores como capacidade de 

armazenamento, pluviosidade da quadra invernosa, e consumo racional e necessário para cada grupo 

familiar. 
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condições de chegar à idade adulta podendo concorrer a uma posição no mercado de 

trabalho, e, consequentemente, empoderar-se por meio da sua função social na 

sociedade, e de sua respectiva renda
68

. 

Já as ações estatais nos assentamentos em ‘Criação’ foram observados de forma 

mais tímida. Apenas um dos quatro assentamentos obteve acesso a projeto de Cisterna 

de placas; e apenas dois já obtiveram o acesso ao crédito de instalação. Fato esse que se 

dá em decorrência dos mesmos ainda se encontrarem em fase de implantação dessas 

referidas ações. Não podendo, assim, compará-los em termos de efetividade com as 

outras realidades anteriormente apresentadas, dado que os mesmos se encontram em 

estágios mais avançados de consolidação. 

Uma ação governamental federal transversal a todos os assentamentos foram os 

serviços da ATER, apesar da irregularidade na prestação dos mesmos ao longo dos anos 

nas unidades assentadas. Ao querermos averiguar por quais razões esse fenômeno 

ocorreu, os dirigentes das associações dos assentamentos relatavam a burocracia e a 

dificuldade do repasse de recursos do governo federal para as empresas ou 

Organizações não Governamentais – ONG’s licitadas para atuarem nas referidas regiões 

rurais. Muitas dessas ações foram exercidas por militantes dos movimentos sociais para 

aqueles assentamentos que estavam atrelados desde a sua ocupação ao MST.  

Quadro 09: Mapeamento das políticas estruturantes e complementares realizadas nos 

assentamentos por estratos. 

Estrato/ 

Assentamento 

Em Criação 

Políticas Públicas Esfera Governamental 

Agente de Saúde Municipal 

Atendimento Médico Municipal 

EJA no Assentamento Municipal 

Quintal Produtivo Estadual 

ATER Federal 

                                                             
 

68 Deve-se ressaltar que na visão Seniana a renda é uma condição necessária para a expansão das 

capacidades humanas, mas a mesma não se configura de forma suficiente em si. 
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Créditos de Instalação Federal 

 Seguro Safra Federal 

 

 

Riacho das 

Melancias 

Agente de Saúde Municipal 

Poço profundo Estadual 

Barragem Subterrânea Estadual 

Quintal Produtivo Estadual 

ATER Federal 

 Seguro Safra Federal 

 

 

Olga Benário 

Carro Pipa Municipal 

Agente de Saúde Municipal 

Transporte Escolar Municipal 

Cisterna de Placas Federal 

Plano de manejo florestal Federal 

ATER Federal 

 Seguro Safra Federal 

 

 

 

Chico Mendes 

Carro Pipa Municipal 

Agente de Saúde Municipal 

Atendimento Médico Municipal 

Transporte Escolar Municipal 

EJA no Assentamento Municipal 

Poço profundo Estadual 

ATER Federal 

Cisternas de Placa Federal 

Crédito de Instalação Federal 

 Seguro Safra Federal 

Estrato/ 

Assentamento 

Em Estruturação 

Políticas Públicas Esfera Governamental 

 

 

Croatá 

Jandaíra 

Agente de Saúde Municipal 

Casa de Farinha Estadual 

Adutora Estadual 

Fogões Ecológicos Estadual 
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Distribuição de Sementes Estadual 

ATER Federal 

Cisternas de Placa Federal 

Crédito de Instalação Federal 

 Seguro Safra Federal 

 

 

 

Bernardo 

Marin II 

Agente de Saúde Municipal 

Casa de Farinha Estadual 

Quintais Produtivos Estadual 

Dessalinizador Estadual 

Poço profundo Estadual 

Distribuição de Sementes Estadual 

ATER Federal 

Cisternas de Placa Federal 

Crédito de Instalação Federal 

 Seguro Safra Federal 

Estrato/ 

Assentamento 

Em Consolidação 

Políticas Públicas Esfera Governamental 

 

 

 

 

 

Santa Fé 

Escola Municipal 

Agente de Saúde Municipal 

Adutora Estadual 

Dessalinizador Estadual 

Poço profundo Estadual 

Energia Estadual 

Distribuição de Sementes Estadual 

ATER Federal 

Cisterna de Placas Federal 

Crédito de Instalação Federal 

 Seguro Safra Federal 

 

 

Malacacheta 

Agente de Saúde Municipal 

Poço profundo Estadual 

Dessalinizador Estadual 
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Distribuição de Sementes Estadual 

Adutora Estadual 

ATER Federal 

Cisterna de Placas Federal 

Crédito de Instalação Federal 

 Seguro Safra Federal 

 

 

Cajazeiras 

Escola Municipal 

Seguro Safra Municipal 

Agente de Saúde Municipal 

Adutora Estadual 

Dessalinizador Estadual 

Poço profundo Estadual 

Distribuição de Sementes Estadual 

ATER Federal 

Cisternas de Placa Federal 

Crédito de Instalação Federal 

 Seguro Safra Federal 

  Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 A partir de todo esse mapeamento sobre as políticas estruturantes e 

complementares, nas três esferas governamentais, e dadas as ocorrências de formas de 

restrições persistentes em unidades de reforma agrária, tivemos a curiosidade de 

consultar a avaliação dos beneficiários pesquisados sobre o cronograma ou horizonte de 

tempo das referidas ações programadas desde a fundação até o processo de consolidação 

dos assentamentos, conforme o gráfico 07. Dentro dessa perspectiva, a maioria dos 

entrevistados nas três realidades considerava ‘Muito lento’, tendo como resposta 100%, 

92% e 73% para os grupos de assentamentos em ‘Criação’, ‘Estruturação’ e 

‘Consolidação’, respectivamente.  

É interessante observarmos, a partir do resultado apresentado, que na medida da 

necessidade da realização dessas respectivas ações, sejam elas estruturantes ou 

complementares, os valores percentuais vão decrescendo. Como os assentamentos em 

‘Consolidação’ já obtiveram praticamente quase todos os pacotes que competem ao 
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processo de consolidação desde a fundação do assentamento, os mesmos são menos 

perceptíveis quanto à morosidade das referidas ações, quando comparada aos demais 

grupos, que dependem dessas referidas ações para as suas respectivas efetividades no 

processo de expansão de suas capacidades. 

Gráfico 07: Avaliação do horizonte de tempo da realização das ações no assentamento 

 

     Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

    Dada a elevada representatividade na resposta anterior - ‘Muito lento’, 

procuramos saber junto a estes entrevistados quais seriam as principais razões para tal 

morosidade na implementação das referidas políticas públicas, de acordo com a tabela 

06. Assim, foi atribuída à responsabilidade estatal, majoritariamente nos três grupos 

pesquisados, dado o somatório das respostas ‘Burocracia estatal’ e ‘Falta de interesse do 

poder público’. Os únicos entrevistados que consideravam que a culpa da referida 

morosidade iria além do poder governamental foram os 40% dos entrevistados dos 

assentamentos em ‘Estruturação’, que afirmaram que a principal razão de tal 

morosidade tem origem na desorganização dos próprios beneficiários, que não possuem 

capacidade de articulação entre si. 

Tabela 06: Principais razões, para aqueles que responderam ‘Muito lento’ 

Principais razões Consolidação Estruturação Criação 

Burocracia governamental 62% 47% 33% 

Falta de interesse do poder público 38% 13% 67% 

Desorganização dos beneficiários. - 40% - 

Desarticulação dos beneficiários 

junto ao poder público. 

- - - 
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Escassez de recursos públicos - - - 

Total 100% 100% 100% 

     Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Dado todo esse cenário sobre a morosidade no processo de implementação das 

políticas públicas das unidades de reforma agrária desde a sua fundação, procuramos 

averiguar se essa lentidão se converte em formas de privações para os respectivos 

beneficiários, conforme o gráfico 08. 

Assim, a grande maioria dos entrevistados disse que ‘Sim’, tendo como valores 

percentuais 100% para os grupos em ‘Criação’ e ‘Consolidação’, e 87% para os 

assentados do grupo em ‘Estruturação’. Durante as entrevistas, muitos se queixavam das 

condições inóspitas em que muitos viveram, principalmente durante o período dos 

primeiros anos do assentamento. Período esse em que os referidos beneficiários 

careciam de tudo, desde acesso à escola e saúde para a sua família até uma casa para os 

mesmos morarem. Todo esse cenário é bem retratado durante a pesquisa com os 

assentados do grupo em ‘Criação’ com esse longo período de seca, e com a morosidade 

do acesso ao crédito de instalação. A exceção fica por conta do acesso à saúde e à 

educação, em que os mesmos não se encontram em estados de privação quando 

comparados aos primeiros anos dos demais assentamentos dos dois outros grupos. 

Gráfico 08: As lentidões das ações se convertem em forma de privação para você e sua 

comunidade. 

 

        Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 No intuito de averiguarmos a efetividade das políticas públicas de estruturação 

dos beneficiários do programa de reforma agrária no município de Russas-CE para os 

três grupos de assentados em análise, procuramos mapear, caracterizar e tipificar as 
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condições das residências dos beneficiários pesquisados, como, por exemplo, a partir 

das informações dos cômodos que as casas possuem; tipos de piso mais utilizado; tipo 

de construção ou parede encontrada; tipos de banheiro construídos; tipos de cobertura 

identificados, e disponibilidade de acesso à eletricidade e água. 

 Essa caracterização se faz necessária em decorrência de avaliarmos as condições 

das instalações onde se dão a reprodução material e simbólica dos assentados no seu dia 

a dia. Conforme afirmou Favareto (2010) ao argumentar sobre a necessidade da 

paridade das condições entre o meio rural e urbano em sua discussão sobre 

desenvolvimento territorial rural. Em outras palavras, o referido autor quis falar da 

garantia dos direitos ao acesso aos bens e serviços pelos cidadãos, independentemente 

do seu local de residência – urbano ou rural. 

 Assim, acreditamos que se as condições de moradias ofertadas aos beneficiários 

dos programas de reforma agrária se apresentar em termos de estrutura e serviços de 

forma semelhante ou aproximada aos programas de habitação popular do meio urbano, 

teremos fortes indícios para afastarmos as formas de privações que estejam diretamente 

relacionadas às questões de moradia. Pois será propiciado, pelo menos no que tange a 

esse aspecto, a expansão das capacidades humanas dos referidos pesquisados. 

 Assim, ao analisarmos a tabela 07 sobre os cômodos existentes nas residências 

dos referidos beneficiários, podemos perceber certa uniformidade com uma 

representação de 100% para os três grupos pesquisados nas questões referentes aos 

cômodos de banheiros e quartos. Nos demais compartimentos, podemos perceber uma 

relação decrescente conforme o horizonte de tempo dos assentamentos em questão. Os 

assentamentos em ‘Consolidação’ possuem 100% das casas pesquisadas com cozinha, 

sala e varanda. É seguido pelos assentamentos em ‘Estruturação’ com 100% das casas 

pesquisadas com sala, e 92% com cozinha e varanda. Por último temos os 

assentamentos em ‘Criação’ com os seguintes percentuais 93% possuem sala e cozinha, 

e apenas 80% possuem varanda. 



 

 

170 
 

 

 É interessante salientarmos que dois dos assentamentos
69

 em ‘Criação’ ainda não 

foram beneficiados com as políticas públicas estruturantes de crédito de instalação, 

fazendo com que os mesmos se encontrem em estados ou condições desfavoráveis 

quando comparados aos demais assentamentos que já foram contemplados por essa ação 

estatal.  

Tabela 07: Cômodo na residência dos assentados 

Cômodo Consolidação Estruturação Criação 

Banheiro 100% 100% 100% 

Cozinha 100% 92% 93% 

Quarto 100% 100% 100% 

Sala 100% 100% 93% 

Varanda/área 100% 92% 80% 

                    Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Diante do até então exposto é interessante que possamos analisar quais são as 

condições das instalações desses cômodos e da residência dos beneficiários 

pesquisados. Esse tipo de averiguação se faz necessário diante dos diferentes tipos de 

construções ou de estado de conservação em que essas instalações podem se encontrar.  

Essa ideia nos remete às medidas de avaliação da realização do bem-estar - 

Achievement- proposto por Sen (2012).  

 Assim, procuraremos ver a partir dos próximos gráficos e tabelas como se 

qualificam as residências desses beneficiários pesquisados. Na tabela 08 temos as 

informações referentes ao tipo de piso predominante nas residências.  

Pelos dados apresentados, podemos perceber que os assentamentos do grupo em 

‘Consolidação’ são os que se encontram em melhores condições, com 91% dos 

pesquisados possuindo cerâmica como piso de suas residências. Seguido pelos 

assentamentos do grupo em ‘Estruturação’ com 25% possuindo piso em cerâmica, e 

75% de cimento queimado. E, por último, dadas as razões já anteriormente 

apresentadas, temos os beneficiários do grupo em ‘Criação’ com 40% com piso de 

                                                             
 

69 No caso os assentamentos Olga Benário e Riacho Melancias. 
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cimento queimado e 53% de concreto. Apenas nesse grupo encontramos o registro de 

casas ainda com o piso de chão batido, representando 7% do grupo pesquisado. 

A relevância da qualificação do tipo de piso que as residências possuem está 

diretamente relacionada à higienização das mesmas, dado que as casas que possuem 

piso de cerâmica podem ser lavadas e ser passado o pano, sem falarmos da sua 

durabilidade, e questões estéticas que não são fundamentais para a sobrevivência, mas 

perfazem o imaginário social de bem-estar de seus moradores. Já o cimento queimado 

possui a desvantagem de rachar ao longo do tempo, e, em contato com água, largar a 

coloração do cimento, sujando os pés dos moradores, e de suas vestimentas, quando em 

contato com o chão, segundo os relatos dos moradores que tinham essa modalidade de 

piso. Já os pesquisados das residências dos demais tipos de piso, como, por exemplo, o 

cimento cru e o chão batido, queixavam-se da baixa conservação e desconforto dos 

mesmos, sempre deixando os pés dos moradores empoeirados, e sendo impróprio para 

lavagem. 

Tabela 08: Tipo de piso predominante na residência dos assentados 

Tipo de Piso Consolidação Estruturação Criação 

Concreto - - 53% 

Chão Batido - - 7% 

Cimento Queimado 9% 75% 40% 

Cerâmica 91% 25% - 

Lajota - - - 

Madeira - - - 

Total 100% 100% 100% 

                 Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Ao analisarmos o tipo de parede encontrado nas residências pesquisadas, de 

acordo com a tabela 09, constatamos os mesmos cenários anteriormente observados. 

Observamos que 100% das moradias dos assentamentos em ‘Consolidação’ são de 

parede com revestimentos, seguido pelas casas do grupo em ‘Estruturação’, em que 

75% possuem paredes revestidas, contra 25% que ainda são de tijolos, mas sem 

revestimentos, ou popularmente conhecidas como rebocadas. Já os assentamentos em 
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‘Criação’ possuíam 65% de suas casas com paredes de tijolos, mas sem revestimento, 

contra apenas 35% das casas que eram revestidas. 

 Ao consultarmos os entrevistados desses dois últimos grupos, que possuíam 

casas não revestidas, se os mesmos pretendiam em um futuro bem próximo revestir suas 

residências, obtivemos como resposta: Sim. Sempre alegando os fatores estéticos da 

residência, a necessidade do isolamento térmico e acústico, a manutenção e a 

conservação, além da segurança das mesmas. 

 Sempre no momento das entrevistas era perceptível a observância do imaginário 

feminino, no tange aos aspectos da moradia. Não que os homens não se ativessem ao 

fato de quererem ter uma residência nos padrões almejados pela coletividade, mas 

geralmente as mulheres eram as que se levantavam das cadeiras e nos convidavam para 

adentrar a casa, mostrando-nos o que as mesmas idealizavam em termos de reforma e 

construção dentro e fora de suas casas, como, por exemplo, a construção de áreas de 

serviços, de dispensas, de suítes, de varandas.  

Já os homens, quando geralmente falavam em reforma, sempre associavam à 

construção de um galpão para guardar as sacas de grãos ou a construção de uma varanda 

ou garagem para guardar a moto ou veículo automotor quando os mesmos viessem a 

adquirir. Já os mais jovens, do sexo masculino, que estavam namorando ou noivos, 

sempre se remetiam à necessidade da construção de um quarto para que os mesmos 

pudessem trazer as suas respectivas esposas para morar junto a sua família. 

Esse tipo de ideia dos rapazes geralmente tinha uma maior aprovação por parte 

dos pais do que das mães em nossas visitas. Geralmente as mães demonstravam que 

tinham vontade de que suas filhas continuassem a morar com eles, depois de casadas. 

Era perceptível, nesses momentos da entrevista, um conflito de gênero entre os pares, 

mas sempre preponderando a decisão do homem no que tange à sucessão patrimonial da 

família. 

Quanto às outras duas formas de parede apresentadas em nossa pesquisa que são 

as paredes de Taipa – construídas a partir de estacas e barros; e as paredes de tapumes 

de madeiras, não se observou registro em nenhuma das realidades pesquisadas. Alguns 

moradores que residiam em assentamentos ligados ao MST relembraram esses tipos de 
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paredes bem como as lonas, quando os mesmos se encontravam no período de ocupação 

do acampamento das terras que atualmente se encontram instalados. 

Tabela 09: Tipos de parede predominante 

Parede Predominante Consolidação Estruturação Criação 

Tijolo s/revestimento - 25% 65% 

Tijolo c/revestimento 100% 75% 35% 

Taipa /Barro e estacas - - - 

Tapumes/ Madeira - - - 

Total 100% 100% 100% 

                  Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Agora dentro do quesito que se refere às instalações dos banheiros
70

 das 

residências pesquisadas, obtivemos uma resposta diferente do até então visto, de acordo 

com o gráfico 09. Assim o maior destaque ficou para as moradias dos assentamentos em 

‘Estruturação’, na qual 83% relataram ter banheiros completos, contra apenas 17% que 

o tinham incompleto. Seguido pelas casas dos assentamentos em ‘Consolidação’ com 

73% com banheiros completos, contra apenas 27% incompletos. Em situação mais 

desfavorável tivemos novamente os lares dos assentamentos em “Criação’ com 67% de 

banheiros completos, contra 33% incompletos. 

 O fato de verificarmos que 100% das casas pesquisadas tinham banheiros, 

conforme já observamos na tabela 07, não nos remete à ideia de realização de bem-estar 

relativa a esse cômodo para as respectivas famílias pesquisadas. Uma prova disso é a 

classificação do banheiro completo e incompleto. Ao perguntarmos às famílias que 

atualmente possuem banheiro completo se sempre foi assim, praticamente todos 

afirmam que não. E os mesmos sempre relatavam os desconfortos de não ter descarga 

no vaso; o fato de ter que tomar banho de cuia ou caneca em uma bacia, ou balde; o 

desconforto de ter que escovar os dentes no quintal em uma caneca ou na pia da 

cozinha, por não ter pia dentro do banheiro.  

                                                             
 

70 Aqui utilizamos a classificação de banheiro completo – com vaso, descarga, chuveiro e pia e para o 

banheiro incompleto – quando faltar algum dos itens anteriormente citados. 
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 Todo esse relato de desconforto feito pelos pesquisados que hoje possuem 

banheiros completos foi feito também pelos assentados que possuíam banheiros 

incompletos em suas residências. Os mesmos relatavam que apesar de terem atualmente 

banheiro em condições melhores do que antigamente - uma casinha ou latrina fora da 

residência – os mesmos ainda percebem o desconforto de não ter todas as suas 

necessidades fisiológicas ou de asseio pessoal de forma privativa atendidas, sem ter que 

recorrer aos suportes fora do banheiro, como, por exemplo, carregar água para dar a 

descarga, tomar banho, dentre outros. 

 Já com relação aos outros registros, como banheiro de casinha ou latrina e não 

possuir banheiro, não foi registrado em nenhuma residência pesquisada, apesar de 

muitos assentados relatarem que vieram morar em casa com o banheiro após a sua 

inserção no programa de reforma agrária. Muitos destacaram e salientaram esses 

aspectos como uma melhora substancial na qualidade de vida de sua família, querendo 

enfatizar o seu status de bem-estar entre o antes e o depois da vida de assentado. 

Contudo, discutiremos mais sobre esses aspectos ao final de nossa pesquisa de campo. 

Gráfico 09: Tipo de banheiro. 

 

           Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Tratando sobre os aspectos da cobertura da residência, conforme a tabela 10 

abaixo, obtivemos os seguintes resultados para a telha de argila: 100%, 92% e 82% para 

os seguintes grupos ‘Consolidação’, ‘Estruturação’ e ‘Criação’, respectivamente. Contra 

apenas 8% e 18% em telha de amianto para os seguintes grupos de assentados: 

‘Estruturação’ e ‘Criação’.  
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 Ao compararmos a relação de custo e benefício desses dois tipos de telhas junto 

aos assentados, os mesmos relatavam que a telha de argila é mais onerosa em termos de 

aquisição e instalação, quando comparada à telha de amianto. Mas proporciona uma 

situação de bem-estar maior em decorrência da mesma não reter o calor da insolação, 

dado que os assentamentos pesquisados se encontram localizados no Semiárido 

Nordestino e estão expostos a elevadas temperaturas, devido ao pequeno período de 

tempo da quadra invernosa – quando há . 

 Outra questão levantada pelos entrevistados é que a viabilidade da utilização da 

telha de amianto só se daria se as casas fossem forradas com gesso para conter a 

retenção de calor das mesmas. Porém não observamos em nenhuma casa visitada 

durante as nossas entrevistas, estejam estas utilizando ou não telha de amianto. Além 

disso, a remoção ou substituição da telha de argila, quando quebrada, é mais ágil do que 

a troca de uma folha de telha de amianto. 

Tabela 10: Tipo de cobertura da residência do assentamento 

Tipo de Cobertura Consolidação Estruturação Criação 

Telha de argila 100% 92% 82% 

Telha de amianto - 8% 18% 

Palha - - - 

Outros - - - 

Total 100% 100% 100% 

                  Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Dentro do quesito de fornecimento de eletricidade, conforme podemos observar 

no gráfico 10, verificamos que todos os assentamentos pesquisados possuem rede de 

fornecimento de eletricidade, sendo que varia a regularidade desse fornecimento. 

Enquanto na grande maioria a regularidade é adequada para as três realidades 

analisadas, conforme os valores apresentados de 91%, 83% e 80% para os grupos de 

assentados em ‘Consolidação’, ‘Estruturação’ e ‘Criação’, respectivamente. 

 Já o fornecimento de energia intermitente teve uma baixa ocorrência nas três 

realidades pesquisadas. Mas essa ocorrência se deu de forma decrescente, conforme o 
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horizonte de tempo desde a fundação dos assentamentos pesquisados. Tendo os 

seguintes valores 9%, 17% e 20%, conforme a sequência supracitada logo acima. 

 Ao querermos averiguar a ocorrência do motivo desse fornecimento intermitente 

de energia, descobrimos que o mesmo está diretamente relacionado ao distanciamento 

do assentamento à rede principal de distribuição de energia. E também esse fato é 

bastante corriqueiro no início das comunidades assentadas que se encontram em regiões 

mais isoladas. Sendo que as providências vêm sendo sanadas, a partir das pressões e 

reivindicações que as associações de produtores e moradores vêm exercendo sobre o 

poder público e, consequentemente, as concessionárias de fornecimento. 

 Dado o registro de fornecimento de energia intermitente em algumas 

comunidades assentadas, tivemos a curiosidade de sabermos quais são os principais 

prejuízos que a comunidade sente em decorrência desse fenômeno. Dentro do âmbito 

doméstico, muitos relataram a não utilização dos equipamentos eletrodomésticos, como 

liquidificador, microondas, máquinas de lavar roupas, rádio e tv. Esses dois últimos 

equipamentos foram bastante salientados, dada a sua importância como instrumento de 

entretenimento para comunidades isoladas, e que carecem de outras formas de 

equipamentos culturais e de entretenimento, como geralmente há nas sedes dos 

municípios e nos grandes centros. 

 Dentro do âmbito produtivo, muitos produtores alegavam a não utilização de 

forma adequada de equipamentos e utensílios agrícolas que dependem de eletricidade 

como a forrageira, o debulhador de grãos, motor d’água, dentre outros. Acarretando, 

assim, em uma forma de restrição diretamente relacionada às facilidades econômicas, e 

se configurando como uma barreira à reprodução material desses beneficiários. 

Gráfico 10: Fornecimento de eletricidade 

 

     Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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 Ao tratarmos das questões da disponibilidade de água para o atendimento das 

necessidades familiares ao longo do ano de acordo com o gráfico 11, podemos observar 

que os assentamentos que registraram as melhores condições foram os grupos em 

‘Estruturação’ com 67% dizendo que há disponibilidade de água ao longo de todo o 

ano, contra 33% que relataram que não há. Seguido pelo grupo de assentados em 

‘Consolidação’ com 64% de disponibilidade regular e 36% de disponibilidade irregular.  

 É interessante salientarmos que todos os assentamentos pesquisados se 

encontram na região do maior açude do Estado do Ceará – Castanhão -, que abastece 

não somente a região do baixo, alto e médio Jaguaribe – região do município de Russas-

CE-, como também a capital do Estado e a região metropolitana, juntamente com outros 

açudes menores. 

 Ademais, todos os assentamentos em ‘Consolidação’ e a metade dos em 

‘Estruturação’ possuem os serviços prestados pela construção de adutoras, conforme já 

vimos no quadro 09 sobre as políticas públicas estruturantes e complementares. Dessa 

forma, muitos assentados interpretavam por atendimento das suas necessidades 

familiares não apenas a água para o consumo doméstico, mas também produtivo, como, 

por exemplo, para a utilização na irrigação e consumo animal. 

 Já a avaliação da disponibilidade de água para o grupo em ‘Criação’ retratava 

uma realidade de maior restrição, dado que nenhum dos assentamentos pesquisados 

desse grupo, conforme vimos no quadro 09, possuíam adutora, e somente a metade 

possuía poço profundo, ainda sem dessalinizador, o que acentua as formas de restrições 

dessas populações, e, consequentemente, restringe a expansão de suas capacidades na 

sua reprodução material e simbólica. 

Gráfico 11: Disponibilidade de água durante o ano para o atendimento das necessidades 

da família. 

 

                        Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Após discorrermos sobre a disponibilidade de água para os beneficiários do 

programa de reforma agrária, procuramos averiguar quais as principais formas de 

tratamento da água para o consumo humano, de acordo com a tabela 11. Nos 

assentamentos que possuem dessalinizador, como os observados no grupo dos em 

‘Consolidação’ e ‘Estruturação’, tivemos a maior representatividade com 39% e 47%, 

respectivamente. Enquanto para os assentados do grupo em ‘Criação’, que ainda não 

foram agraciados com esse tipo de benfeitoria, obtivemos o percentual de 59% para a 

utilização da cloração. 

O meio de tratamento secundário mais utilizado foi a cloração para os grupos em 

‘Consolidação’ e ‘Estruturação’ com 33% e 38%, respectivamente. Já o grupo em 

‘Criação’ foi a filtração com 30%, realidade essa que está diretamente associada aos 

aspectos anteriormente vistos, como falta de poço profundo na metade dos 

assentamentos e de dessalinizador em todos os assentamentos desse grupo. 

A questão do acesso à água, bem como as suas principais formas de tratamento 

são questões cruciais para uma política pública de saúde preventiva, reduzindo, 

portanto, a morbidade da população, e, consequentemente, os gastos com doenças de 

origem parasitária e verminoses, que possuem a água como principal vetor. 

Tabela 11: Tratamento da água para consumo humano 

Formas de 

Tratamento 

Consolidação Estruturação Criação 

+ Utiliza - Utiliza + Utiliza - Utiliza + Utiliza - Utiliza 

Não Tratamento - 39% - 30% - 53% 

Cloração 33% 13% 38% 27% 59% 27% 

Fervura - 33% - 38% 11% 12% 

Filtragem 28% 11% 15% - 30% 8% 

Dessanilização 39% 4% 47% 5% - - 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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4.5 – Liberdades Instrumentais 

 

 Nessa seção nos deteremos na descrição das análises referentes às cinco 

liberdades instrumentais Senianas no processo de remoção das privações e, 

consequentemente, na expansão das capacidades dos beneficiários do programa de 

reforma agrária, que se encontram instalados no município de Russas-CE. 

 Iniciamos com a liberdade instrumental das facilidades econômicas, que se 

encontra diretamente relacionado com as formas de reproduções materiais dos 

assentados. Reproduções essas que podem se configurar pelo exercício de atividades 

laboriosas dentro e fora da propriedade/lote pelos membros do grupo familiar. 

 Logo em seguida iremos nos deter nas oportunidades sociais, que aqui em nossa 

pesquisa volta-se principalmente para as questões de saúde e educação, como uma 

política pública complementar nas realidades assentadas estudadas. 

 Em seguida discutiremos as questões referentes as liberdades instrumentais da 

garantia de transparência e da liberdade política, em virtude das mesmas estarem 

intrinsecamente relacionados na gestão coletiva das realidades pesquisadas. 

 E por último iremos mapear as principais formas de segurança protetora que 

foram encontradas nas realidades assentadas. Liberdade instrumental essa, que se 

configura como uma política complementar, e que tem por propósito primário evitar a 

pobreza extrema junto aos seus beneficiários. Revelando-se, portanto, como uma 

disposição institucional fixa ou efêmera do poder público. 

4.5.1 – Facilidades Econômicas 

 

 Das cinco liberdades instrumentais Senianas, iremos tratar nesse bloco das 

questões ou dos aspectos que se referem às ‘facilidades econômicas’ como os principais 

meios de reprodução material do grupo familiar em análise; local de trabalho – famílias 

pluriativas -; obtenção de financiamento; e rebanho efetivo das famílias pesquisadas. 

 Antes de adentramos de forma mais minuciosa em cada um desses aspectos 

acima supracitados, queremos evidenciar a não apresentação da produção agrícola em 

termos de gráficos e tabelas das famílias pesquisadas nos três grupos de análise. Isso 
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ocorreu porque a realidade para ambos foi a mesma, ou seja, a produção tem se 

mostrado bastante pífia nos últimos quatros anos em decorrência da seca que assola a 

região Semiárida Nordestina. 

 Essa situação deixa todas as famílias pesquisadas, independentemente do grupo 

de análise, em condição de similaridade no que se refere aos aspectos advindos da 

produção agrícola. Primeiro em decorrência de todos os beneficiários dependerem da 

quadra chuvosa para as suas respectivas produções agrícolas, dado que nenhum 

assentamento da região possui uma agricultura irrigada e sim de sequeiro
71

, apesar de se 

encontrar dentro do cinturão do maior perímetro irrigado do Estado do Ceará
72

. 

Segundo em decorrência da pouca produção agrícola obtida
73

 dar apenas para o 

consumo familiar ainda de forma insuficiente, diante das necessidades do grupo 

familiar, tanto as produções oriundas da roça como dos quintais produtivos 
74

– quando 

há existência desse último na família pesquisada. 

 Diante de tudo isso que apresentamos, iremos agora nos deter sobre as 

informações que se referem à ocupação dos membros familiares, dentro e fora da 

propriedade. Assim, pelo gráfico 12 podemos perceber que a grande maioria dos 

membros dos grupos familiares não trabalham fora da propriedade nas três realidades 

pesquisadas.  

 Nos assentamentos em ‘Criação’ tivemos os seguintes resultados, 87% dos 

membros do grupo familiar trabalham apenas no lote da propriedade rural, contra 13% 

das famílias pesquisadas que possuem membros do grupo familiar em ocupações 

                                                             
 

71 É o cultivo sem irrigação onde a precipitação pluviométrica é inferior a 500 mm ao ano. A agricultura 

de sequeiro depende de técnicas específicas, que permitem uso eficaz e eficiente da baixa umidade do 

solo. 
72 Apesar de não querermos nos deter nesse processo de desigualdade apresentada em nossa região de 

análise para não fugirmos ao foco do nosso objeto de estudo, que é o desenvolvimento como liberdade em 

áreas de reforma agrária, de forma breve queremos salientar que a bacia do Jaguaribe, onde se encontra o 

município de Russas-CE, possui o maior perímetro de irrigação do Estado do Ceará, onde muitas 

empresas agropecuárias – Agronegócio - estão produzindo frutas tropicais como banana, melão, mamão, 

melancia, dentre outras, tanto voltado ao consumo interno como externo. Semelhante ao fenômeno 
encontrado nas regiões circunvizinhas da Chapada do Apodi no Estado do Rio Grande do Norte. 

73 Principais culturas agrícolas produzidas. Quando se consegue colher algumas coisas são: Milho, Feijão, 

Mandioca, Macaxeira e Batata-doce. 
74 Já nos quintais produtivos se destacam a produção de frutas como Maracujá, Limão, Acerola, e Goiaba. 

Dentre as verduras: Alface, Cebola, Jerimum, Quiabo, Maxixe, Pimentão e Tomate. 
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externas ao assentamento. Esse resultado acentua as restrições desses beneficiários 

pesquisados em decorrência de vários fatores, como a baixa produtividade agrícola nos 

últimos anos; esses grupos familiares serem ainda compostos por pessoas solteiras, ou 

jovens casais com filhos ainda em idade escolar, impossibilitando o exercício do 

trabalho fora da propriedade. Além da ausência das políticas estruturantes como crédito 

de instalação, poço profundo e dessalinizador, como observado no quadro 09.  

 Diante de todo esse cenário, podemos observar, em nossas visitas, que esse 

grupo está mais exposto às formas de restrições que comprometem a expansão de suas 

capacidades, e, consequentemente, a sua reprodução material e simbólica nas unidades 

de reforma agrária, fato que corrobora com os dados do gráfico 04, que trata dos 

entrantes que substituíram os desistentes após a fundação do assentamento. 

 Cenários diferentes podem ser observados nos demais assentamentos que 

compreendem os grupos dos em ‘Consolidação’ e ‘Estruturação’ que obtiveram uma 

representação das famílias com ocupações fora do assentamento mais expressiva, com 

27% e 33% das famílias pesquisadas, respectivamente. Esse resultado maior pôde ser 

obtido em decorrência de diversos fatores, como as residências pesquisadas serem 

compostas por famílias mais numerosas; filhos fora da idade escolar; ou quando os 

jovens conciliam estudo e trabalho de forma concomitante fora da propriedade. Além do 

fato de muitos terem as esposas trabalhando fora da propriedade, dado que os filhos, em 

boa parte dessas residências, já passaram da infância, e não requerem tanta atenção 

como nos primeiros anos de vida. Além do fato de terem irmãos mais velhos que podem 

ajudar na criação dos mais novos.  

  Assim, a configuração das famílias pluriativas em realidades assentadas não 

desqualifica os beneficiários das unidades de reforma agrária como pensam alguns 

autores como Navarro (2014). Contudo, revela-se como uma estratégia de identidade da 

manutenção da propriedade rural e, consequentemente, de suas reproduções materiais e 

simbólicas, como afirmam Wanderley (2003) e Leite (2006), principalmente em regiões 

inóspitas com uma irregularidade pluviométrica e de condições edafoclimáticas 

desfavoráveis à agricultura, conforme Gomes da Silva e Bastos (2014). Além disso, 

amplia as oportunidades de sobrevivência na expansão das capacidades, a partir do 

conjunto capacitário de Sen (2012).   
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Gráfico 12: Membros da família trabalhando fora da propriedade rural 

 

                    Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Ao mapearmos o local ou a região de trabalho desses membros do grupo familiar 

que trabalham fora da propriedade, obtivemos os seguintes resultados para a própria 

localidade ou região rural com 60%, 54% e 100% para os seguintes grupos em 

‘Consolidação’, ‘Estruturação’ e ‘Criação’, respectivamente, de acordo com a tabela 12. 

Os principais trabalhos descritos por esses pesquisados foram como funcionários do 

município, em sua grande maioria como cargo de confiança, e a minoria como 

concursados nas seguintes ocupações: merendeira, vigilante, agente de saúde, 

professores – isso na esfera pública. Na realidade privada, alguns trabalhavam de 

carteira assinada ou não em pequenos mercadinhos como entregadores, diaristas, 

domésticas, ou nas empresas agropecuárias da região, que perfazem o perímetro 

irrigado.  

 Além das ocupações descritas acima, obtivemos um número expressivo de 

membros dos grupos familiares que trabalham nas indústrias de cerâmica vermelha da 

região, dado que o município de Russas-CE é conhecido como um APL da produção de 

telhas, tendo até se destacado com prêmios nacionais, conforme Galvê (2009) em sua 

pesquisa de Mestrado intitulada ‘Fortalecimento e Estruturação do Arranjo Produtivo 

Local de Cerâmica Vermelha de Russas-CE’. Apesar de muitos assentados não 

poderem trabalhar de carteira assinada nas inúmeras indústrias cerâmicas que se 

encontram espalhadas na zona rural do referido município, muitos pesquisados 

relataram que costumam prestar dias de serviços nessas indústrias, evitando assim a 

configuração de emprego nessa relação de trabalho – esse tipo de caso foi mais evidente 

nos assentados do grupo em ‘Criação’. 



 

 

183 
 

 

 Já para o grupo daqueles que trabalham na sede do município que foram 40% e 

46% para os grupos em ‘Consolidação’ e ‘Estruturação’, respectivamente, as principais 

formas de trabalho registradas foram os empregos diretamente ligados ao comércio e à 

indústria de calçados da ‘Dakota’, um grande percentual de moradores dessas unidades 

trabalham nessa indústria, principalmente os jovens e as mulheres de muitos assentados 

pesquisados.  

Tabela 12: Local de trabalho 

Local de Trabalho Consolidação Estruturação Criação 

Na localidade rural 60% 54% 100% 

Na sede do município 40% 46% - 

Em outro município - - - 

Total 100% 100% 100% 

                     Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Dando continuidade às questões referentes às facilidades econômicas que 

contemplam a realidade dos assentados pesquisados, dentro do enfoque da 

pluriatividade, procuramos saber junto ao grupo familiar quais são as principais razões 

que levam parte de seus membros a procurar ocupações fora do lote da propriedade, 

conforme a tabela 13, abaixo. 

Dessa forma, o quesito que mais expressou a vontade da decisão do grupo 

familiar para que parte de seus membros venham a trabalhar fora da propriedade foi a 

promoção do conforto familiar com os seguintes valores: 50%, 49% e 77% para os 

seguintes grupos em ‘Consolidação’, ‘Estruturação’ e ‘Criação’, respectivamente. A 

opção por esse quesito no grupo de motivações corrobora com a visão Seniana de 

desenvolvimento como liberdade, a partir da ampliação dos vetores de funcionamento 

das oportunidades, que venham proporcionar uma sensação maior de bem-estar aos 

beneficiários dos programas de reforma agrária. 

É interessante percebermos que os programas de reforma agrária são desenhados 

como um instrumento de cativeiro, em outras palavras que a qualificação do 

beneficiário seja única e exclusivamente atrelada à produção agropecuária.  Não 

podendo o beneficiário diversificar os seus ativos e potencialidades em outras atividades 
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da mesma forma como fazem os produtores rurais que não se encontram em unidades 

assentadas, e que, por terem esse tipo de liberdade, geralmente não estão sujeitos às 

formas de restrições em que muitos assentados se encontram, em decorrência dos 

mesmos terem um compromisso eterno de sobreviver unicamente da produção oriunda 

do lote reformado. 

Ao somarmos os quesitos que estão intrinsecamente relacionados como a baixa 

condição de produtividade do lote em decorrência da escassez de chuva que assola a 

região Semiárida Nordestina, associada à falta de recursos para o custeio da produção, 

podemos perceber que temos uma representação de 50% para o grupo em 

‘Consolidação’, 51% para os assentados em ‘Estruturação’ e de 23% para os que 

compõem o extrato em ‘Criação’. Notamos, assim, que as motivações dos trabalhos fora 

da propriedade acabavam se voltando aos interesses em torno da mesma, como fala 

Wanderley (2003) ao dizer que a pluriatividade se configura como uma estratégia da 

decisão do grupo familiar de manter – reprodução simbólica – a propriedade familiar. 

Tabela 13: Principal razão que motivou trabalhar fora do lote 

Motivações Consolidação Estruturação Criação 

Baixa condição do lote 33% 26% - 

Aumento do conforto da família. 50% 49% 77% 

Falta de recursos/custeio para a 

produção. 

17% 25% 23% 

Disponibilidade de tempo - - - 

Total 100% 100% 100% 

             Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Ao questionarmos se alguém do grupo familiar ou se mesmo todo o grupo 

contraiu algum tipo de financiamento nos últimos doze meses foi expressiva a resposta 

para os três grupos analisados, conforme o gráfico 13, abaixo. Assim, tivemos os 

seguintes resultados 87%, 92% e 100% para os seguintes grupos de assentamentos: 

‘Criação’, ‘Estruturação’ e ‘Consolidação’, respectivamente. Diante desse cenário tão 

expressivo para todos os grupos, descobrimos que as modalidades para a contratação 

desses financiamentos eram diversas, conforme a realidade de cada grupo, segundo a 

tabela 14.  
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 Mas é interessante relatarmos algumas observações realizadas durante as visitas 

aos assentamentos pesquisados, como o endividamento que muitos assentados do grupo 

em ‘Criação’ contraíram com algum tipo de financiamento ou empréstimos junto a 

agiotas da região, amigos, parentes, e financeiras no intuito de pagar as obras de 

instalação e custeio da propriedade ou da própria residência, segundo os mesmos. Isso, 

segundo eles, em decorrência da metade dos assentamentos desse grupo ainda não terem 

obtido a política pública de acesso ao crédito de instalação, conforme o quadro 09 

anteriormente apresentado. 

 Assim, muitos alegavam que se encontram endividados e sempre faziam 

referência à crise econômica e política que o país vem passando, fato que aumentava, 

segundo eles, as formas de restrições no seu dia a dia, dado que os mesmos recorreram a 

empréstimos junto a financeiras e agiotas da região. E ainda segundo os mesmos, eles 

estão trabalhando apenas para pagar juros. Eles também relataram que os juros dos 

bancos oficiais eram menores, mas a burocracia ou as exigências de garantias eram 

maiores como fiadores, comprovação de renda, ser funcionário público ou empregado 

com carteira assinada, dentre outros. 

Gráfico 13: Obtenção de financiamento no último ano agrícola 

 

                      Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Apesar de todos os assentamentos pesquisados nas três realidades terem a 

contratação de financiamento ou empréstimos, podemos perceber que as qualificações 

eram diversas para os diferentes grupos. Assim, a contratação do PRONAF constituía-se 

como umas das políticas públicas complementares da esfera federal para fomentar a 

expansão das capacidades dos beneficiários dos programas de reforma agrária, em suas 

mais diversas linhas de financiamento conforme podemos observar no Anexo – A. 
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Assim, a contratação do PRONAF para os assentamentos do grupo em Criação 

se restringia em 100% à linha de custeio de financiamento de atividades agropecuárias e 

não agropecuárias. Enquanto para os demais grupos em ‘Consolidação’ e 

‘Estruturação’, a principal linha de financiamento do referido programa se voltava ao 

financiamento e investimentos tanto de atividades agropecuárias como não, com uma 

representação percentual de 92% e 80%, respectivamente. 

Em ambos os grupos de assentamentos analisados, pudemos perceber a 

ocorrência de linhas do PRONAF para os públicos específicos de mulheres e jovens, no 

intuito de fomentar o empoderamento dessas pessoas dentro do seio familiar, 

equalizando, portanto, a relação de forças no âmbito dos conflitos familiares, a partir da 

reprodução material de seus membros, conforme Sen e Kliksberg (2010) ao trabalhar as 

questões de gênero e do papel da juventude na construção social de uma nação ou 

região. 

Além das modalidades de financiamento do PRONAF, pudemos perceber nesses 

dois últimos grupos a contratação de linha de financiamento para aquisição de bens 

duráveis como veículos automotores, eletrodomésticos, eletroportáteis, dentre outros. 

Aquisições essas geralmente advindas dos mais jovens e das mulheres que trabalham 

fora da propriedade, configurando como família pluriativa. 

Tabela 14: Modalidade de Financiamento 

Modalidade de Financiamento Consolidação Estruturação Criação 

Custeio - - 100% 

Comercialização - - - 

Investimentos 92% 80%  

Habitação e Material de 

construção 

- - - 

Bem durável 8% 20% - 

Todos 100% 100% 100% 

                Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Para terminarmos as questões referentes à liberdade instrumental das facilidades 

econômicas, fizemos um mapeamento da distribuição percentual do rebanho encontrado 

em todos os assentamentos pesquisados para os três grupos de acordo com o gráfico 14, 



 

 

187 
 

 

e obtivemos os seguintes resultados por grupo: a realidade do grupo em ‘Consolidação’ 

se destacou por ter o maior rebanho em termos percentuais dos animais bovinos com 

42% e caprinos com 86%, praticamente os animais de maior porte dos descritos na 

tabela. Seguido pelos animais ovinos com 42%.  

Já o grupo em ‘Estruturação’ foi o que obteve o menor percentual do rebanho de 

animais descritos em decorrência de dois fatores. Primeiro em razão desse grupo ser 

composto apenas por dois assentamentos, quando comparado aos demais que são quatro 

– ‘Criação’ e três – ‘Consolidação’. Segundo, em razão desses assentamentos terem 

sido o grupo com a maior expressividade de famílias pluriativas, dividindo assim os 

esforços coletivos do grupo familiar para atividades dentro e fora da propriedade, dado 

que a lida com os animais se dá de forma diária e laboriosa. Dessa forma, o grupo em 

‘Estruturação’ obteve os seguintes valores percentuais de 21% para bovinos, 20% para 

suínos, 27% para galinhas e 8% para os ovinos. 

Por último temos o grupo em ‘Criação’ que se destacou pelo elevado número 

percentual dos animais de pequeno porte em decorrência também de dois fatores: 

primeiro em virtude de ser o grupo de maior número de assentamentos, segundo em 

razão dos animais serem de baixo valor quando comparados aos animais de maior porte, 

como os bovinos do grupo em ‘Consolidação’. 

Em ambas as realidades pesquisadas encontramos animais de propriedade 

coletiva e individual, tendo uma maior predominância por essa última. Os animais para 

os referidos assentados possuem várias finalidades, como, por exemplo, para o consumo 

familiar, garantindo, portanto, as condições nutricionais da família durante o ano todo 

em termos de valores proteicos; e a utilização do esterco para adubação, realidade 

encontrada em algumas famílias visitadas. Principalmente como ativo financeiro, na 

permuta ou comercialização dos mesmos, ou de seus produtos de origem animal como 

ovos, leite e mel, dentre outras utilidades. 

Gráfico 14: Efetivo atual do rebanho animal 
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                  Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 A partir de todos os resultados apresentados no que se refere às facilidades 

econômicas dos três grupos analisados, podemos perceber que é notória a diferenciação 

na composição das restrições de cada um dos grupos, como também de suas respectivas 

capacidades para o exercício do desenvolvimento como liberdade em realidades 

assentadas.  

Diferenciação essa que está intrinsecamente relacionada ao horizonte de tempo 

de criação dos assentamentos pesquisados, e, consequentemente, ao acesso dos mesmos 

às políticas públicas, sejam elas de cunho estruturante ou complementar. E suas 

respectivas acomodações em termos de bem-estar, conforme os seus respectivos 

estágios, ou seja, as privações que o grupo em ‘Criação’ atualmente se encontra já foi 

algo característico nos primeiros anos de fundação dos demais assentamentos que 

compõem os grupos em ‘Estruturação’ e ‘Consolidação’, não que esses dois últimos 

ainda não passem por formas de restrições, mas as privações que os mesmos atualmente 

passam em nada se assemelha aos assentamentos do primeiro, no que se refere às 

facilidades econômicas. 

4.5.2 – Oportunidades Sociais 

 

 Nessa seção nos voltaremos às questões que estão relacionadas à liberdade 

instrumental das oportunidades sociais, que são cruciais para a expansão das 

capacidades humanas dentro da concepção Seniana de desenvolvimento. E como o 

nosso objeto de estudo são as unidades de reforma agrária que se encontram em um 

mesmo município, acreditamos que as políticas públicas complementares, sejam elas de 

âmbito municipal, estadual ou federal, devem alcançar todos os beneficiários 
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independentemente do horizonte de tempo da instalação dos referidos assentamentos 

para os três grupos em análise, diferentemente do que ocorreu com a liberdade 

instrumental das facilidades econômicas. 

 Assim, acreditamos que o alcance dos serviços públicos de saúde e educação em 

todas as realidades assentadas se deva em decorrência da transversalidade desses tipos 

de serviços pelo poder público. Resta-nos investigar em que medida esse serviços 

chegam para cada unidade assentada, que poderá variar conforme a localização e 

disposição populacional de cada grupo pesquisado, ou seja, a concentração maior ou 

menor de tais serviços prestados; além de averiguarmos como cada grupo de assentados 

avalia o alcance desses serviços até a sua comunidade, e, consequentemente, a sua 

família. 

 Dentro do contexto educacional, as oportunidades sociais na visão Seniana se 

apresentam como um processo emancipatório dos indivíduos aos meios tiranos da 

ignorância social e ideológica. Dando, portanto, aos mesmos, as instrumentalizações 

necessárias por meio do letramento e do discernimento conforme os seus valores e suas 

crenças a partir da sua própria idéia pré-estabelecida de trajetória cultural e educacional. 

Não delegando mais a terceiros a formação da sua concepção sobre idéias e decisões, 

sejam eles parentes, amigos, lideranças políticas e religiosas, que se utilizam da 

ignorância alheia como manobra de manipulação social, política, econômica, religiosa, 

dentre outras. 

 No que tange aos aspectos das oportunidades sociais Senianas relacionadas à 

saúde, esta apresenta-se como uma condição primordial, desde a concepção até a 

velhice dos indivíduos, sendo uma condição que deva alcançar todos os indivíduos 

como mecanismo de evitar morbidade, e até mesmo a morte. Propicia aos indivíduos as 

condições necessárias de saúde física e mental para que os mesmos possam desfrutar 

das demais áreas da vida de forma mais íntegra e não parcial, como a disponibilidade de 

condições físicas e mentais para o trabalho, o que irá diretamente influenciar em outras 

liberdades instrumentais, como as facilidades econômicas, anteriormente vistas. 

 Dentro desse contexto anteriormente apresentado, procuramos inicialmente 

mapear o nível de escolaridade dos cadastrados dos assentamentos pesquisados, para 

que a partir desses dados possamos fazer inferência a outras informações, tanto dentro 
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dessa seção, como em outras que se relacionam direta ou indiretamente à educação 

como oportunidade social às demais liberdades instrumentais. 

 Pelos dados da tabela 15, podemos perceber que o percentual de cadastrados que 

nunca estudaram ou que se declaram analfabetos funcionais foi de 30% para o grupo 

dos em ‘Consolidação’, de 14% para ‘Estruturação’ e de 20% para ‘Criação’. Sendo que 

a maior representatividade percentual se encontra na faixa de fundamental incompleto 

para os três grupos analisados. Um percentual de 35% para os assentados do grupo em 

‘Consolidação’ e ‘Criação’ e de 52,5% para os em ‘Estruturação’. Todos esses valores 

percentuais até aqui apresentados representam que mais da metade dos assentados de 

ambos os grupos não possuem nem o fundamental incompleto, ou seja, têm menos de 

cinco anos de estudo.  

 Esse fato acima procura ser amenizado por algumas turmas de EJA ofertadas 

pela secretaria de educação do referido município, encontradas em alguns 

assentamentos. Ao consultarmos porque os assentados não frequentavam as salas de 

EJA ofertadas dentro dos assentamentos, os mesmos alegavam que já estavam velhos 

para aprender, e que já se encontram cansados durante a noite, em decorrência das 

atividades dentro e fora da propriedade durante o dia.  

Já os demais assentados que se encontravam na mesma situação descrita 

anteriormente, mas que não possuíam salas de EJA em seus respectivos assentamentos, 

alegavam a distância e o deslocamento. Mas todos diziam que não precisavam mais 

estudar porque seus filhos e netos já estavam estudando, como se esse fato provocasse 

uma transmissão de conhecimento e de emancipação dos mais novos para os mais 

velhos, a partir dos conhecimentos adquiridos pelos primeiros. 

Ao procurarmos alguns professores das turmas de EJA, para termos uma noção 

de como se dá a frequência, o compromisso e o interesse desses alunos, foi relatado que 

a frequência é bastante irregular e que as turmas sempre iniciam razoavelmente 

numerosas, após uma mobilização e sensibilização dentro e nos arredores da 

comunidade, mas geralmente tendem a terminar com um número bastante reduzido.  

Os professores também relatavam que idosos tinham dificuldade de dar 

continuidade em decorrência de problemas de visão, ou por não usar óculos ou 
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problemas de catarata nos olhos. Já os alunos de meia idade, em decorrência de 

preocupações que os mesmos tinham com saúde de alguns animais – principal ativo 

financeiro de muitas famílias assentadas -, ou de algum ente querido como filho ou 

neto, além das preocupações de sua reprodução material e de prole. 

Já nas faixas de ensino médio completo e incompleto, e nível superior 

incompleto tivemos uma proporção acima de 20% para ambas as realidades 

pesquisadas. Demonstrando, assim, um percentual muito baixo para que possamos 

afirmar que a educação está sendo utilizada como um instrumento eficaz para essa 

população, e que a mesma venha a contribuir no processo de instrumentalização desses 

beneficiários na formação do seu conjunto capacitário, conforme afirma Sen (2012). 

Claro que não estamos querendo fazer aqui juízo de valor, dada a heterogeneidade das 

trajetórias de cada assentado, e levando em conta que as oportunidades no processo de 

universalização da educação básica de hoje são bem diferentes das que eram ofertadas 

há 20 ou 30 anos, sem falarmos nas demais oportunidades sociais. Mas também não 

podemos deixar de chamar a atenção para as oportunidades ofertadas na atualidade 

como mecanismo de reparação parcial dessas perdas oriundas da trajetória de privações 

ou de falta de oportunidade dos mesmos. 

Tabela 15: Nível de escolaridade dos cadastrados. 

 Nível  Consolidação Estruturação Criação 

Nunca estudou 10% 5% 10% 

Analfabeto funcional 20% 9% 10% 

Fundamental I Incompleto 35% 52,5% 35% 

Fundamental I completo 10% 12,5% 10% 

Fundamental II incompleto 3% 5% 10% 

Fundamental II completo - 2,5% - 

Ensino médio incompleto 6% 5% 10% 

Ensino médio completo 16% 12,5% 5% 

Ensino superior cursando - 6% 10% 

Ensino superior - - - 

Pós-graduado - - - 
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Total 100% 100% 100% 

            Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Agora querendo mapear as escolas utilizadas por toda a comunidade de 

assentados, e não apenas pelos cadastrados, obtivemos os valores percentuais da 

distribuição dos educandos por unidades de ensino conforme a tabela 16, de acordo com 

a competência da esfera governamental. A maior representatividade percentual ficou 

com a rede municipal de ensino, que compreende as escolas de ensino básico, que vão 

desde o ensino infantil ao nono ano do ensino fundamental, com os seguintes valores 

74%, 72% e 92% para os grupos em ‘Consolidação’, ‘Estruturação’ e ‘Criação’, 

respectivamente. Enquanto a representatividade para o ensino médio – rede estadual –, e 

superior – rede federal de ensino-, foram juntos de 26%, 28% e 10% para os três grupos, 

conforme a última sequência apresentada.  

É interessante salientarmos que esses dados possuem uma relação direta com as 

informações da seção anterior ao falarmos das facilidades econômicas nas questões das 

famílias pluriativas, que mostravam que os assentamentos do grupo em ‘Consolidação’ 

e ‘Estruturação’ possuíam uma população de filhos mais jovem, e que conciliavam 

estudo e trabalho. Por outro lado, os assentados do grupo em ‘Criação’ possuíam 

majoritariamente famílias mais jovens, e com criança, o que corresponde a esse grupo 

ter uma maior participação na rede municipal de ensino, quando comparados aos demais 

grupos. 

Tabela 16: Competência governamental da unidade de ensino. 

Escola  Consolidação Estruturação Criação 

Municipal 74% 72% 92% 

Estadual 26% 17% 6% 

Federal - 11% 4% 

Privada - - - 

Total 100% 100% 100% 

                     Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Ao querermos saber se as unidades de ensino se encontram dentro ou fora do 

assentamento, obtivemos os seguintes resultados, de acordo com a tabela 17: apenas em 
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dois assentamentos em ‘Consolidação’ – Santa Fé e Cajazeiras-, conforme já vimos no 

quadro 09, há escola dentro do próprio assentamento
75

, fato que ocorreu nos primórdios 

dessas unidades reformadas em decorrência do elevado número de alunos e pelo fato de 

não haver nenhuma escola mais próxima na época. Atualmente, apenas 38% das 

famílias pesquisadas nos assentamentos em ‘Consolidação’ frequentam a escola dentro 

do próprio assentamento
76

, enquanto 62% frequentam fora da unidade reformada, ou 

porque vão para as escolas de ensino médio do Estado em distritos ou na sede do 

município, ou pelo fato de não ter escola no assentamento – como ocorre em um dos 

três assentamentos em consolidação, no caso Malacacheta. 

 Para os demais assentamentos que compreendem os demais grupos no caso 

‘Estruturação’ e ‘Criação’, todos
77

 os estudantes das famílias pesquisadas frequentam 

escolas fora das próprias unidades de reforma agrária, seja para cursar o ensino médio, 

básico ou superior.  

Tabela 17: Localização da unidade de ensino. 

 Local  Consolidação Estruturação Criação 

Dentro do assentamento 38% - - 

Fora do assentamento 62% 100% 100% 

Total 100% 100% 100% 

              Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Diante desse cenário acima apresentado sobre as unidades educacionais que se 

encontram dentro ou fora dos assentamentos, procuramos verificar a avaliação dos 

referidos beneficiários sobre as condições de acesso de suas respectivas residências até 

essas escolas, independentemente de sua localização, conforme a tabela 18.  

                                                             
 

75 É interessante atentarmos para o fato de que essa escola é de competência municipal e sua matriz 

metodológica de ensino se dá conforme a estruturação do ensino tradicional, e não de uma educação do 

campo, como ocorre em cinco escolas distribuídas no Estado do Ceará em unidades de reforma agrária. 
76 Atualmente a maioria dos alunos que frequentam essas escolas é de fora dos referidos assentamentos, 

ou são oriundos de outras unidades assentadas ou de comunidades rurais circunvizinhas. 
77 Nesse quesito estávamos apenas trabalhando unidades escolares como colégio, escolas, universidades, 

grupos escolares e creches, não contemplando as salas de EJA, ofertadas em alguns assentamentos. 
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O quesito que obteve a maior representação percentual foi ‘com problemas 

eventuais’ com 57% e 58% para os assentados em ‘Consolidação’ e ‘Criação’, 

respectivamente. Ambos relataram que a dificuldade de acesso só se apresenta durante a 

quadra chuvosa, como nos últimos quatro anos foi pouca a intensidade das chuvas não 

ocorreram tantos prejuízos, mas, segundo os mesmos, quando as chuvas são fortes e 

frequentes, alguns estudantes deixam de frequentar a escola em decorrência das vias de 

acesso da comunidade à sede do município, aos distritos, e a outras comunidades rurais 

que reúnem os principais equipamentos educacionais não serem pavimentas, ou seja, 

serem de chão batido, surgindo enormes poças d’águas, lamaceiros, e, 

consequentemente, atolamento de veículos.  

Já o quesito ‘sem problemas’ obteve uma representação considerável para os 

assentados do grupo em ‘Estruturação’, com 74%, e moderada para os demais 

entrevistados dos demais grupos, com 29% e 28% - ‘Consolidação’ e ‘Criação’, 

respectivamente. A razão disso no primeiro grupo se deu pelo fato dos mesmos serem 

compostos apenas por dois assentamentos que se encontravam quase às margens das 

rodovias federais e estaduais, facilitando, portanto, o deslocamento diário da população. 

Já para os demais, dois dos três assentamentos em ‘Consolidação’ possuem escola na 

própria comunidade de ensino básico. E alguns dos assentamentos em ‘Criação’ 

possuem algumas escolas nas comunidades ou distritos próximos. 

E por último, com o quesito ‘com problemas sérios’ tivemos uma baixa 

representatividade para os três grupos analisados, com uma proporção percentual de 

15% para os três grupos. As principais referências a esse quesito se davam em 

decorrência da enorme distância para alguns alunos que cursavam faculdade em cidades 

vizinhas, como principalmente a cidade de Limoeiro do Norte, que possui um campus 

da Universidade Estadual do Ceará - UECE
78

, que tinham que se deslocar do 

assentamento até a sede do município para pegar um ônibus ofertado pela prefeitura 

para levá-los até a cidade vizinha.  

                                                             
 

78 Em sua grande maioria as ofertas de cursos são nas áreas de licenciatura ofertada pela referida 

universidade. Apesar da Universidade Federal do Ceará - UFC ter se instalado há três anos com um 

campus na cidade de Russas-CE, congregando principalmente cursos nas áreas de engenharia, não 

obtivemos em nossas entrevistas nenhuma família com membro estudando na referida instituição. 
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Tabela 18: Avaliação do acesso da residência à escola 

Condição do Acesso

  

Consolidação Estruturação Criação 

Sem problemas 29% 84% 28% 

Com problemas eventuais 57% - 58% 

Com problemas sérios 14% 16% 14% 

Total 100% 100% 100% 

              Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Ainda dando sequência a esses aspectos relacionados à disponibilidade e acesso 

à educação, procuramos mapear como se dão as principais formas de deslocamento 

desses estudantes até as suas respectivas unidades de ensino, de acordo com a tabela 19. 

A maior representatividade ficou para o meio de deslocamento do ‘transporte escolar’ 

com 30%, 62% e 84% para os estudantes dos assentamentos dos grupos em 

‘Consolidação’, ‘Estruturação’ e ‘Criação’, respectivamente. Percebemos que o 

primeiro grupo obteve um resultado menor quando comparado aos demais em 

decorrência dos mesmos congregarem dentro das próprias unidades assentadas 

equipamentos escolares municipais. E como já observado no quadro 09, esse tipo de 

política pública complementar é ofertada pelo poder público municipal. 

 Na contramão desse resultado obtivemos a menor representatividade para o 

quesito ‘a pé’, com exceção dos assentamentos do grupo em ‘Consolidação’ que 

obtiveram 50%, pelas razões anteriormente descritas. Seguido por 19% e 16% para os 

assentamentos dos grupos em ‘Estruturação’ e ‘Criação’, respectivamente. 

Tabela 19: Principal forma de deslocamento 

Meio de 

deslocamento  

Consolidação Estruturação Criação 

A pé 50% 19% 16% 

Bicicleta - 19% - 

Carro 20% - - 

Moto - - - 

Animal - - - 
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Transporte escolar 30% 62% 84% 

Outros - - - 

Total 100% 100% 100% 

                      Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Passando agora a discorrer sobre as questões das oportunidades sociais 

relacionadas à saúde, procuramos mapear como se dão as formas de acompanhamento 

de peso e altura das crianças após o nascimento até os cinco primeiros anos de vida, de 

acordo com o gráfico 15. Fase que compreende o desenvolvimento psicomotor da 

criança, além da idade ideal para a realização de procedimentos de imunização com os 

programas de vacinação, para garantir a saúde e uma vida saudável, juntamente com 

uma alimentação equilibrada, evitando, portanto, o aparecimento de privações 

relacionadas a morbidade e doenças. 

 Assim, ao consultarmos quais famílias se enquadravam em tais questionamentos, 

pudemos perceber que a maior representatividade ficou para os assentamentos em 

‘Criação’, com 40% das famílias que possuem crianças, seguido pelos em 

‘Estruturação’ com 25%, e, por último, o grupo em ‘Consolidação’ com 9%. Sendo as 

crianças deste último grupo geralmente netos dos próprios cadastrados e filhos dos 

agregados. 

 É interessante percebermos a coerência dos resultados ao observarmos o 

percentual representativo de famílias pesquisadas que possuem crianças menores de 

cinco anos, ao analisarmos os gráficos e tabelas desde as informações iniciais, sobre a 

caracterização dos cadastrados. Assim, temos que 82%, 75% e 53% das famílias 

pesquisadas não possuem filhos menores de cinco anos nos grupos em ‘Consolidação’, 

‘Estruturação ’e ‘Criação’, respectivamente. 

Gráfico 15: Acompanhamento do desenvolvimento das crianças – peso, altura e 

vacinação. 
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                   Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Ao querermos mapear as principais formas de acolhimento para o 

acompanhamento dessas crianças de zero a cinco anos nas unidades reformadas 

pesquisadas, pudemos perceber pela tabela 20 abaixo que o posto de saúde é que possui 

uma maior representatividade para os três grupos analisados. Tendo uma maior 

representação para os assentamentos em ‘Estruturação’, com 100%, seguido pelos 

grupos de assentados em ‘Criação’, com 50%, e por último o grupo em ‘Consolidação’, 

com 36%. 

 Ao perguntarmos, durante as nossas entrevistas, sobre a diferenciação entre 

essas três formas de acolhimento na concepção dos entrevistados, os mesmos relatavam 

que os serviços prestados pelos postos de saúde para crianças se destacam em 

decorrência do acompanhamento desde o pré-natal nessas unidades tanto por 

enfermeiros como por médicos pediátricos. Além de essas unidades terem os 

equipamentos necessários para a medição de peso e altura das crianças como balanças e 

medidores, e de poder contar com as salas de vacinação e farmácia.  

 Os mesmos relataram que a visita do agente de saúde se enquadra como uma 

complementação dos serviços prestados pelo próprio posto de saúde, como informes 

sobre marcação de consulta, calendário de vacinação, e chamar a atenção dos pais para 

o acompanhamento do desenvolvimento das crianças, além de procurar dar uma atenção 

aos idosos e incapacitados que se encontram acamados, e que venha a necessitar da 

visita de um profissional mais especializado como médico ou enfermeiro. 

 Apenas 33% dos entrevistados do grupo em ‘Consolidação’ disse que realizava 

esse tipo de acompanhamento no hospital da cidade, em decorrência de um desses 

assentamentos se encontrarem mais próximos à sede do município. 
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Tabela 20: Principal tipo de acolhimento 

Acolhimento  Consolidação Estruturação Criação 

Hospital 33% - - 

Posto de Saúde 36% 100% 50% 

Agente de Saúde 31% - 50% 

Total 100% 100% 100% 

                   Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Ao consultarmos sobre a realização do atendimento de pré-natal para as famílias 

pesquisadas, podemos perceber pela tabela 21 uma uniformidade nas respostas de todas 

aquelas residências que tiveram alguma mulher grávida nos últimos cinco anos, para 

todos os assentamentos dos três grupos analisados com uma representação percentual de 

100% para todos os entrevistados. 

Durante as entrevistas, muitas mães relatavam a diferenciação do atendimento 

desde a gestação ao acompanhamento do desenvolvimento das crianças, entre as 

primeiras e últimas gestações. Diferença essa evidenciada pelo programa ‘Mais 

Médicos’ do governo federal. Segundo as mesmas, os profissionais estrangeiros são 

bem mais solícitos e comprometidos no atendimento, e repassam para as mesmas muito 

mais segurança no atendimento, quando comparados aos profissionais formados em 

território nacional.  

Muitos falavam que os médicos parecem alguém da família ou amigos muito 

próximo, pela solicitude e educação em cumprimentá-los, através de um aperto de mão, 

abraçar os pacientes, em brincar com as crianças durante o atendimento. Muitos 

relatavam que, no início do programa, a língua diferente se apresentava como uma 

barreira, mas que a mesma já foi superada. 

Tabela 21: Fez Pré-Natal 

Resposta Consolidação Estruturação Criação 

Sim 100% 100% 100% 

Não - - - 

Total 100% 100% 100% 
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                           Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Ao perguntarmos se todas as gestações dos últimos cinco anos nas famílias 

pesquisadas ocorreram de forma bem sucedida, em termos de crianças nascidas vivas e 

sem problemas congênitos ou decorrentes durante o trabalho de parto, conforme as 

tabelas 22 e 23, respectivamente, obtivemos os seguintes resultados: todas as crianças 

nascidas em todos os assentamentos dos três grupos analisados nasceram vivas, com 

exceção de uma gestação registrada no grupo em ‘Estruturação’, que teve problemas na 

hora do parto normal e a criança veio a óbito. Segundo familiares, se houvesse no 

hospital durante a realização do parto normal médico ginecologista obstetra, a criança 

teria nascido viva. 

 Já para os aspectos referentes às crianças que nasceram com algum problema 

congênito, obtivemos o resultado de 100% para todos os pesquisados, que nenhuma das 

crianças nasceu com problemas de origem congênitos. 

Tabela 22: A criança nasceu viva 

Resposta Consolidação Estruturação Criação 

Sim 100% 92% 100% 

Não - 8% - 

Total 100% 100% 100% 

                           Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Tabela 23: A criança nasceu com algum problema congênito 

Resposta Consolidação Estruturação Criação 

Sim - - - 

Não 100% 100% 100% 

Total 100% 100% 100% 

                              Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Passando agora para os aspectos da saúde que contemplem todo o grupo familiar 

e não apenas as crianças e gestantes, procuramos mapear se algum dos membros do 

grupo familiar teve algum problema de saúde nos últimos doze meses, conforme o 

gráfico 16. Assim, a maior representação ficou para o grupo em ‘Estruturação’, com 
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83%, seguido pelo grupo em ‘Criação’, com 80%, e, por último, o grupo em 

‘Consolidação’, com 73%.  

 Ao perguntarmos quais foram as principais doenças apresentadas no período 

acima estabelecido, a grande maioria citava os casos de virose, dengue, gripe, também 

relataram alguns casos de zika nas comunidades visitadas, mas em nenhuma gestante. 

No caso dos assentamentos em ‘Consolidação’ que possuem um grupo de pessoas mais 

idosas, há registro, nos últimos tempos, de casos de doenças crônicas como hipertensão 

e diabetes em alguns assentados. 

Gráfico 16: Ocorrência de algum problema de saúde no último ano. 

 

                        Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Diante das informações referentes aos casos de doenças mapeados nos últimos 

doze meses, procuramos averiguar se essas morbidades tiveram reflexo sobre as 

condições ou disposições dos membros das famílias para as suas atividades laborais 

dentro ou fora da propriedade, conforme a tabela 24. Assim, tivemos os seguintes 

resultados: 18%, 23% e 28% para os assentados do grupo em ‘Consolidação’, 

‘Estruturação’ e ‘Criação’, respectivamente, tiveram de alguma forma prejuízos em suas 

atividades de trabalho em decorrência de doenças no referido período. 

 Sen (2000, 2010) faz uma referência da relação entre as liberdades instrumentais 

das facilidades econômicas com o estado e a disposição de saúde dos indivíduos para o 

exercício de suas atividades laboriosas, ou seja, diz que os indivíduos sadios estão mais 

propensos a serem mais produtivos ao trabalho, quando comparados àqueles que se 

encontram em estados de privação ou de morbidades em decorrência de problemas 

nutricionais ou de saúde.  

Tabela 24: As atividades laboriosas foram interrompidas por motivo de doença. 
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Procedimento Consolidação Estruturação Criação 

Sim 18% 23% 28% 

Não 82% 77% 72% 

Total 100% 100% 100% 

                      Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

4.5.3 - Garantias de Transparência e Liberdade Política 

 

4.5.3.1 - Permanente monitoramento das ações públicas ao cumprimento de suas 

obrigações (accountability). 

 Resolvemos, nessa seção, trabalhar as liberdades instrumentais Senianas das 

garantias de transparência e as liberdades políticas de forma conjunta em decorrência 

das mesmas estarem intrinsecamente relacionadas às questões que iremos abordar sobre 

a participação dos assentados nas assembleias das associações, capacidade de 

fiscalização, acompanhamento e cobrança dos serviços públicos prestados pelas três 

esferas governamentais, além das forças influenciadoras na escolha de seus respectivos 

candidatos ou representantes políticos.  

 Assim, essa seção se volta para as questões que estão diretamente relacionadas 

às noções de accountability, que dentro da concepção Seniana se volta às dimensões que 

os cidadãos têm de cobrar, acompanhar e fiscalizar as decisões que competem às formas 

de organizações coletivas da sociedade. Acompanhamento esse que se remete 

primordialmente à garantia da expansão das capacidades humanas, e, 

consequentemente, de seu bem-estar. 

 Assim, para o nosso objeto de estudo, queremos mapear de que forma se dá essa 

configuração da concepção de accountability nas realidades das unidades de reforma 

agrária. Dado que as mesmas se manifestam e se revelam geralmente de forma coletiva 

desde o seu período de ocupação – quando há –, ou pela sua fundação em modelos de 

gestão coletiva em sua manutenção e reprodução como unidades territoriais reformadas. 

 Portanto, a primeira questão que iremos trabalhar se refere à participação dos 

beneficiários em algum cargo na diretoria da associação do assentamento, conforme a 

tabela 25 abaixo. Em nossa pesquisa, tivemos uma representação expressiva dos 

membros que participam da diretoria da associação dos assentamentos, em decorrência 



 

 

202 
 

 

de que precisaríamos conquistar a confiança dos mesmos para conseguirmos acesso às 

informações pertinentes às atas de reunião, que constassem as informações referentes 

aos projetos ou programas governamentais que já foram ou estão sendo implantados nos 

referidos assentamentos pesquisados, pois os membros da diretoria são detentores das 

informações que fluem de dentro para fora e vice-versa nos assentamentos, e são 

também os principais articuladores junto aos mediadores de órgãos estatais ligados ao 

processo de reforma agrária ou não, e dos movimentos sociais – esse último quando o 

assentamento possui esse vínculo de bandeira de luta. 

 Dessa forma, cerca de 30% dos nossos entrevistados nas realidades pesquisadas 

são membros da diretoria dos assentamentos pesquisados, em decorrência das 

motivações de viabilidade das informações da nossa pesquisa, como já anteriormente 

relatado. Enquanto que cerca de 70% não eram membros da diretoria na atual gestão, 

mas alguns chegaram a relatar que já participaram da diretoria dos seus respectivos 

assentamento em gestões anteriores. 

 Durante as entrevistas era muito comum a lamentação de muitos dos 

entrevistados que faziam parte da diretoria, que estavam porque não tinham outras 

pessoas que quisessem assumir as responsabilidades da diretoria do assentamento. 

Outros alegam que foram escolhidos porque segundo os demais membros do 

assentamento eles eram pessoas letradas que sabiam ler, escrever e falar em público.  

 Já entre aqueles que não participavam da diretoria da associação dos 

assentamentos era notório o desconforto em querer participar de qualquer cargo na 

direção da mesma. Os mesmos geralmente diziam que sempre estariam dispostos a 

trabalhar no que for preciso em prol das decisões do grupo, mas desde que não lhes 

dessem cargo ou responsabilidade na diretoria da associação dos assentados. 

Tabela 25: Exercício de cargo ou função na associação 

Cargo ou Função Consolidação Estruturação Criação 

Presidência 7% 5% 7% 

Tesoureiro 6% 8% 8% 

Secretário 7% 8% 6% 

Articulador 8% 12% 11% 
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Diretor Cultural - - - 

Não exerce nenhum 

cargo 

73% 67% 68% 

Total 100% 100% 100% 

                     Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Perante todo esse cenário, procuramos mapear quais as principais razões de 

desinteresse dos assentados em participarem de cargos na diretoria dos seus referidos 

assentamentos. De acordo com a tabela 26, logo abaixo, a expressiva maioria alegava o 

fato da desunião dos beneficiários, tendo uma representação percentual de 100%, 80% e 

75% para os assentamentos dos grupos em ‘Consolidação’, ‘Estruturação’ e ‘Criação’, 

respectivamente. Já uma pequena minoria atribuía à falta de tempo, em decorrência dos 

afazeres domésticos, da lida com os animais e com a propriedade. 

Tabela 26: Razão do desinteresse de participação na diretoria da associação 

Cargo ou Função Consolidação Estruturação Criação 

Falta de tempo - 20% 25% 

Só arranja inimizades - - - 

Desunião dos beneficiários 100% 80% 75% 

Total 100% 100% 100% 

                  Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Ao verificar a frequência dos referidos beneficiários junto às reuniões 

promovidas pela associação dos assentamentos analisados, um detalhe chamou a nossa 

atenção durante as visitas: quanto mais antigo e mais estruturado fosse o assentamento, 

menor era o interesse dos assentados em frequentar as reuniões em que eram discutidas 

as decisões que cabiam aos interesses dos mesmos. E quanto menos estruturado fosse o 

referido assentamento, e maiores as restrições, maior era a participação nas decisões de 

ordem coletiva.  

Dessa forma, podemos observar pela tabela 27 abaixo que o quesito ‘sempre 

participa’ é decrescente conforme o tempo de existência do assentamento. Tendo os 

seguintes valores percentuais 100%, 58% e 28% para os grupos de assentamentos em 

‘Criação’, ‘Estruturação’, e ‘Consolidação’, respectivamente. Ao conversarmos com os 
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técnicos do INCRA, que acompanham esses assentamentos há vários anos, os mesmos 

disseram que esse fenômeno tende a se repetir conforme a maturação e processo de 

consolidação dos referidos assentamentos. E que os assentamentos que atualmente 

possuem baixa frequência nas reuniões de suas associações, como os em 

‘Consolidação’, já tiveram grande frequência e assiduidade quando as suas demandas 

em decorrência de suas restrições eram semelhantes aos assentamentos que durante a 

nossa pesquisa foram identificados como em ‘Criação’. 

Assim, para esses técnicos, as questões referentes às assiduidades não estão 

diretamente relacionadas a comportamentos de compromissos com as demandas 

individuais ou coletivas dos mesmos, mas sim às sujeições ou não às formas de 

restrições que se impõem como barreiras à expansão de suas capacidades. 

Outro dado que corrobora com essa informação repassada por esses técnicos são 

as representações percentuais de 36% e 28% para os grupos de assentamento em 

‘Consolidação’ e ‘Estruturação’ do quesito que trata da participação nas reuniões da 

associação, quando a pauta lhe interessa diretamente. 

Tabela 27: Frequência na reunião da associação. 

Frequência Consolidação Estruturação Criação 

Quando a pauta lhe interessa 36% 28% - 

Esporadicamente 18% 7% - 

Manda outro membro da família 18% - - 

Nunca vai e nem manda ninguém - 7% - 

Sempre participa 28% 58% 100% 

Total 100% 100% 100% 

            Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Ainda dentro desse contexto sobre a participação dos assentados nas reuniões da 

associação, procuramos averiguar como se dá a presença dos pesquisados durante as 

reuniões. Tendo como quesito mais expressivo para ambos os grupos a interação ativa 

por meio da transmissão de suas ideais e opiniões, sendo que a representação percentual 

obedeceu a mesma sequência da tabela anterior, ou seja, quanto maiores forem as 

formas de restrições dos beneficiários, maior a sua participação, conforme podemos 
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observar pela representação percentual da tabela 28, em que tivemos 100%, 86% e 46% 

para os grupos de assentamentos em ‘Criação’, ‘Estruturação’ e ‘Consolidação’, 

respectivamente.   

Tabela 28: Participação na reunião da associação. 

Forma de participação Consolidação Estruturação Criação 

Fala e expressa as suas idéias 46% 86% 100% 

Fica só observando 9% - - 

Tem vontade de falar, mas é tímido 9% - - 

Considera que sua fala será em vão 18% 7% - 

Só fala quando perguntam sua opinião 18% 7% - 

Total 100% 100% 100% 

      Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Os dados da tabela 29 corroboram com as demais informações já apresentadas 

nas tabelas anteriores que retratam as questões que se referem ao exercício da cidadania 

por parte dos assentados, no que compete a fiscalizar e cobrar decisões de ordem 

coletiva das suas referidas unidades agrárias reformadas. Assim, ao consultarmos sobre 

o exercício dos seus direitos, novamente obtivemos uma representação decrescente, 

conforme o estado de dificuldades de cada realidade pesquisada, ou seja, quanto 

maiores as formas de restrições, que impedem de expandir as suas capacidades, maiores 

são as suas participações como cidadãos ativos. 

 Portanto, obtivemos os seguintes resultados percentuais: 94,5%, 72% e 54,5% 

para os assentamentos que compõem os grupos em ‘Criação’, ‘Estruturação’ e 

‘Consolidação’, respectivamente, no quesito que trata da cobrança e fiscalização nas 

decisões tomadas, conforme fala Sen (2000) na sua conceituação de accountability. A 

maior representação foi daqueles que disseram que prefeririam não se envolver nas 

questões tomadas ou decididas pelas assembleias das associações, por meio da diretoria. 

Foram os assentados do grupo em ‘Consolidação’ com uma representação percentual de 

36,5%, seguido por 10,5% dos entrevistados do grupo em ‘Estruturação’. 

Tabela 29: Forma de exercício dos seus direitos dentro do assentamento 
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Cargo ou Função Consolidação Estruturação Criação 

Cobra e fiscaliza as decisões tomadas 54,5% 72% 94,5% 

Confia plenamente na diretoria  10% 17,5% 5,5% 

Acha melhor não se envolver 36,5% 10,5% - 

Total 100% 100% 100% 

        Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Resposta proporcionalmente semelhante tivemos para o gráfico 17, que trata das 

mesmas questões até então levantadas, com enfoque fora da realidade da associação do 

assentamento, relativo aos serviços públicos prestados pelos órgãos governamentais por 

meio de suas políticas públicas nas três esferas de gestão. 

 Assim, obtivemos uma maior representatividade para o quesito ‘procura se 

organizar com os demais prejudicados para pressionar o poder público’ para a remoção 

das formas de privações existentes, em decorrência da ausência ou ineficiência de 

algum serviço prestado, com uma representatividade de 100% para o grupo em 

‘Criação’, 92% para o grupo em ‘Estruturação’ e, por último, mais uma vez com 73%, o 

grupo em ‘Consolidação’ 

Gráfico 17: Como você costumar agir quando o serviço público é deficiente. 

 

              Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 No intuito de averiguar ou confirmar a participação efetiva desses beneficiários 

no que tange aos aspectos decisórios que compreendem as questões de ordem coletiva 

na qual os mesmos se encontram inseridos ou não, procuramos saber qual o percentual 

dos entrevistados, nas três realidades pesquisadas, que recordava em qual candidato 
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votou nas últimas eleições, desde vereador até presidente da república, conforme a 

tabela 30. 

 Dessa forma, obtivemos os resultados da proporção percentual do ‘Sim’ de 

forma mais expressiva para o presidente da república com 92,83%, seguido pelo 

prefeito da cidade com 88,16%. Ao querermos saber o motivo que os faziam associar a 

essa lembrança dos referidos candidatos, os mesmos fizeram referência aos programas 

sociais, ofertados pelo governo federal – no caso para presidente. Assim, no imaginário 

social dos mesmos, a continuidade dos referidos programas se encontram materializados 

em um gestor específico. Já para o caso de prefeito, dá-se em decorrência de ser o gestor 

maior do município e que geralmente está associado à família de prestígio, seja de 

ordem social, econômica ou política na região, ou pelo fato do mesmo ser um grande 

empresário da referida cidade. 

 Já os menores valores estão associados aos candidatos como deputado estadual, 

federal e senador, com os seguintes valores percentuais em proporção 59,66%, 46,33% 

e 49%, respectivamente. Apesar de ‘deputado estadual’ ter sido o antepenúltimo na 

média geral, muitos dos entrevistados ainda lembravam em quem haviam votado, pelo 

fato desse candidato ter sido ex-prefeito da cidade, ou da família do atual prefeito, ou 

como filho da região, onde o município se encontra instalado. 

 Com uma representação intermediária mais expressiva temos os cargos de 

vereador com 74,66%, aos quais os entrevistados associam algum favorecimento direto 

ofertado nas vésperas do período eleitoral, ou o fato do candidato ser uma liderança na 

região onde o assentamento se encontra instalado. Já para governador tivemos uma 

proporção de 71,33%. 

Tabela 30: Saber para quem votou nas últimas eleições. 

Cargo Político Consolidação Estruturação Criação Média 

(Sim) 
Sim Não Sim Não Sim Não 

Vereador 91% 9% 66% 34% 67% 33% 74,66% 

Prefeito 100% - 91,5% 8,5% 73% 27% 88,16% 

Deputado Estadual 39% 61% 50% 50% 60% 40% 59,66% 

Deputado Federal 44% 56% 42% 58% 53% 47% 46,33% 
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Governador 91% 9% 50% 50% 73% 27% 71,33% 

Senador 52% 48% 42% 58% 53% 47% 49% 

Presidente da república 100% - 91,5% 8,5% 87% 13% 92,83% 

 Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Ainda dentro do contexto da tabela anterior, analisaremos a tabela 31 para 

mapear a capacidade de fiscalização e cobrança desses eleitores assentados com relação 

aos seus representantes. Dessa forma, tiramos uma média para os três grupos analisados 

para verificarmos essa referida capacidade. Os valores percentuais que eram bastante 

elevados quando o exercício da fiscalização dava-se dentro do perímetro do 

assentamento não se traduz da mesma maneira fora dos limites dos assentamentos. 

 Esse fato pode ser confirmado pela baixa representatividade percentual da 

proporção do ‘sim’, a qual obteve o melhor resultado para os candidatos a prefeito e 

vereador com 46% e 38%, respectivamente. Segundo os próprios entrevistados, esse 

fato se dá em decorrência de que os mesmos podem cobrar, em razão da câmara de 

vereadores e do gabinete do prefeito serem no próprio município, e de todos saberem 

onde os mesmos moram
79

 e trabalham.  

 Ainda segundo os entrevistados, houve relatos de que não sabem como cobrar 

dos demais candidatos como deputados estaduais, federais, governadores e senadores, 

que só aparecem na região em períodos eleitorais, com raras e honrosas exceções. 

Ficando, portanto, inviável qualquer tipo de cobrança junto a esses representantes que 

obtiveram uma proporção inferior a 24%. 

Tabela 31: Costuma fiscalizar e acompanhar a atuação desses candidatos 

Cargo Político Consolidação Estruturação Criação Média 

Sim Não Sim Não Sim Não (Sim) 

Vereador 63% 37% 25% 75% 26% 74% 38% 

Prefeito 63% 37% 42% 58% 33% 67% 46% 

Deputado Estadual 37% 63% 6% 94% 7% 93% 16,66% 

                                                             
 

79 Com exceção daqueles políticos que insistem em morar na capital do Estado e apenas aparecem em 

dias específicos pela cidade, segundo informações dos entrevistados. 



 

 

209 
 

 

Deputado Federal 37% 63% 16% 84% 7% 93% 20% 

Governador 37% 63% 16% 84% 17% 83% 23,33% 

Senador 37% 63% 16% 84% 15% 85% 22,66% 

 Presidente da república 37% 63% 42% 58% 33% 67% 37,33% 

      Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

4.5.3.2 - Realização de objetivos e valores que uma pessoa tem razão para buscar, estejam 

eles conectados ou não ao seu bem-estar. (Agency) 

 Dando continuidade às questões sobre as liberdades instrumentais da garantia de 

transparência e liberdade política, procuramos mapear a relação dessas formas de 

liberdades com os comportamentos de agência dos beneficiários dos programas de 

reforma agrária pesquisados. Com isso, procuramos verificar a participação desses 

assentados em associações organizativas fora e dentro do próprio assentamento, e que 

visem à melhoria das condições de bem-estar da coletividade, independentemente dos 

benefícios individuais que os mesmos possam desfrutar em decorrência dessas 

conquistas, conforme afirma Sen (2012). 

 Dessa forma, ao realizarmos um mapeamento das formas de associações 

organizativas internas aos próprios assentamentos pesquisados na Tabela 32, o quesito 

que mais se destacou foi a participação na associação comunitária do próprio 

assentamento, com os valores percentuais proporcionais aos representativos da 

discussão das questões da accountability dos assentados na seção anterior. A 

participação destes aparece de forma decrescente, conforme as restrições impostas tanto 

por fatores internos como externos aos grupos pesquisados. Assim, obtivemos os 

valores percentuais de 100% para o grupo em ‘Criação’, 81% para os em ‘Estruturação’, 

e 63% para os em ‘Consolidação’. 

 Em seguida, o quesito mais representativo foi a participação em ‘movimentos 

sociais’, dado que parte dos assentamentos pesquisados nas três realidades possui 

unidades reformadas que mantém vínculos com o MST. É interessante salientarmos que 

alguns desses assentamentos surgiram a partir da organização do movimento social 

supracitado, mas após as conquistas realizadas e depois de alcançarem o status de 

condição de assentamento em ‘Consolidação’ ou ‘Estruturação’, a participação dos 

mesmos foi se arrefecendo.  
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 Ao conversarmos com alguns militantes do referido movimento social na região, 

ouvimos relatos de que a maior participação ou engajamento dos referidos assentados na 

prática da militância está diretamente relacionada à imposição das formas de restrições 

colocadas as suas condições de assentado em determinado período. Em outras palavras, 

quando os assentados estão na condição de estágio de ocupação das terras ou de 

‘Criação’ em que as formas de restrições são inúmeras em decorrência da lentidão do 

poder público, conforme já anteriormente visto, o engajamento dos mesmos pelo 

processo reformista é notório e assíduo. 

 Mas, quando as principais formas de restrições são removidas a partir dos 

créditos de instalação e das outras formas de políticas estruturantes, e também 

complementares, em que os mesmos conseguem expandir as suas capacidades para 

alcançar o desenvolvimento como liberdade, os referidos beneficiários começam a 

arrefecer o seu ativismo político dentro do próprio movimento, com raras e honrosas 

exceções. Comentário que pode ser confirmado pelos valores percentuais obtidos nesse 

quesito nas três realidades pesquisadas com 65%, 56% e 37% nas realidades em 

‘Criação’, ‘Estruturação’ e ‘Consolidação’, respectivamente. 

 Um quesito que nos chamou a atenção foi a participação representativa dos 

assentados do grupo em ‘Consolidação’ em movimentos religiosos, sejam eles de cunho 

doutrinário católico ou protestante, sendo esse último bem expressivo nessa realidade 

pesquisada, com uma representação percentual de 81%. Ao indagarmos esses 

entrevistados sobre a razão de tamanho interesse pelas questões dos movimentos 

religiosos da comunidade, tínhamos respostas diferentes para os diferentes grupos de 

católicos e de protestantes. 

 Os católicos sempre faziam referência às organizações da festa do padroeiro, que 

era uma tradição da comunidade, e que movimentava também os moradores das 

comunidades vizinhas com o novenário, os leilões, as gincanas para angariar fundos 

para a igreja, além de obtermos também alguns poucos registros de católicos que 

participavam de alguma pastoral da referida igreja. 

 Já nos discursos dos interesses da participação desses assentados do grupo em 

consolidação nas igrejas de cunho doutrinário protestante – nas quais percebemos um 

percentual expressivo -, os mesmos sempre faziam referência que haviam mudado de 
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religião nos últimos 15 anos, e dado que estavam satisfeitos com o que Deus havia dado 

a eles – fazendo referência aos bens materiais -, agora possuíam mais tempo para se 

dedicar às questões espirituais e movimentos empreendidos pela sua igreja
80

. Esse tipo 

de relato tem relação com à obra de Max Weber (2004) ‘Ética protestante e espírito do 

Capitalismo’, que faz uma associação da condição material a partir da ascese do mundo 

do trabalho a sua condição espiritual. 

Tabela 32: Participação em entidades organizativas dentro do assentamento 

Entidade Organizativa Consolidação Estruturação Criação 

Sim Não Sim Não Sim Não 

Associação Comunitária  63% 37% 81% 19% 100% - 

Grupo de mulheres - 100% 9% 91% - 100% 

Movimento Social 37% 63% 56% 44% 65% 35% 

Trabalhos coletivos  27% 73% 75% 25% 75% 25% 

Grupo religioso 81% 19% - 100% 14% 86% 

Grupo de jovens - 100 66% 34% - 100% 

Grupos de saúde ou Educação 9% 91% - 100% - 100% 

 Clube de esportes  - 100 9% 91% 6% 94% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Dentro desse contexto do comportamento de agência dos assentados 

pesquisados, procuramos também realizar o mapeamento da participação desses em 

associações organizativas fora do assentamento, de acordo com a Tabela 33. O quesito 

que obteve uma maior representatividade para as três realidades pesquisadas foi a 

‘participação no sindicato rural’, principalmente para os grupos em ‘Estruturação’ com 

85% e ‘Consolidação’ com 73%, e com uma menor representatividade percentual 

tivemos os assentados do grupo em ‘Criação’.  

Ao querermos saber a razão nessas discrepâncias de participação entre o 

primeiro e o último grupo, descobrimos que os primeiros, por serem entrevistados mais 

                                                             
 

80 No grupo em Consolidação, conseguimos mapear quatro denominações religiosas protestantes distintas 

e cerca de onze templos nos três assentamentos. 
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maduros ou de mais idade, já estavam diretamente vinculados aos sindicatos em 

decorrência do benefício da aposentadoria como produtor rural. Já os do último grupo 

também falavam que tinham intenção de se sindicalizar, mas em decorrência de tantos 

afazeres ainda não haviam feito, mas que pretendiam a fim de se aposentar como 

produtores rurais também. 

O segundo quesito mais expressivo foi a participação em movimento social. 

Apresentando a participação percentual para as três realidades proporcionalmente de 

forma decrescente, conforme as representações das tabelas anteriores, dadas as mesmas 

razões também já anteriormente apresentadas. 

Tabela 33: Participação em entidades organizativas externas ao assentamento 

Entidade Organizativa Consolidação Estruturação Criação 

Sim Não Sim Não Sim Não 

Cooperativa de produção  22% 78% - 100% - 100% 

Movimento Social 9% 91% 52% 48% 66% 34% 

Sindicato rural  73% 27% 85% 15% 20% 80% 

Partido Político 9% 91% - 100% - 100% 

Rede ou Fórum de assentamento  - 100% - 100% 13% 87% 

      Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

4.5.3.3 - Simetria nas informações que compreendam a totalidade da gestão dos recursos 

coletivos, sejam eles públicos (Estado), ou privados (Assentamento). (Information Basis) 

 Tratando agora do último bloco sobre a seção das liberdades instrumentais da 

garantia de transparência e das liberdades políticas, iremos nos deter nas questões 

referentes às bases informacionais, que são cruciais, segundo a concepção Seniana para 

o exercício do desenvolvimento como liberdade. 

 Dessa forma, procuraremos mapear as principais formas de comunicação 

existentes dentro das unidades de reforma agrária pesquisadas, bem como se há 

ocorrência de assimetria de informações entre os respectivos beneficiários. Além de 

realizar o mapeamento das principais fontes de informações, bem como os acessos ou 

meios de telecomunicação mais utilizados para as diferentes realidades pesquisadas. 
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 Consultamos os entrevistados sobre as principais formas de comunicação 

utilizadas dentro do assentamento, referente aos informes de interesse de toda a 

comunidade, como reuniões da associação, visitas dos técnicos ou mediadores dos 

órgãos estatais ou referentes a qualquer outra atividade realizada dentro do perímetro da 

comunidade assentada, e que seja de interesse de todos os beneficiários, conforme a 

Tabela 34.  

Pudemos perceber que a reunião da associação é utilizada como o principal 

canal de comunicação em todas as realidades pesquisadas com os seguintes valores 

percentuais 100% para o grupo em ‘Criação, 81% para ‘Consolidação’ e 75% para a 

realidade em ‘ Estruturação’. Segundo os membros das diretorias das três realidades 

pesquisadas, eles costumam se utilizar desse mecanismo como forma de atração dos 

assentados às reuniões das associações. Dado que boa parte dos beneficiários só 

costuma frequentar quando as pautas das reuniões lhes trazem algum tipo de interesse 

direto. 

Assim, os mesmos relatavam que costumavam se utilizar das reuniões como 

forma de atração ou motivação da participação de toda a comunidade. Dessa forma, 

quem participa será beneficiado com as informações que são pertinentes, quem não 

participa acaba se prejudicando em termos da parcialidade do acesso às mesmas. 

Outro quesito expressivo em ambas as realidades foi a atuação do mobilizador 

da diretoria da associação do assentamento, que geralmente comunica aos membros da 

comunidade sobre as reuniões das associações, e se encarrega de repassar as 

informações para os faltosos, desde que justificável a ausência na mesma. Assim, 

tivemos a representatividade percentual de 91%, 60% e 57% para as seguintes 

realidades analisadas ‘Estruturação’, ‘Criação’ e ‘Consolidação’, respectivamente. 

Dentro de cada realidade pesquisada, pudemos também observar alguns canais 

que funcionam de forma mais específica, como é o caso dos técnicos do INCRA, para a 

realidade em ‘Estruturação’, com 100%; dos agentes de saúde para os assentados do 

grupo em ‘Consolidação’, com uma representação percentual de 73%. Ao procurarmos 

saber a razão dessas peculiaridades desses canais, descobrimos que cada assentamento 

desenvolveu, durante a sua trajetória, alguns canais alternativos fora das reuniões das 

associações. Canais esses que se desenvolveram geralmente por uma identificação de 
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empatia entre alguns mediadores como técnicos do INCRA, e agentes de saúde com 

todos os membros da comunidade. Em outras palavras, essas pessoas exercem um tipo 

de liderança carismática junto a esses grupos específicos. Liderança essa que nos fez 

lembrar da obra de Max Weber ‘A política como vocação’ ao tipificar as formas de 

políticos existentes. 

Tabela 34: Principais formas de comunicação repassada no assentamento 

Formas mais utilizadas de 

comunicação 

Consolidação Estruturação Criação 

Sim Não Sim Não Sim Não 

Reunião da Associação  81% 19% 75% 25% 100% - 

Flanelógrafo ou cartazes - 100% - 100% - - 

Através do mobilizador 57% 43% 91% 9% 60% 40% 

Boca a boca  17% 83% - 100% - - 

Aviso ao final da missa 36% 64% 9% 91% - - 

Pelo Agente de saúde 73% 27% 9% 91% - - 

Pelo Técnico da Ater - - - - 56% 44% 

Pelo Técnico da Incra 46% 54% 100% - 32% 68% 

Rádio Local 54% 46% 55% 45% 15% 85% 

        Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Ao procuramos mapear junto aos assentamentos pesquisados se há simetria ou 

não de informações na gestão das benesses coletivas para as referidas unidades, dado 

que a assimetria de informações se apresenta como uma forma de privação para a 

expansão das capacidades, apresentaremos no gráfico 18 como se configuraram as 

respostas no que tange a esses aspectos. 

É interessante inicialmente esclarecermos que parte dessa informação se 

apresenta de forma enviesada, dado que uma parcela representativa dos pesquisados 

eram os próprios membros da diretoria das referidas associações, em decorrência das 

razões anteriormente apresentadas. E claro que todos, ao responderem a essa pergunta, 

sempre diziam que não há ocorrência de assimetria nas informações. Assim, as 

respostas desses somadas com outra parcela dos não membros da diretoria chegaram a 
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uma proporção de 50%, em afirmar que não há assimetria de informação na gestão dos 

referidos assentamentos pesquisados para ambas as realidades pesquisadas. 

Por outro lado, uma parcela representativa dos demais beneficiários que não 

compõem nenhuma das diretorias dos referidos assentamentos sempre se queixavam, de 

alguma forma, de informação privilegiada que os membros das diretorias se utilizavam 

em benefício próprio como troca de favores com políticos da região, no controle dos 

recursos ou utensílios de cunho coletivo do assentamento, como máquinas, veículos, 

dentre outros. 

Portanto, 55% e 58% dos assentados da realidade em ‘Consolidação’ e 

‘Estruturação’, respectivamente, relataram que às vezes esses tipos de fenômeno 

descritos acima ocorrem em suas unidades assentadas. Já 40% dos assentados em 

‘Criação’ afirmaram que nunca há simetria de informação na gestão dos seus 

assentamentos, configurando, assim, uma forma de restrição grave à expansão das 

capacidades desses indivíduos, e, consequentemente, uma barreira ao desenvolvimento 

como liberdade. 

Gráfico 18: Há simetria de informações por parte da diretoria da associação, com 

relação aos demais membros do assentamento. 

 

                             Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Ainda dentro desse contexto do acesso à base de informação por parte dos 

assentados, procurou-se mapear, a partir da Tabela 35, quais são as principais fontes de 

informação externas utilizadas pelos entrevistados. Assim, percebemos que a maior 

parte dos beneficiários se utiliza das informações oriundas da rádio local, com uma 
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proporção de 84%, seguida dos telejornais
81

, com uma representação percentual de 

51,66% para as outras duas realidades pesquisadas. 

 O acesso aos canais de informações como revista ou jornais impressos não 

foram citados por nenhum dos entrevistados. Isso em decorrência de alguns fatores, 

como boa parte dos cadastrados não saberem ler, além de não ter a capacidade de 

interpretar e extrair uma idéia dos textos lidos, reflexo do baixo nível de escolaridade 

dos cadastrados, conforme já observamos na seção referente às oportunidades sociais.  

 Dessa forma, essa dificuldade se traduz, conforme Sen (2015), em maneiras de 

privação ou cativeiro, nas quais os assentados possuem poucos canais de informações, 

tornando-se presas fáceis para as manobras de manipulação em decorrência do baixo 

leque desses canais. Não tendo, portanto, a oportunidade de ter acesso aos vários meios, 

e, consequentemente, um discernimento melhor da base informacional.   

Tabela 35: Principais fontes de informação (Noticiários) 

Fonte de informação Consolidação Estruturação Criação Média 

(Sim) Sim Não Sim Não Sim Não 

Revista  - 100% - 100% - 100% - 

Rádio Local 81% 19% 91% 9% 80% 20% 84% 

Telejornais 36% 64% 75% 25% 44% 56% 51,66% 

Jornal Impresso  - 100% - 100% - 100% - 

Redes sociais 19% 81% 26% 74% 41% 59% 28,66 

Outros - - - - - - - 

             Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Partindo da idéia de Favareto (2010) sobre a paridade de condições entre os 

diferentes territórios, sejam eles rurais ou urbanos, no intuito de garantir o status de 

acesso aos serviços, se não igualitária, mas pelo menos aproximado, e ainda dentro do 

contexto informacional, procuramos mapear, pela Tabela 36, quais são os principais 

                                                             
 

81 Em todas as residências visitadas, confirmamos a utilização de antena parabólica como o principal 

meio de acesso aos canais de TV, dado que não obtivemos o registro de nenhuma residência com a 

utilização de antena UHF/VHF, apesar de alguns assentamentos mais próximos à sede do município 

pegarem algum desses canais. 



 

 

217 
 

 

serviços de telefonia móvel que possuem cobertura nos referidos assentamentos 

pesquisados. 

 Dessa forma, a operadora que obteve uma representação percentual de maior 

cobertura e, por conseguinte, um maior número de clientes foi a Tim, com 100%, 95% e 

75% para as seguintes realidades em ‘Consolidação’, ‘Criação’ e ‘Estruturação’, 

respectivamente, seguida pela operadora Claro, com um percentual representativo 

menor. Contudo, alguns assentados, principalmente da realidade em ‘Criação’, 

queixavam-se de que não era de boa qualidade, muitas vezes dificultando a 

comunicação, e que só era possível se comunicar via telefonia móvel de ambas as 

operadoras já citadas em pontos específicos da residência, ou até mesmo da 

comunidade. 

Tabela 36: Serviços de comunicação disponíveis em sua localidade (Telefonia Móvel) 

Operadoras Consolidação Estruturação Criação 

Sim Não Sim Não Sim Não 

Oi - 100% - 100% - 100% 

Tim 100% - 75% 25% 95% 5% 

Claro 19% 81% 65% 35% 32% 68% 

Vivo  - 100% - 100% - 100% 

Fixo - 100% - 100% - 100% 

Apenas por 

antena 

- 100% - 100% - 100% 

                    Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Ao pesquisarmos o acesso à internet por parte dos beneficiários, pudemos 

perceber que menos de 50% dos assentados não possuem ainda acesso às informações 

disponibilizadas na web, conforme podemos observar pela Tabela 37, na qual o 

principal acesso, em ambas as realidades pesquisadas, foi a internet móvel com 25,33%. 

Seguido pelo acesso ao rádio por apenas 10% dos entrevistados, em ambas as realidades 

pesquisadas. 

  Durante o momento da entrevista, os assentados relatavam as formas de 

prejuízos e privações que os mesmos passavam em decorrência de não ter acesso à 
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internet. Primeiro, eles relataram que não tinham acesso ao serviço em decorrência dos 

preços e dos custos fixos mensais que teriam que assumir, onerando mais ainda as 

despesas familiares. Segundo, os mesmos relatavam que atualmente apenas pela internet 

conseguem resolver algum problema, como inscrição no Exame Nacional do Ensino 

Médio - ENEM, no caso dos estudantes; retirar segunda via de conta de luz, impressão 

de IPVA, dentre outros serviços. 

 Aqueles que possuíam acesso à internet, seja por rede móvel ou rádio, 

queixavam-se de que a mesma era bastante lenta, e que geralmente a conexão cai, tendo 

que reiniciar todo o processo de preenchimento no caso de inscrição, principalmente 

quando chove na região. 

Tabela 37: Serviços de comunicação disponíveis em sua localidade (Internet) 

Formas de 

Acesso 

Consolidação Estruturação Criação Média 

(Sim) Sim Não Sim Não Sim Não 

Á rádio 19% 81% 9% 91% 4% 96% 10,66% 

À cabo - 100% - 100% - 100% - 

Móvel 16% 84% 35% 65% 25% 75% 25,33% 

           Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

4.5.4 – Segurança Protetora 

 

 Iremos trabalhar agora a última liberdade instrumental Seniana, que se refere à 

segurança protetora, que em outras palavras nada mais é do que as disposições sociais 

fixas ou temporárias que venham a sanar as necessidades específicas de determinados 

segmentos sociais, conforme as suas necessidades, sejam elas de caráter fixo ou 

temporário.  

Assim, a segurança protetora se apresenta como uma das liberdades 

instrumentais, em decorrência da heterogeneidade dos indivíduos, que podem ter sua 

origem interna ou externa. Ela será interna quando a mesma se referir às questões 

relacionadas a idade e sexo, como por exemplo, as disposições sociais, para com os 

idosos, que requerem cuidados maiores em decorrência da elevada propensão a adquirir 

doenças crônicas, e, consequentemente, não estando mais aptos ao mundo do trabalho. 
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Da mesma forma, ocorre com as mulheres em período pós-gestacional, no qual a mesma 

necessita despender um maior tempo para com os cuidados dos recém-nascidos, 

principalmente quando o mesmo tem na amamentação a única fonte de alimentação. 

Já as heterogeneidades de origem externa são aquelas que estão diretamente 

relacionadas às questões de origem natural ou social. Será natural quando alguns 

indivíduos residem em áreas mais inóspitas à sobrevivência humana, quando 

comparadas a outras regiões, como é o caso do nosso objeto de estudo, que são os 

assentamentos que se encontram inseridos no Semiárido Nordestino, com condições 

edafoclimáticas mais desfavoráveis, como solos cristalinos e baixa pluviosidade, 

conforme Gomes da Silva e Bastos (2014). E será social nos casos das desvantagens 

históricas em que determinados grupos sociais foram excluídos ou colocados às 

margens do processo de desenvolvimento, como os índios, os quilombolas, os 

agricultores sem terra, os negros, os gays e outras minorias sociais. 

Dessa forma, a segurança protetora caracteriza-se como um instrumento 

essencial e eficaz aos incapacitados total ou parcialmente em decorrência dessas 

diferenças anteriormente relatadas. Em outras palavras, ela funciona como um 

mecanismo reparador do processo de desigualdade seja este processo de desigualdade 

de ordem natural – idade, sexo, condições climáticas, ou geradas artificialmente pelos 

processos históricos, sociais, econômicos, políticos, religiosos ou culturais.  

Portanto, iremos, na Tabela 38, abaixo, mapear quais os programas sociais
82

 em 

que os assentados das três realidades pesquisadas já se beneficiaram ou estão fazendo 

jus atualmente. Assim, o programa mais expressivo e transversal nas três realidades 

pesquisadas foi o programa do governo federal ‘Bolsa família’. É interessante 

percebermos que a proporção percentual dos mesmos aqui representados corresponde às 

sujeições dos estados de privações já anteriormente relatados, sendo de 100% para a 

realidade em ‘Criação’, seguido por 92% do em ‘Estruturação’, e por último, com 82%, 

o grupo em ‘Consolidação’. 

                                                             
 

82 É interessante salientarmos que alguns dos programas sociais aqui descritos já apareceram no quadro 

06, como algumas políticas complementares, portanto não iremos mais nos referir a eles na explicação.  
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Algumas famílias
83

, ao se referirem a esse programa social, diziam que era a 

única fonte monetária, dado que na sua residência não havia nenhum idoso -aposentado 

-, ou algum membro da família trabalhando fora da propriedade. Dessa forma, esse 

programa de transferência de renda era o único meio de monetização do grupo familiar, 

quando não os mesmos precisavam se desfazer de algum ativo oriundo da propriedade 

como animal, ou saca de grãos – nesse último caso quando o inverno é bom -, para 

converter em dinheiro, e adquirir algum bem não produzido por eles, como remédios, 

utensílios do lar, vestuário, dentre outros.  

Na contramão desse resultado, ao mapearmos o número de aposentados e 

pensionistas nos assentamentos pesquisados, a relação anterior se inverte, pois a maior 

representação percentual, com 63%, são os assentados em ‘Consolidação’, seguido por 

26% dos beneficiários em ‘Estruturação’, e apenas 7% da realidade em ‘Criação’. 

Confirmando mais uma vez o grau de monetização das realidades pesquisadas, e dos 

estados de restrições até então apresentados, a partir da variável renda
84

. Esses dados 

também confirmam as informações já citadas sobre a faixa etária dos cadastrados para 

as diferentes realidades pesquisadas. 

Outro programa que teve uma grande representatividade entre os pesquisados e 

sempre obedecendo à ordem de restrições já anteriormente apresentada é a tarifa social 

de energia, que é proporcional ao consumo de cada lar, e, por conseguinte, ao número 

de eletrodomésticos ou eletroportáteis que cada residência possui. Assim, obtivemos os 

seguintes resultados 93%, 73% e 55% para os grupos em ‘Criação’, ‘Estruturação’ e 

Consolidação’, respectivamente. 

Outro programa social, específico para as mães que habitam na zona rural é o 

salário maternidade, em que obtivemos uma representação percentual daquelas 

residências que já receberam ou estão recebendo atualmente. Registraram-se os 

                                                             
 

83 Principalmente aqueles grupos familiares que não eram pluriativos, como era o caso da imensa maioria 

dos assentamentos em ‘Criação’ 
84 Lembrando que para Sen (2000) pobreza não é sinônimo de baixa renda, e que renda elevada não é 

sinônimo de ausência de privações, em razão de devermos levar em consideração, na visão Seniana, os 

estados de necessidades dos indivíduos, e não as suas rendas para o diagnóstico do seu estado de 

privações ou de expansão de suas capacidades. 
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seguintes valores: no grupo em ‘Estruturação’ foi de 56%, seguido pelo grupo em 

‘Criação’ com 46%, e a menor representação foi para o grupo em ‘Consolidação’ com 

27%, geralmente essas mães desse último grupo já são as filhas ou noras dos 

cadastrados que são qualificados como agregados
85

. 

E, por último, e menos expressivo temos o programa social do seguro 

desemprego. A ocorrência desse tipo de benefício junto aos entrevistados é proporcional 

ao percentual de famílias pluriativas, como já anteriormente visto, ou seja, seguindo a 

ordem dos assentados das realidades em ‘Consolidação’, ‘Estruturação’ e ‘Criação’, 

com os percentuais de 34,5%, 22% e 17%, respectivamente. Aqui entraram tanto os 

membros das famílias que já exerceram alguma atividade fora da propriedade, como 

também alguns cadastrados que já tiveram alguma experiência anterior ao assentamento 

de trabalho com carteira assinada. 

Tabela 38: Programas sociais que são ou já foram beneficiados. 

Programas Sociais Consolidação Estruturação Criação 

Seguro Desemprego 34,5% 22% 17% 

Seguro Safra 100% 92% 80% 

Bolsa família 82% 92% 100% 

Políticas de Cotas - - - 

PETI - - - 

Bolsa Verde - - - 

Carta Social - - - 

Brasil Carinhoso - - - 

Carteira do Idoso 9% 8% - 

Programa de Cisternas 63% 92% 20% 

Tarifa Social de energia 55% 73% 93% 

Passe livre para deficientes 9% - - 

Aposentadoria ou Pensão 63% 26% 7% 

                                                             
 

85 Muitos cadastrados do grupo em ‘Consolidação’ relatavam que na época em que tiveram seus filhos 

não existia esse tipo de programa social, alguns até brincavam que se existisse estariam ricos em 

decorrência da quantidade de filhos que eles ou seus pais tiveram. 
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Salário Maternidade 27% 56% 46% 

                   Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Após apresentarmos os principais programas sociais nos quais os nossos 

entrevistados já foram ou são atualmente beneficiários, consultamos junto a eles como 

avaliam os referidos programas, os resultados são apresentados no gráfico 19. É 

interessante percebermos que o grupo de entrevistados que estão mais sujeitos às formas 

de restrições até então apresentadas são os que melhor avaliaram os programas sociais. 

Essa percepção de avaliação se dava em decorrência deles não se encontrarem em 

condições de restrição extrema, como passar fome ou estado de miséria, em decorrência 

desses referidos programas que os mesmos avaliaram como ‘excelente’ e ‘bom’ em 

47%, e apenas 6% considerava ruim. É interessante que essa minoria reduzida que 

considerava ruim eram poucos dentro da realidade em ‘Criação’, que realmente 

necessitavam dos referidos programas sociais, ou até mesmo de ser qualificado como 

beneficiário do programa de reforma agrária. 

 Já para os demais grupos – ‘Consolidação e Estruturação’-, que possuem um 

percentual mais expressivo de famílias pluriativas, e de aposentados e pensionistas, 

como mostrado nas tabelas anteriores, a avaliação dos referidos programas foi 

considerada de forma mediana pelos referidos entrevistados, com 45% avaliando como 

bom e 37% como razoável para os assentados do grupo em ‘Consolidação’, e de 50% 

razoável e 42% bom para os da realidade em ‘Estruturação’. Apenas 18% e 8% desses 

referidos grupos supracitados respectivamente consideravam excelente. É interessante 

aqui também chamarmos atenção para o fato de que esses entrevistados que 

consideravam excelentes geralmente eram os beneficiários desses grupos, que 

demonstravam ser mais necessitados dentro de suas respectivas realidades de análise. 

Gráfico 19: Avaliação dos programas sociais do governo. 

 

                     Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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4.6 - Percepção de Efetividade 

 

 Após discutirmos cada uma das questões que se referem às liberdades 

instrumentais Senianas, iremos nessa seção nos debruçar sobre os aspectos da avaliação 

da efetividade
86

 das políticas públicas, sejam elas estruturantes ou complementares, na 

remoção das formas de privações, e, consequentemente, na promoção da expansão das 

capacidades para a reprodução material e simbólica dos referidos beneficiários em 

análise. 

 Ao perguntarmos a avaliação da efetividade dos moradores quanto ao tamanho 

de suas residências, a partir das informações do gráfico 20, tivemos uma avaliação 

percentual positiva, com 92% para o grupo em ‘Estruturação’, de 64% para a realidade 

em ‘Consolidação’ e de apenas 47% para os assentados em ‘Criação’. Um dos fatores 

que puxou para baixo esse indicador desse último grupo, deu-se em razão da metade 

desses assentamentos pesquisados ainda não terem recebido o crédito de instalação, 

agravando, portanto, as suas respectivas restrições. A mesma ordem de avaliação 

positiva da efetividade se repete para os aspectos relacionados à qualidade das moradias 

pesquisadas, na qual valores foram de 67%, 64% e de 47%, conforme o gráfico 21. 

Gráfico 20: Efetividade quanto ao tamanho da residência. 

 

                     Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Gráfico 21: Efetividade quanto à qualidade da construção da residência. 

                                                             
 

86 Sempre consideraremos como uma avaliação positiva da efetividade o somatório dos quesitos ótimo e 

bom, dos quatro propostos nos gráficos dessa seção. 
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                         Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Os três próximos gráficos 23, 24 e 25 referem-se às questões da avaliação de 

efetividade no que tange ao papel da escola na vida dos filhos dos assentados.  

Assim, a avaliação positiva da infraestrutura física da escola, de acordo com o 

gráfico 22, foi de 67% para o grupo em ‘Estruturação, de 64% para a realidade em 

‘Consolidação’ e de apenas 33% para os assentados em ‘Criação’.  A mesma ordem de 

avaliação positiva se repete no que se refere à qualificação dos professores, conforme o 

gráfico 23, tendo os seguintes valores percentuais: 83%, 73% e 33%. 

Já no que se refere à adequação do ensino à realidade assentada, conforme o 

gráfico 24, pôde-se perceber uma alteração da sequência de avaliação positiva. 

Obtendo-se, portanto, os valores de 55% para o grupo em ‘Consolidação’, de 27% para 

o grupo em ‘Criação’, e nenhum dos entrevistados da realidade em ‘Estruturação’ 

avaliou positivamente.  

A avaliação da efetividade da adequação do ensino à realidade assentada teve 

um percentual baixo, principalmente em razão das respostas dos entrevistados dos 

assentamentos que são ligados ao MST, dado que tanto para eles como para os demais 

assentados não ligados ao referido movimento supracitado, há uma boa referência das 

experiências exitosas das escolas de educação do campo existentes em outras regiões do 

Estado. 

Gráfico 22: Efetividade da Infraestrutura física da escola. 
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                       Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Gráfico 23: Avaliação sobre a qualificação dos professores. 

 

                     Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Gráfico 24: Avaliação da adequação do ensino quanto à realidade do assentamento. 

 

                     Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 O gráfico 25 se propõe a avaliar a efetividade do trabalho realizado pela ATER 

nos assentamentos pesquisados. Assim, a avaliação positiva se deu em 50% no grupo 

em Estruturação, em 40% na realidade em ‘Criação’ e em 27% nos assentados em 

‘Consolidação’. Durante as entrevistas, percebemos que a avaliação dos trabalhos das 

ATER’s estava diretamente relacionada à presença da mesma no momento da pesquisa, 

dado que todos os assentamentos já tiveram ou estão tendo atualmente a presença da 

ATER em suas respectivas unidades reformadas, mas dada a morosidade dos convênios 



 

 

226 
 

 

e os atrasos nos repasses do governo federal para as instituições executoras que atuam 

na região, há uma perda de continuidade desses serviços. Dessa forma, os 

assentamentos que estavam tendo visitas regulares durante a pesquisa avaliaram melhor, 

e os que não estavam sendo beneficiados no momento devido às razões já explicitadas, 

avaliaram pior. 

Gráfico 25: Avaliação da efetividade para a assistência técnica da produção. 

 

                         Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 As próximas seis tabelas estão relacionadas à avaliação da efetividade das 

oportunidades sociais ligadas à saúde, como serviços de atendimento, disponibilidade 

de medicamentos, de marcação de consulta, de tratamentos mais especializados, além da 

infraestrutura física de algumas unidades de saúde. 

 No que se refere à avaliação positiva dos serviços prestados pelos agentes de 

saúde junto às comunidades assentadas, obtivemos os seguintes valores percentuais, de 

acordo com o gráfico 26: 77% para o grupo em ‘Estruturação’, 64% para a realidade em 

‘Consolidação’ e de apenas 13% para os assentados em ‘Criação’. Esses últimos 

alegavam, durante as entrevistas, o fato da distância do assentamento da residência dos 

seus referidos agentes, o que ocasionava irregularidades nas visitas. 

 No gráfico 27 trabalhamos a percepção dos entrevistados sobre as condições de 

funcionamento – estado geral- do principal hospital da cidade. Para todas as realidades 

pesquisadas tivemos uma percepção positiva muito pífia, conforme os valores 

percentuais de 36% para o grupo em ‘Consolidação’, de 25% para a realidade em 

‘Estruturação’ e de apenas 7% para os assentados em ‘Criação’. Mas a mesma avaliação 

melhora um pouco nas duas realidades pesquisadas de ‘Estruturação’ com 58%, e 
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‘Consolidação’ com 54%, quando passamos para os postos de saúde, já para os 

assentados em ‘Criação’, a percepção permanece a mesma, de acordo com o gráfico 28. 

 Para o quesito da disponibilização de marcação de consultas, conforme o gráfico 

29, tivemos uma avaliação positiva apenas para os grupos de assentados em 

‘Consolidação’ e ‘Estruturação’ com 64% e 17%, respectivamente. Já para a realidade 

em ‘Criação’ não obtivemos nenhum registro positivo. Os mesmos fenômenos de 

avaliação positiva se repetem na mesma ordem para as questões que se referem à 

disponibilidade de medicamentos de acordo com o gráfico 30, com 36% e 25%; já para 

a disponibilização de atendimento especializado, conforme o gráfico 31, com os valores 

de 45% e 8%. Nessas duas últimas questões não registramos nenhuma avaliação 

positiva para a realidade em ‘Criação’. Muitos dos entrevistados relatavam nesses dois 

últimos quesitos que fazem uso de plantas medicinais para tratar de algumas doenças, 

dada a falta de medicamentos; e que muitos têm de ir à capital do Estado pelo transporte 

ofertado pela prefeitura para conseguir tratamento mais especializado. 

Gráfico 26: Avaliação quanto aos atendimentos dos serviços dos agentes de saúde. 

 

      Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Gráfico 27: Avaliação do estado geral do hospital mais utilizado. 

 

        Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Gráfico 28: Avaliação do estado geral do posto de saúde mais utilizado. 

 

                        Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Gráfico 29: Avaliação quanto à disponibilidade de consultas. 

 

                      Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Gráfico 30: Avaliação quanto à disponibilidade de medicamentos. 

 

                      Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Gráfico 31: Avaliação da disponibilidade de tratamentos especializados. 
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                      Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Os próximos gráficos, do 33 ao 37, procuram realizar uma avaliação das 

questões que estão diretamente relacionadas à liberdade instrumental das facilidades 

econômicas, como a efetividade do tamanho da propriedade, da fertilidade do solo, do 

maquinário agrícola, da disposição da mão de obra familiar e dos créditos agrícolas. 

Questões essas que estão diretamente relacionadas às garantias das formas de 

reprodução material e simbólica dos assentados. 

 No que se refere à avaliação positiva do tamanho do lote, conforme o gráfico 32, 

pode-se perceber uma inversão na percepção dos grupos analisados, quando comparada 

às avaliações anteriores. Verificando, assim, um percentual de 87% para o grupo em 

‘Criação’, de 75% para a realidade em ‘Estruturação’ e de 73% para os assentados em 

‘Consolidação’. Essa percepção da avaliação do lote leva em consideração dois 

aspectos: o tamanho do grupo familiar e a produtividade do solo. Como o grupo familiar 

dos beneficiários em ‘Criação’ são menores, o tamanho do lote teve uma avaliação 

positiva superior ao da realidade em ‘Consolidação’, que possui um numerário de 

membros familiares maior, até mesmo em decorrência do número de agregados junto 

aos cadastrados dessa última realidade. 

 Já quanto ao outro aspecto, que se refere à produtividade do lote, iremos 

demonstrar pelo gráfico 33 como se revelou a avaliação positiva dos mesmos, em que 

obtivemos os seguintes resultados: 75%, 64% e 54% nas realidades em ’Estruturação’, 

‘Consolidação’ e ‘Criação’, respectivamente. Alguns assentados desse último grupo se 

queixavam do fato de parte das terras do assentamento ser terreno pedregoso, e, 

portanto, inviável para a produção agrícola.  

 No quesito da avaliação do maquinário agrícola apenas uma pequena minoria 

reduzida de 7% do grupo em ‘Criação’ avaliou positivamente, de acordo com o gráfico 

34. Enquanto nas demais realidades não houve nenhum registro positivo. Todos sempre 

alegavam a falta de manutenção e conservação desses maquinários, principalmente os 

de utilização coletiva. 

 No gráfico 35, trabalhamos a avaliação da disposição do tamanho da mão de 

obra familiar. Dessa forma, obtivemos os resultados positivos de 64% para o grupo em 
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‘Consolidação’, de 42% para a realidade em ‘Estruturação’ e de 27% para os assentados 

em Criação. Esses dados estão diretamente relacionados com outras questões 

mencionadas anteriormente. 

 E, por último, iremos mapear as avaliações referentes à efetividade do crédito, 

conforme as informações do gráfico 36, no qual as mesmas demonstram um resultado 

pífio nas três realidades, com exceção de uma discreta avaliação positiva de 25% para 

os assentados do grupo em ‘Estruturação’. Nesses aspectos, os entrevistados sempre 

citavam a enorme burocracia, e as exigências de documentação e garantias, que 

geralmente os mesmos não possuíam. 

Gráfico 32: Avaliação da efetividade quanto ao tamanho do lote. 

 

                      Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Gráfico 33: Avaliação da fertilidade solo. 

 

                       Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Gráfico 34: Avaliação da qualidade dos maquinários e equipamentos produtivos em 

geral. 



 

 

231 
 

 

 

           Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Gráfico 35: Avaliação da disponibilidade da mão de obra familiar, quanto às 

necessidades do grupo familiar. 

 

                       Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Gráfico 36: Avaliação da efetividade da disponibilidade de crédito. 

 

                         Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Nos próximos cinco gráficos, procuraremos realizar um mapeamento do antes e 

depois da condição de assentado para os nossos entrevistados. Iremos averiguar como 

eles avaliam o seu status de bem-estar nas questões referentes à moradia, educação, 

saúde, questão nutricional, e ao entretenimento. A partir dessas informações, teremos 

mais elementos sobre o impacto do programa de reforma agrária na vida dessas famílias 

pesquisadas 
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 Inicialmente, ao avaliarmos a condição atual da moradia dos assentados, com as 

anteriores ao programa de reforma agrária, de acordo com o gráfico 37, obtivemos 

expressivos resultados positivos
87

 nas três realidades analisadas com 91%, 88% e 83% 

para os grupos em ‘Consolidação’, ‘Criação’, e ‘Estruturação’, respectivamente. Já na 

avaliação das questões que se referem à educação, tivemos ainda um resultado positivo, 

mas menos expressivo que no quesito anterior, com os seguintes valores de 67% para o 

grupo em ‘Criação’, 64% para a realidade em ‘Consolidação’, e 42% para os assentados 

em ‘Estruturação’, de acordo com o gráfico 38. 

 No gráfico 39, que trata das questões referentes à saúde, ainda dentro dessa 

análise de antes e depois da vida de assentado, tivemos uma representatividade de 

avaliação positiva mediana para os três grupos, com os valores de 73%, 50% e 40% 

para as realidades em ‘Consolidação’, ‘Estruturação’ e ‘Criação’, respectivamente. Já as 

referentes às condições nutricionais tiveram uma avaliação positiva expressiva para 

todas as realidades pesquisadas, com 88% para o grupo em ‘Criação’, 82% para os 

assentados em ‘Consolidação’, e 75% para os em ‘Estruturação’, de acordo com o 

gráfico 40. 

 Mesmo sem conseguirmos mapear, durante as visitas e as pesquisas de campo, 

equipamentos de entretenimento nas comunidades visitadas, os entrevistados 

destacaram que as condições de lazer atualmente são melhores que antigamente, em 

decorrência principalmente da facilidade de aquisição de equipamentos como 

televisores, smartphones, e das inovações tecnológicas por meio das redes sociais e 

internet, que ligam essas comunidades isoladas com o restante do mundo. Dessa forma, 

obtivemos os resultados percentuais positivos de 67%, 54% e 25% nos grupos de 

assentados em ‘Criação’, ‘Consolidação’ e ‘Estruturação’, respectivamente, de acordo 

com o gráfico 41. 

Gráfico 37: Avaliação da moradia atual, quando comparada com a anterior ao 

assentamento. 

                                                             
 

87 Aqui iremos fazer referência ao resultado positivo para o somatório das respostas melhor e muito 

melhor. 
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                          Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Gráfico 38: Avaliação da qualidade e do acesso à educação, quando comparada à 

situação anterior ao assentamento. 

 

                           Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Gráfico 39: Avaliação da qualidade da saúde, quando comparada à situação anterior ao 

assentamento. 

 

                         Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Gráfico 40: Avaliação das condições nutricionais, quando comparadas à situação 

anterior ao assentamento. 
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                       Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Gráfico 41: Avaliação do acesso à cultura e lazer, quando comparada à situação anterior 

ao assentamento. 

 

                           Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

4.7 - Percepção das Restrições 

 

 Nessa seção procuraremos mapear quais as principais barreiras ou restrições 

identificadas pelos beneficiários do programa de reforma agrária, que impedem os 

mesmos de expandir as suas capacidades e desfrutar do desenvolvimento como 

liberdade. Assim, na Tabela 39, abaixo, estão elencadas diferentes formas de restrições. 

Procuraremos mapear quais são as mais representativas para cada grupo em análise. 

 O que podemos perceber inicialmente é que os percentuais que representam as 

formas de restrições se encontram bem distribuídas para todos os grupos. Para o grupo 

de assentados em ‘Consolidação’, a principal forma de restrição está sendo a escassez 

de água, com 28%, dado que a falta da mesma vem inviabilizando a produção agrícola 

há alguns anos. Seguido pelo fato do desemprego dos jovens com 19%, dado que esse 

grupo possui muitos filhos de cadastrados adentrando no mercado de trabalho. Outro 

quesito com a mesma proporção percentual foi a baixa renda das famílias, muitos 
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chegaram a associar esses dois últimos fatos à conjuntura econômica atual que o país 

vem passando. 

 Na realidade em ‘Estruturação’, o maior percentual foi para o desemprego dos 

jovens e a baixa renda, com 28% cada, pelas mesmas razões já descritas. Seguido pela 

escassez de água com 22%. Já para os assentados do grupo em ‘Criação’, a principal 

forma de restrição está sendo baixa renda das famílias, com uma representação 

percentual de 38%, dado que muitos desse grupo possuem como única renda 

monetizada o bolsa família. Seguido pelas questões referentes à saúde com 17%, dado 

que há muitas crianças no referido grupo com o sistema imunológico ainda em 

formação, o que as torna mais propensas a doenças viróticas. E, por último, a escassez 

de água, com 13%. 

Tabela 39: Mapeamento das três principais formas de restrições no assentamento 

Restrições Consolidação Estruturação Criação 

Baixa renda 19% 28% 38% 

Escassez de água 28% 22% 13% 

Desemprego dos jovens 19% 28% 2% 

Isolamento/Acesso 9% 3% 6% 

Ausência de entretenimento - - 11% 

Telecomunicação  - - - 

Moradia - - 5% 

Educação 3% - 2% 

Saúde 3% 5% 17% 

Assistência Técnica 12% - 6% 

Eletricidade - - - 

Transporte coletivo 7% 14% - 

Total 100% 100% 100% 

                Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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4.8 – Reprodução Material e Simbólica 

 

 Ao querer coletar informações sobre a atual condição da reprodução material dos 

referidos pesquisados, suas avaliações sobre as condições de efetividade da renda 

auferida pelo grupo familiar, e da necessidade de parte de seus membros trabalharem 

fora do lote da propriedade em prol de suprir as necessidades diárias da família em 

termos de alimentação, vestuário, moradia, educação, saúde e entretenimento, 

obtivemos inicialmente os seguintes resultados percentuais para o somatório dos 

quesitos suficiente e mais que suficiente de 91%, 83% e 37% para os grupos em 

‘Consolidação’, ‘Estruturação’, e ‘Criação’, respectivamente, de acordo com a Tabela 

40. É interessante ressaltarmos o paradoxo
88

 nas informações prestadas pelos 

entrevistados dos segmentos em ‘Consolidação’ e em ‘Estruturação’, com as 

informações da tabela anterior que trata das principais formas de restrição.  

Tabela 40: Avaliação da efetividade da renda auferida pela família atualmente 

Efetividade da Renda Consolidação Estruturação Criação 

Suficiente 63% 83% 37% 

Mais que suficiente 28% - - 

Insuficiente 9% 17% 63% 

Estado de Miséria extrema - - - 

Total 100% 100% 100% 

                  Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 No gráfico 42, que trata da necessidade de membros do grupo familiar 

trabalharem fora da propriedade para complementar a renda da família, podemos 

                                                             
 

88 Imaginamos que esse fato possa se dar em decorrência de os indivíduos nunca se encontrarem 

satisfeitos com o que têm e sempre pretenderem alcançar cestas de consumo superiores as que estão 

consumindo atualmente, conforme temos nos axiomas da teoria da utilidade, ao demonstrar a 

racionalidade econômica da teoria do consumidor. 
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perceber uma ordem decrescente conforme as restrições mapeadas até então para as três 

realidades analisadas. Obtivemos os seguintes resultados: 80% para o grupo de 

assentados do grupo em ‘Criação’, 67% para a realidade em ‘Estruturação’, e o menor 

percentual foi para os cadastrados dos assentamentos em ‘Consolidação’, com 45%. 

Lembrando que esse último grupo é o que concentra o maior número de beneficiários 

aposentados e pensionistas nas três realidades pesquisadas. Essas informações reiteram 

as nossas deduções anteriores sobre a relevância da pluriatividade como estratégia da 

reprodução material e simbólica, a partir da manutenção da propriedade rural, como 

afirma Wanderley (2003). 

Gráfico 42: Avaliação da necessidade de membros da família trabalharem fora da 

propriedade para complementação da renda familiar. 

 

                           Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

4.8.1 – Reprodução Simbólica 

 

 Já nesse último bloco dos resultados e discussões, iremos discorrer sobre as 

questões que estejam diretamente relacionadas à reprodução simbólica dos assentados. 

Informações essas que são relevantes para que possamos reiterar as nossas 

considerações sobre o fato do processo de reforma agrária ir muito além das questões 

produtivistas e economicistas defendidas pelas argumentações de Navarro (2014), ao 

defender a inviabilidade de um processo reformista, e de Graziano Neto (1991), ao 

afirmar que não há mais uma demanda reprimida por terra e que os atuais beneficiários 

são trabalhadores industriais urbanos, que são cooptados em portas de fábricas dos 

grandes centros. 

 Ao mapearmos a identificação dos entrevistados com o trabalho agrícola e com 

o estilo de vida rural de acordo com o gráfico 43, obtivemos uma expressiva resposta 
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positiva com 100% dos assentados do grupo em ‘Consolidação’, e até do próprio grupo 

que foi diagnosticado em nossa pesquisa como os que estão mais sujeitos a estados de 

restrições - no caso a realidade dos assentados em ‘Criação’. Já o segmento dos 

assentados em ‘Estruturação’ teve uma resposta positiva em 84%. A pequena minoria 

desse último grupo que relataram que não se identificavam com esses aspectos aqui 

levantados alegava que tinha vontade de morar mais próximo de familiares que residem 

na cidade, dado que apenas eles se encontram agora na zona rural; outros falavam da 

vida monótona e parada, e que almejavam algo melhor nos grandes centros. 

Gráfico 43: Identificação com a prática laboriosa agrícola e com a vida rural. 

 

                        Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Tentando enxergar as transformações ocorridas no meio rural conforme visto em 

Carneiro (2012) por meio do processo das novas ruralidades, tínhamos vontade de 

mapear até que ponto as ocupações não agrícolas são oriundas dos baixos retornos das 

atividades agrícolas, ou perda de identificação com a mesma. Dessa forma, obtivemos 

novamente uma expressiva resposta positiva da identificação com as atividades 

agrícolas, dentro da garantia de suas reproduções materiais e, consequentemente, 

simbólica, com os valores percentuais de 90%, 83% e 71% para as realidades assentadas 

em ‘Consolidação’, ‘Criação’ e ‘Estruturação’, respectivamente, conforme o gráfico 44. 

 É importante salientarmos que essa era a manifestação dos próprios cadastrados 

durante as entrevistas. Entre as populações mais jovens, no caso os filhos dos 

assentados, muitos manifestavam o desejo de querer continuar residindo no meio rural, 

mas almejavam ocupações diferentes das dos pais, principalmente os filhos do sexo 

feminino. Já entre os filhos do sexo masculino, percebíamos que quase a metade 

pretendia ser agricultor e se orgulhava das ocupações dos pais com a atividade agrícola 

–principalmente aqueles agregados. 
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Gráfico 44: Pretensão em trabalhar em atividades não agrícolas e continuar no meio 

rural 

 

              Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 Ainda no intuito de sabermos se esses registros eram dados em decorrência do 

conjunto capacitário dentro do universo rural, a partir da ótica Seniana, procuramos 

ampliar esse leque do conjunto capacitário para as dimensões além do rural, ou seja, 

com oportunidade de moradia e trabalho no meio urbano. E novamente obtivemos 

respostas expressivamente contundentes no sentido de permanecer no meio rural no que 

se refere a todos os grupos pesquisados, com 100% para os assentados em ‘Criação’, 

94% para os em ‘Consolidação’, e 86% para os beneficiários da realidade em 

‘Estruturação’, conforme o gráfico 45. 

Gráfico 45: Pretensão de sair do meio rural, em decorrência da oferta de moradia e 

trabalho na cidade. 

 

                         Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

 

 

 



 

 

240 
 

 

5.0 - Considerações Finais 

 

 Aplicar a reflexão teórica Seniana de desenvolvimento como liberdade, dentro 

das realidades de unidades territoriais de reforma agrária foi a oportunidade de 

experienciar a materialização do conhecimento acadêmico e científico na prática 

cotidiana. Em outras palavras foi a experiência de transformar o conhecimento em uma 

prática vivencial dentro da realidade pesquisada. 

 Tudo em razão da aplicabilidade da matriz teórica escolhida para orientar as 

nossas formulações hipotéticas, e principalmente pelo objeto de estudo: as unidades 

assentadas. Esse objeto de estudo se qualifica pelas suas características e peculiaridades 

em formas de restrições e potencialidades, e a partir das articulações internas e externas 

às próprias realidades assentadas conseguem, geralmente, remover ou converter as suas 

formas de privações em expansão das suas respectivas capacidades. 

 Diante do até então exposto, pretendemos retornar para os grupos pesquisados os 

desfechos desta pesquisa, para que possamos contribuir, à luz dos nossos objetivos, os 

resultados alcançados durante essa caminhada, para não chamarmos apenas de pesquisa. 

Esse processo de construção, de interação, de confiança, de relato de histórias de vida 

que foram vivenciados, a partir de cada batida de palmas, de cada arrastado de cadeira 

ou tamborete, de cada convite para lanchar, ou fazer juntamente com eles algumas das 

três principais refeições diárias. E sempre a cada despedida o sentimento de uma 

saudade de amigos que já se conheciam há muito tempo, e não apenas há algumas 

horas.  

 Assim, no intuito de analisarmos as contribuições da efetividade das políticas 

públicas como instrumentos propulsores para a garantia da reprodução material e 

simbólica dos beneficiários do programa de reforma agrária, dentro do enfoque teórico 

Seniano, iremos, inicialmente, chamar a atenção do papel do Estado como agente 

promotor do desenvolvimento, como afirma Sen (2000, 2010, 2015). Promoção essa 

que se encontra pautada na garantia das condições mínimas e necessárias para que os 

indivíduos possam ter acesso às oportunidades, independentemente da sua localização, 

como afirma Favareto (2010), ao discutir a paridade de comodidade entre as regiões, 

sejam elas rurais ou urbanas. 
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 Dessa forma, as políticas públicas que são a materialização do retorno social do 

Estado à sociedade devem sempre garantir a condição de dignidade, por meio das 

oportunidades a todos os seus cidadãos. Retorno esse que pode ter um caráter 

transversal e universal em decorrência da igualdade constitucional, mas que também 

pode ser específica e diferenciada, conforme a heterogeneidade interna e externa aos 

indivíduos, conforme afirma Sen (2012). 

 Conforme o nosso primeiro objetivo específico, procuramos mapear as políticas 

públicas, sejam elas de cunho estruturante ou complementar em cada uma das 

realidades assentadas e sua respectiva competência governamental, seja na realização ou 

financiamento da mesma. Mesmo dada a diferenciação na execução das ações públicas - 

em razão do estágio do processo de implantação em que se encontra cada assentamento 

-, procuramos visualizar quais são as principais formas de restrições ainda existentes, e 

quais as efetuações estatais necessárias para a remoção das mesmas, ou conversão 

destas em expansão das capacidades dos referidos beneficiários. 

 Dentro do contexto acima apresentado, podemos perceber que, no que tange ao 

acesso às políticas complementares, todos os assentamentos, independentemente do seu 

estágio de implantação, seja ele em ‘Consolidação’, ‘Estruturação’ e ‘Criação’, estão 

tendo acesso às mesmas oportunidades no que se refere aos aspectos de financiamentos, 

saúde, educação, assistência técnica, dentre outros. Apesar disso, temos os registros de 

diferenciação da forma de alcance desses serviços, em virtude da localização dos 

referidos assentamentos que estão mais ou menos próximos de regiões com maiores 

aglomerações populacionais - independentemente do seu estágio de implantação. Mas 

mesmos os que se encontram mais isolados são assistidos por transporte escolar ou por 

visitas das equipes do PSF. 

 Agora o grande gargalo verificado dentro desse mapeamento são as políticas de 

cunho estruturante nas diferentes realidades assentadas. Os assentamentos que se 

encontram no grupo em ‘Consolidação’ e ‘Estruturação’ relataram que nos primeiros 

anos, ou na fase de implantação, passaram por inúmeras restrições, mas que as mesmas 

foram sanadas ao longo do tempo, na medida em que as ações de implantação iam se 

efetivando em cada unidade assentada.  
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Realidade essa que ainda não se efetivou nos assentamentos do grupo em 

‘Criação’, que estão ainda carecendo de créditos de instalação, de construção de poços 

profundos juntamente com dessalinizadores, dentre outros. Concomitante a essas 

restrições da fase de implantação, temos ainda o agravamento desse cenário, em 

decorrência dos quatro anos de seca, que aflige todos os entrevistados, mas tendo o 

maior peso para esse referido grupo, dadas as privações já descritas. 

 No segundo objetivo específico, que trata da descrição das liberdades 

instrumentais Senianas, chamou-nos a atenção as questões referentes às facilidades 

econômicas. A realidade dos entrevistados que possuíam parte dos seus membros em 

ocupações fora do lote da propriedade – famílias pluriativas -, em outras palavras, que 

havia uma ampliação do seu conjunto capacitário, conforme Sen (2012), as mesmas se 

encontravam em estados de bem-estar e de realização superior, quando comparadas 

àquelas que dependiam única e exclusivamente da renda advinda da produção do lote, 

ou de programa de transferência de renda do governo federal. 

 Dessa forma, os grupos familiares que possuíam membros em idade 

economicamente ativa, como era o caso das realidades em ‘Consolidação’ e 

‘Estruturação’, encontravam-se em condições melhores dentro dos aspectos 

relacionados à renda, quando comparados ao grupo dos assentados em ‘Criação’, que 

em sua grande maioria eram apenas jovens casais, com filhos pequenos. 

 Esses dados reforçam a nossa idéia da relevância das ocupações não agrícolas na 

estruturação das estratégias de reprodução material dos grupos familiares e, 

consequentemente, de suas reproduções simbólicas, conforme Wanderley (2003). Não 

se configura como perda de identidade dos produtores rurais, como afirma Navarro 

(2014), em razão das transformações do rural não agrícola, conforme vimos em 

Carneiro (2012). Dessa forma, a pluriatividade em famílias assentadas se revela como 

uma estratégia de remoção das formas de restrições, principalmente nos assentamentos 

da região do Semiárido, em virtude das suas condições naturais inóspitas. 

 Para as oportunidades sociais no que se refere ao acesso à saúde e à educação 

tivemos certa uniformidade nos três grupos analisados, independentemente do horizonte 

de tempo de fundação de cada assentamento. Apenas vale pontuar o baixo nível de 

escolaridade dos cadastrados, o que se remete em uma forma de privação dos mesmos 
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quanto ao acesso às informações codificadas, e convertendo-se em uma barreira parcial 

de sua capacidade de agência e de comportamento de accountability. 

 Já nas questões referentes à liberdade instrumental das garantias de 

transparência e liberdade política foi interessante percebermos a relação direta do 

comportamento accountability e de agência dos entrevistados com as formas de 

restrições existentes nos grupos analisados. Dessa forma, quanto maiores fossem as 

formas de privações maiores eram as capacidades de organização dos mesmos, de 

reivindicação junto ao poder público, em participação em atividades organizativas 

internas e externas ao assentamento, dentre outras. 

 Portanto, a realidade dos assentamentos em ‘Criação’, nesses aspectos 

anteriormente citados, destacou-se quando comparada aos dos demais grupos. Mas 

esses últimos também chegaram a relatar que esse fenômeno era mais comum em suas 

realidades assentadas nos primeiros anos, quando as necessidades coletivas ou 

individuais dos mesmos eram insuportáveis.  

 No aspecto da segurança protetora materializada pelas disposições 

institucionais fixas ou temporárias, conforme as necessidades dos beneficiários, pôde-se 

perceber que para muitas famílias a única fonte de renda monetizada são os programas 

de transferência de renda como ‘Bolsa família’, principalmente para aqueles cadastrados 

em que seu grupo familiar não possui nenhum aposentado ou membro trabalhando fora 

do lote da propriedade, como foi o caso de quase todas as famílias entrevistadas nos 

assentamentos em ‘Criação’.  

 Ao discutirmos as questões referentes à efetividade das políticas públicas junto 

aos pesquisados e mapear as formas de privações ainda existentes, conforme o terceiro 

objetivo específico, pudemos perceber que obtivemos uma percepção positiva para a 

grande maioria das políticas públicas, sejam elas estruturantes ou complementares, nas 

três realidades pesquisadas. Apesar de termos observado baixa efetividade em alguns 

aspectos particulares e pontuais em algum grupo específico analisado, em virtude dos 

mesmos ainda não terem sido alcançados pela referida ação estatal – assentamentos em 

‘Criação’ -; ou pelo fato de determinada realidade pesquisada não estar mais satisfeita 

com as ações realizadas. Demandando, portanto, cestas de serviços superiores as até 
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então já ofertadas pelo poder público – nesse último caso principalmente os grupos em 

‘Consolidação’ e ‘Estruturação’. 

 Mas ao compararmos as realidades observadas atualmente nos aspectos como 

renda, saúde, educação, moradia, alimentação junto a todos os beneficiários dos grupos 

analisados, a maioria foi unânime em afirmar que se encontram em situação bem melhor 

do que antes de aderirem ao programa de reforma agrária. Afirmação que corrobora 

com a ideia de Leite (2006) ao afirmar a eficácia da política reformista em realidades 

assentadas, mesmo perante as restrições observadas.  

 Nas principais formas de restrições registradas por ambos os grupos pesquisados 

se destacam as questões referentes à baixa renda das famílias; à escassez de água na 

região, tanto para o consumo humano como para a viabilização de atividades voltadas à 

agropecuária; e à falta de oportunidade para os mais jovens na região, mesmo dadas as 

transformações do rural não tão mais agrícola nas regiões interioranas, de acordo com 

Carneiro (2012). 

 O quarto e último objetivo volta-se para as questões relacionadas às formas de 

reprodução material e simbólica dos grupos pesquisados, nos quais praticamente todos 

os entrevistados reafirmaram a  relevância das ações estatais na promoção e facilitação 

do exercício de atividades relacionadas à reprodução material dos mesmos, e, 

consequentemente, de suas reproduções simbólicas. Dado que em quase todas as 

realidades foram categóricos em afirmar que se identificam não apenas com o estilo de 

vida rural, mas principalmente com a agricultura como forma de ocupação. 

Enaltecendo, portanto, a relevância da política fundiária como instrumento de 

desenvolvimento como liberdade, mesmo dadas as suas limitações em formulação e 

execução, que são passíveis de reparação e de ajustamentos para a expansão das 

capacidades humanas dos trabalhadores rurais. 

 A partir dos resultados obtidos na pesquisa, e da observância das realidades 

apresentadas, acredita-se que se os cadastrados dos programas de reforma agrária - 

principalmente das regiões inóspitas como a região Semiárida do Nordeste, em virtude 

das condições edafoclimáticas, conforme Gomes da Silva e Bastos (2014) ao afirmar 

que se encontram mais propensos a estados de privações-, pudessem conciliar as 

atividades da produção agrícola com as atividades formais, sem desqualificá-los como 



 

 

245 
 

 

agricultores assentados, como ocorre com os não assentados em regiões rurais, se os 

mesmos pudessem ampliar o seu conjunto capacitário, como afirma Sen (2012), 

estariam menos propensos às privações impostas por essa desigualdade de âmbito 

externo - no caso da região Semiárida. Mas mesmo perante a esse cenário anteriormente 

apresentado, pode-se afirmar que houve a efetividade das políticas públicas 

complemetares e estruturantes para as realidades pesquisadas. 
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Anexo – A 

 

Figura 05: Imagens dos Assentamentos em Consolidação. 
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Figura 06: Imagens dos Assentamentos em Estruturação. 
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Figura 07: Imagens dos Assentamentos em Criação. 
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Anexo – B 

 

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA. 

 

Esse primeiro bloco de perguntas pretende fazer uma caracterização do público pesquisado nas 

unidades de reforma agrária, nos quesitos como, quantidade de membros em cada família, faixa 

etária, sexo, estado civil, antecedentes de residência e ocupação atual e anteriormente ao 

assentamento, dentre outros aspectos. 

 

01- Em nome de quem está o cadastro? 

(   ) Homem    (   ) Mulher    (    ) Casal 

 

02- Está morando neste local: 

(    ) Desde antes do início do assentamento 
(    ) Desde o início do assentamento 

(    ) Depois do Assentamento: 

 

(    ) Menos que 1 ano    (    ) 1 a 3 anos   (    ) 3 a 6 anos   (    ) 6 a 9 anos  (    ) acima de 10 anos 

 

03 - A sua família antes do assentamento, morava na região/zona: 

(   ) Urbana       (    ) Rural 

 

04 - De qual atividade provinha a maior parte da renda da família antes do assentamento: 

(    ) Agropecuária        (    ) Indústria       (    ) Comércio   (    ) Construção Civil 

(    ) Agroindustria        (    ) Serviços Doméstico   (    ) Outro ___________________________ 
 

        05 - Informações sobre os residentes da casa. (Começa pelo cadastrado (a), seu cônjuge e em 

seguida dos mais velhos para os mais novos.) 

 
 

 

 

 

 

 

Nº de 

identificação 

 

 

 

 

 

 

Nome 

Parentesco com o 

cadastrado (a): 

1-Cadastrado 

2-Conjuge 

3-Filho    4-Filha 

5-Genro   6-Nora 

7-Neto      8-Neta 

9-Pai      10- Mãe 

11- Irmã12-Irmã 

13-Avô   14-Avó 

15-Sogro 

16-Sogra 

17- Amigo  

 18- Outros 

 

 

 

 

 

 

 

Idade: 

 

 

    

 

 

 

 Sexo:  

 

 

 

 

 

 

Mas   Fem       

 

Estado Civil: 

 

1-casado  

2- Solteiro 

3-Viúvo 

4-Divorciado 

 

 

Condição de ocupação antes 

do assentamento: (Somente 

para o cadastrado e cônjuge) 

 

1 – Não trabalhava 

2- Por conta própria 

3- Como empregado 

4- Parceiro/ Rendeiro/ Colono/ 

Morador 

 

Tipo de ocupação atual: 

1- Somente na 

propriedade 

2– Doméstico tempo 

integral 

3- Na propriedade e fora 

4- Na propriedade e 

doméstico 

5-  Na propriedade e 

estuda 

6-  Não estuda e nem 

trabalha 

7- Somente fora 

8- Deficiente / Inválido 

9- Somente estuda 

10 – Criança 

11 – Trabalha fora e 

estuda 

01         

02         



 

 

259 
 

 

03         

04         

05         

06         

07         

08         

09         

10         

11         

12         

 
 

Objetivo Específico 

Mapear a existência de políticas fundiárias e complementares nos assentamentos 

analisados. 

Variável Programas de estruturação e fortalecimento da política de reforma agrária que cada 

assentamento já aderiu, desde sua existência. 

Indicador 01: 

Tipificação e descrição de cada um dos referidos programas de estruturação e fortalecimento da reforma agrária 

(política fundiária e complementar), já realizada nos assentamentos pesquisados. 

 
01- Como você avalia o cronograma/horizonte de tempo da execução das ações de consolidação do 

assentamento. 

(    ) Muito lento (Caso a sua opção tenha sido essa, responda as duas próximas perguntas) 

(    ) Dentro do prazo previsto 

(    ) Muito Rápido 

(    ) Não possui informações sobre isso. 

 

02 - Caso a sua resposta anterior tenha sido (Muito lento). Em sua opinião essa lentidão se deve por 

quais fatores? 

(    ) Burocracia dos órgãos governamentais 

(    ) Falta de interesse do poder público 

(    ) Falta de organização por parte dos beneficiários. 

(    ) Falta de articulação política dos beneficiários junto ao poder público. 

(    ) Ausência de recursos públicos para a execução das obras 

 

03 -Essa lentidão das ações de estruturação e fortalecimento do assentamento, em sua opinião, está 

se convertendo de alguma forma em prejuízos para a comunidade local e para a sau família. 

(    ) Sim    (    ) Não 

Porque________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

04 - Aquisições em benfeitorias e instalações no assentamento, a partir das fases de implementação 
do referido projeto de assentamento? 
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Especificação 

 

Existência (X) 

 

Quantidade 

 

Média de 

anos 

Forma de Uso 

1-Coletico 

2-Individual 

3-Misto 

Açudes/Barreiros     

Aviários     

Casas     

Estábulo     

Estufa plástica     

Galpão/Armazem     

Sede da associação     

Pocilgas     

Poços artesianos     

Silo     

Cerca/aramados     

Apriscos     

Unidade de beneficiamento     

     

 

05 - Aquisições a partir das fases de implementação do projeto de reforma agrária, como máquinas, 
equipamentos e animais de trabalho, no que se refere a quantidade e média de anos, e formas de 

uso. 
 

 

Especificação 

 

Existência (X) 

 

Quantidade 

 

Média de 

anos 

Forma de Uso 

1-Coletico 

2-Individual 

3-Misto 

Bois/vacas de trabalho     

Cavalos     

Burros/mulas/Jegues     

Caminhão      

Trator     

Arado de tração animal     

Arado de tração Mecânica     

Capineira de tração animal     

Semeadora de tração animal     

Semeadora de tração mecânica     

Semeadora manual     

Ensiladeira     

Roçadeira     

Carroça     
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Pulverizador Tracionado     

Pulverizador costal manual     

Pulverizador costal motorizado     

Distribuidor de esterco     

Ordenhadeira     

Moto Serra     

Motor elétrico     

Bomba d’água     

Triturador de cereais     

Forrageira     

Debulhador     

Outros:     

 

06 - Sobre a moradia do cadastrado? 
Cômodo Quantidade Piso predominante Marque com (X) Tipos de parede 

predominante 

Marque com (X) 

 Banheiro  Concreto  Tijolo s/revestimento  

 Cozinha  Chão Batido   Tijolo c/ revestimento  

Quarto  Cimento Queimado  Taipa (Barro c/ estacas)  

Sala  Cerâmica  Tapumes ou chapas de 

madeira 

 

Varanda/Área  Lajota  Outros 

 

 

Total  Madeira  

 

Instalações Sanitárias Marque com (X) Cobertura 

predominante 

Marque com (X) Fornecimento de 

Energia elétrica 

Marque com (X) 

 Banheiro Completo (Vaso, 

descarga, chuveiro e pia) 

 Telha de argila  Disponibilidade regular 

e adequada 

 

 Banheiro Incompleto 

(Faltando algum dos itens 

acima) 

 Telha de amianto   Disponibilidade 

intermitente (Baixa 

potencia) 

 

Casinha ou latrina  Palha  Não possui  

Não possui  Outro  Energia alternativa  

 

07 - Há disponibilidade de água para atender as necessidades das famílias durante todo o ano? 

(    ) Sim       (    ) Não 

 

08 - Informações referente a origem da água e principais formas de tratamento da mesma, e dos 

dejetos humanos ? (1 – Mais utilizado/ 2 – Menos utilizado) 
Principal fonte de abastecimento Ordem de 

Importância 

Tratamento 

d’água p/ 

consumo humano 

Ordem de 

Importância 

Tratamento 

dos dejetos 

humanos 

Ordem de 

Importância 

Poço artesiano  Não Tratamento  Rede de esgoto  

Córrego ou rios  Cloração  Fossa simples  
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Açude ou barreiro  Fervura  Fossa séptica  

Cisterna  Filtragem  Fossa 

incompleta 

 

Água encanada  Dessanilização  Sem tratamento  

Carro Pipa  Outros  

 

 

 

Objetivo 

Específico 

Descrever como se manifestam as cinco liberdades instrumentais 

Seniana nos assentamentos pesquisados. 

Variável Facilidades Econômicas 

Indicador 01: 

Pacotes alternativos de recursos e mercadorias sobre as quais os assentados poder ter 

acesso e controle. (Entitlements) 

 

01- Algum membro da família trabalha fora da propriedade do assentamento. 

(    ) Sim    (    ) Não 
 

 

 

Código da pessoa 

que trabalha fora 

Local de trabalho? 

1-Na 

localidade/Comunidade 

rural onde reside 

2-Na sede do município 

3-Em outro município 

Qual setor? 

1-Agropecuária/Extrativismo 

2-Industria 

3-Comércio 

4-Construção Civil 

5-Artesanato 

6-Trabalho doméstico 

7-Funcionário Público 

8-Autônomo 

9-Outro 

Principal razão que o levou a 

trabalhar fora da propriedade? 

1-Baixa condição do lote 

2-Baixa condição de renda da 

para a subsistência. 

3-Aumento do conforto 

doméstico. 

4-Falta de recursos 

investimento/custei na 

produção 

5-Disponibilidade de Tempo 

6- Outros 

    

    

    

    

    

 
02 -Obtiveram financiamentos ou empréstimos no último ano agrícola? 

(    ) Não (Pular para a outra questão) 

(    ) Sim 
 Finalidade do Financiamento Fonte do Financiamento 
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Nº do código 

1-Custeio 

2-Comercialização 

3-Investimento 

4-Habitação/Mat. De Construção 

5-Aquisição bem durável (moto/carro/outro) 

1-Bancos 

2-Financeiras 

3-Empresa que trabalha 

4-Vizinhos 

5-Parentes 

6-Outros 

   

   

   

   

   

 

03 -Por que não obtiveram financiamento: 

(    ) Não quiseram 

(    ) Restrição de crédito/ Inadimplência 

(    ) Burocracia de acesso ao crédito 

(    ) Não sabe responder 

04- Em relação a produção de culturas, plantadas na sua lavoura/roça /quintal no último ano? 
Cultivo Marcar 

com (x) 

Quant. Colhida 

(kg) ou (saca) 

Destino da produção (Qauntidade) 

Venda                        Consumo Familiar            Consumo Animal             Sementes 

Feijão       

Arroz       

Milho       

Mandioca       

Mamona       

Batata-doce       

Algodão       

Fava       

       

       

Culturas Permanentes 

Caju       

Manga       

Goiaba       

Acerola       

Cajá       

Mamão       

Abacate       

Maracujá       
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Limão       

       

       

Legumes e Verduras 

Alface       

Cebola       

Cenoura       

Tomate       

Pimentão       

Pimentão       

Chuchu       

Maxixe       

Jerimum       

Quiabo       

Beterraba       

       

       

 
05 -Informações sobre o ativos ou renda auferida, a partir da produção animal no último ano? 

Especificação Efetivo atual Valor unitário (R$) Animais Vendidos Animais consumidos 

Bovinos     

Suínos     

Galinhas     

Ovinos     

Caprino     

     

     

 

06 -Com relação aos produtos de origem animal, produzidos e vendidos no último ano 
Especificação Unidades  Quantidade produzida Quantidade Vendida Renda auferida Consumo Familiar 

Leite L     

Ovos Dúzia     

Mel Kg     

Peixes Kg     

Caça Kg     
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Objetivo 

Específico 

Descrever como se manifestam as cinco liberdades instrumentais 

Seniana nos assentamentos pesquisados. 

Variável Oportunidades Sociais 

Indicador 01: 

Reflexo das capacidades ou condições externas para a realização dos funcionamentos, que 

se traduzem em liberdades substantivas. (Capability Set) 

 

01 -Situação dos entrevistados com relação ao acesso a educação e nível de escolarização 

 

 

Para Todos Somente para quem estar estudando Para os adultos 

Sobre a Escola  

Código Última série 

concluída: 

1-Nunca Estudou 

2-Analfabeto 

Funcional 

3-Fundamental I 

Incompleto 

4- Fundamental I 

completo 

5-Fundamental II 

incompleto 

6- Fundamental II 

Completo 

7- Ensino Médio 

inompleto 

8-Ensino Médio 

Completo 

9- Ensino Superior 

Cursando 

10- Ensino 

Superior 

11- Pós graduado 

A escola 

è:  

 

1-

Municipal 

2-

Estadual 

3-Federal 

4-Privada 

Localiza-se: 

 

1-Dentro do 

Assentamento 

 

2- Fora do 

Assentamento 

Acesso: 

 

1-Sem 

Problemas 

 

2- Com 

problemas 

eventuais* 

 

3-Com 

problemas 

sérios 

Principal 

forma de 

deslocamento: 

 

1-A pé 

2- Bicicleta 

3-Carro 

4-Moto 

5-Animal 

6-Transporte 

escolar. 

7-Outros 

Distancia da 

escola: 

1-Até 1km 

2- 1 a 3 km 

3- 3 a 5 km 

4- Mais de 

5km 

 

O aluno se 

encontra fora 

de faixa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim           Não 

Participa de 

educação de 

Jovens e 

adultos 

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          
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10          

11          

12          

   *Problemas eventuais durante a quadra chuvosa 

 

02 - No último ano, alguma criança de zero a cinco anos que mora na casa, fez acompanhamento de 
crescimento e desenvolvimento (peso, altura e vacinação). 

(    ) Sim (Preencha o quadro abaixo com os dados abaixo de cada criança 

(    ) Não fez acompanhamento (pule para questão 03) 

(    ) Não tem criança menor de cinco anos (pule para questão 03) 

(    ) Não sabe responder (pule para questão 03) 

 
Nº Código Tipo de acolhimento Tipo de procedimento 

Hospital Posto de 

Saúde 

Agente de saúde Controle de peso Medida de altura Vacinação 

       

       

       

       

       

 

03 - Alguma mulher da família (inclusive adolescente), teve filhos nos últimos 5 anos. 
(    ) Não (ir para questão 04) 

              (    ) Sim 

Nº Código Fez Pré-Natal Nº de consultas A criança nasceu viva? A criança nasceu com algum 

problema congênito, ou em 

decorrência do parto? 

Sim Não  Sim Não Sim Não 

        

        

        

 

04 - Você ou alguma pessoa que mora aqui, inclusive criança, teve algum problema de saúde no 

último ano? 

(   ) Não 

(   ) Sim 

 
 

 

 

Nº do código 

Qual o problema 

de saúde? 

1-Doença 

2-Problema 

Dentário 

3-Acidente de 

 

 

 

 

 

Deixou de exercer as 

atividades laborais 

temporariamente? 

 

Procedimento adotado; 

procurou: 

1-hospital 

2-Posto de saúde 

3-Agente de saúde 

(Somente para aqueles 

que não procuram 

serviços de saúde – do 

1 ao 3): 

1-Não achou 

necessário 

2-Não tem serviço de 
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trabalho 

4- Outro 

Tipo da doença  

 

 

 

 

Sim                        Não 

4-Farmácia 

5-Conhecidos e parentes 

6-Curandeiro/Rezadeira 

7-Tratou por conta própria. 

8-Fez uso de plantas 

medicinais 

saúde no local 

3-Dificuldade no 

acesso ao atendimento 

4-Atendimento 

distante  da residência 

5-Outro motivo 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Objetivo 

Específico 

Descrever como se manifestam as cinco liberdades instrumentais 

Seniana nos assentamentos pesquisados. 

Variável Garantias de Transparência e Liberdade Política 

Indicador 01: 

Permanente monitoramento das ações públicas ao cumprimento de suas obrigações 

(accuntability). 

 

01- Você ou alguém da sua família participa da diretoria da associação do assentamento. 
Nº do Código Função ou cargo da 

Associação: 

1-Presidência 

2-Tesoureiro 

3-Secretário 

4-Articulador 

5-Diretor cultural 

6-Não exerce nenhum 

cargo 

Caso a resposta seja 

6. Porque o seu 

desinteresse pela 

participação na 

diretoria: 

1-Falta de tempo 

2- Só arranjar 

inimizades. 

3- Desunião dos 

beneficiários. 

Você sempre 

participa das 

reuniões da 

associação 

(Cadastrado): 

1-Só quando a pauta 

da reunião me 

interessa. 

2- Esporadicamente. 

3-Sempre mando 

outra pessoa da 

família. 

4-Nunca vou e nunca 

mando ninguém. 

5-Sempre participo 

Quando vc participa 

das reuniões vc 

sempre: 

1-fala e expressa as 

suas idéias 

2-Fica só observando 

3-Tem vontade de 

falar, mas se acha 

tímido. 

4- Vc acha que a sua 

fala é sempre em vão. 

5- Só fala quando 

perguntam a sua 

opinião 

Como vc exerce o seu 

direito de cidadão no 

assentamento: 

1-Cobrar e fiscaliza 

as informações sobre 

as decisões tomadas. 

2- Confia plenamente 

na diretoria da 

associação. 

3-Acha melhor não se 

envolver. 
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01 -Quando tem algum tipo de serviço público deficiente (falta de médicos, de remédios, de 

professores) que estar lhe afetando direta ou indiretamente, como você costuma agir. 

(    )Procura se organizar com os demais prejudicados para cobrar do poder público. 

(    )Espera que outros vá reivindicar por melhorias 

(  )Vai sozinho cobrar de diretores de hospitais, posto de saúde, de escola, na câmara de 

vereadores. 

(    )Prefere não reclamar, pois acha que ninguém vai lhe dar atenção. 

 

02 -Você lembra para quem você votou nas últimas eleições para: 
Cargo Público Sim Não Costuma Fiscalizar e acompanhar a 

atuação desse candidato. 

Sim Não 

Vereador   Vereador   

Prefeito   Prefeito   

Deputado Estadual   Deputado Estadual   

Deputado Federal   Deputado Federal   

Governador   Governador   

Senador   Senador   

Presidente da república   Presidente da república   

 

03 -Quais são as principais razões que lhe influenciam na hora do voto para vereador e prefeito 

do seu município. 
Razões Vereador Prefeito 

Trajetória Política   

Partido ou legenda partidária   

Influencia de amigos e familiares   

Ajuda direta que lhe ofereceu   

Influencia de sua liderança religiosa   

Influencia da liderança do assentamento   

 
04 -Quais são as principais razões que lhe influenciam na hora do voto para deputado (estadual e 

federal), senador e presidente. 
 

Razões D. Estadual D. Federal Governador Senador Presidente 

Ser da legenda do prefeito      

Trazer melhoria para a sua região      

Propaganda política e midiática      

Trajetória política do candidato       

Influencia de sua liderança religiosa      
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Influencia da liderança do assentamento      

 
05- Quando você e a sua comunidade se sentem prejudicados pela a execução de alguma política 

pública de estruturação e fortalecimento do Projeto de Assentamento, o que vocês costumam 

fazer? 

(    ) Se articulam junto lideranças políticas para solucionar o problema. 

(    ) Ficam à espera apenas do poder público, e deixam como estar. 

(    ) Deixam apenas a critério da diretoria da associação para resolver 

(    ) Há comunidade não é articulada e organiza para esses fins. 

 

 

 

 

Objetivo 

Específico 

Descrever como se manifestam as cinco liberdades instrumentais 

Seniana nos assentamentos pesquisados. 

Variável Garantias de Transparência e Liberdade Política 

Indicador 02: 

Realização de objetivos e valores que uma pessoa tem razão para buscar, estejam eles 

conectados ou não ao seu bem-estar. (Agency) 

 

01- Da seguinte lista de entidades organizativas internas ao assentamento, diga qual existe no seu 

assentamento e de quais os membros da família participam. 
Tipo de organização Quais dessas existem: 

                        

 Sim                    Não 

Quais os membros da sua família 

particpam? Nº do código. 

Associação comunitária de produtores/ e agricultores    

Cooperativa e produção    

Associação ou grupo de mulheres    

Movimento sociais (MST, Fetraece, Sindicato, pastoral da terra, outros)    

Trabalhos coletivos (regime de mutirão)    

Associação ou grupo religioso (pastorais sacramentais)    

Grupo de jovens    

Grupos de saúde (Pastoral da saúde, criança, famárcia viva); educação (Associação de pais 
e mestres)    

Clube de esportes ou de recreação e lazer.    
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02- Da seguinte lista de entidades organizativas externas ao assentamento diga quais dessas você ou 

alguém da sua família participa. 
Especificação Existe 

                                 

  SIM                Não 

Nº do código A freqüência da participação é maior que 

50% das reuniões das assembléias? 

             Sim                                    Não 

Cooperativas (produção e comercialização)      

Movimentos sociais      

Sindicato dos trabalhadores rurais      

Partidos políticos      

Pastorais Associação de pais e mestres      

Rede ou fórum de assentados ou de agricultores 

familiares 

     

 

 

 

Objetivo 

Específico 

Descrever como se manifestam as cinco liberdades instrumentais 

Seniana nos assentamentos pesquisados. 

Variável Garantias de Transparência e Liberdade Política 

Indicador 03: 

Simetria nas informações que compreendam a totalidade da gestão dos recursos coletivos, 

sejam eles públicos (Estado), ou privados (Assentamento). (Information Basis) 

 

01- Em sua opinião as informações como projetos ou programas sejam eles governamentais ou não, 

mas desde que sejam de interesse de todos os beneficiários são repassados para os membros do 

assentamento de que forma. 
Forma mais utilizada no Assentamento Sim Não 

Reunião da associação   

Flanelógrafo e cartazes   

Pelo mobilizador da comunidade   

Boca a boca   

Aviso no final da missa   

Pelo agente de saúde   

Pelo técnico da Ater   

Pelo  técnico do Incra   

Rádio Local   
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02- Em sua opinião todas as informações de posse da diretoria da associação do assentamento são 

trabalhadas e repassadas para todo o grupo. 

(     ) Sempre 

(     ) Nunca 

(     ) Só as vezes 

 

03- Quais são as principais fontes de informação que você costuma fazer uso. 
Fontes de Informação Sim Não 

Revistas   

Rádio Local   

Telejornais   

Jornal impresso   

Redes sociais   

Outros   

 

04- Quais são os serviços de comunicação disponíveis na sua localidade e que você ou sua família 

utiliza. 

 

Comunicação: Internet Sim Não 

Á rádio   

Á cabo   

Móvel   

Outros   

 

 

 

Comunicação: TV/Rádio Sim Não 

Parabólica   

 Á cabo / Assinatura   

UHF/VHF (Retrasmissoras)   

Rádio AM   

Rádio FM   

 

Objetivo 

Específico 

Descrever como se manifestam as cinco liberdades instrumentais 
Seniana nos assentamentos pesquisados. 

Variável Segurança Protetora 

Indicador 01: 

Comunicação : Telefonia Móvel/Fixa Sim Não 

Oi   

Tim   

Claro   

Vivo   

Fixo   

Apenas por antena   
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Disposições institucionais fixas aos beneficiários dos programas de reforma agrária, no 

intuito de precaver o estado de miséria ou de tirania das privações. (Means  to freedom) 

 

01- Quais dessas ações governamentais você e sua familia já usufruíram ou usufrui atualmente? 
Garantia Social Marque com (X) Garantia Social Marque com (X) 

Seguro desemprego  Brasil Carinhoso  

Seguro safra  Carteira do Idoso  

Bolsa Família  Programa de cisternas  

Políticas de Cotas nas Universidades públicas  Tarifa social de energia elétrica  

PETI  Passe livre para deficiente e incampacitados  

Bolsa Verde  Aposentadoria  

Carta Social  Salário maternidade a trabalhadora rural  

 

02 -Como você avalia todos esses programas sociais do governo? 

(    ) Ruim   (    ) Razoável   (    )Bom     (    ) Exclente 

 

 

 

Objetivo 

Específico 

Verificar a efetividade de expansão das capacidades humanas nos 

assentamentos, bem como descrever as principais formas de privações 

ainda existentes. 

Variável Percepção de Efetividade. 

Indicador 01: 

Medida de avaliação da realização de bem-estar. (Achievement) 

 

01 -Sobre as condições de moradia/ casa atual, qual a sua avaliação: 
Condições Ruim Razoável Bom Ótimo 

Quanto ao tamanho     

Quanto a 

construção/Qualidade da casa 

    

Quanto o acabamento     

02 -Com relação as condições gerais de educação e da escola que seus filhos e a comunidade do 

assentamento freqüenta, como você avalia? 
Condições Ruim Razoável Bom Ótimo 

Ao estado geral da escola (infra-estrutura – quantidade e tamanho das salas de 

aula, abastecimento de água, etc)     

Ao material didático utilizado (livros e cartilhas, etc)     

Á qualificação dos professores     
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Quanto à adequação do ensino em relação a realidade do assentamento.     

Quanto aos interesses dos alunos pela escola/aulas     

Quanto a participação dos pais, como membros da comunidade escolar.     

 
03- Com relação aos serviços de assistência (técnica e de saúde) prestados no assentamento, como 

você avalia? 
Condições Ruim Razoável Bom Ótimo 

À assistência técnica para a produção     

A qualificação/competência dos técnicos que atuam  na assistência técnica     

À  assistência/ atendimento social à saúde.      

Á qualificação dos profissionais que atuam na assistência social  e de saúde.     

 

04- Com relação a sua satisfação da sua família, quanto as condições de saúde. Qual a sua avalição 

sobre os itens abaixo? 

 
Condições Ruim Razoável Bom Ótimo 

Ao estado geral do hospital mais utilizado (infra-estrutura disponível, 

quantidade de leitos, equipamentos, ambulância, etc) 
    

Ao estado geral do posto de saúde mais utilizado (infra-estrutura, horário de 

funcionamento, equipamentos e serviços prestados) 
    

Ao acesso (distancia, ausência de transporte ou problemas eventuais que 

impeçam a chegada ao hospital)  
    

Á disponibilidade de consultas (filas, poucas fichas de atendimento, longas 

datas para marcação) 
    

Disponibilidade medicamentos     

Enquanto a disponibilidade de tratamentos especializados (deficientes físicos, 

mentais, e doenças não comuns) 
    

 

05- Com relação às condições gerais de produção, comercialização e renda. Como vocês avalaiam: 
Condições Ruim Razoável Bom Ótimo 

Tamanho do lote     

Fertilidade do solo     

Disponibilidade de água para a produção     

Disponibilidade de maquinário e equipamentos produtivos em geral     

Disponibilidade mão de obra familiar     

Disponibilidade de crédito     

Conhecimento das técnicas para a produção     
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Comercialização e preços do produtos     

06- Com relação às condições gerais de vida das famílias que moram aqui, quando comparada à 
situação anterior ao assentamento. 

 

Condições Muito Melhor Melhor Igual Pior 

Á moradia     

À educação     

À saúde     

À alimentação     

Ao acesso a cultura e lazer (festas religiosas, jogos, bailes, outros)     

 

07- Quais os bens existentes no domicílio? 
Especificação Quantidade Especificação Quantidade 

Automóvel  Máquina de lavar  

Moto  Tanquinho  

Bicicleta  Fogão à gás  

Televisor  Fogão à lenha  

Aparelho de som  Microondas  

Rádio  Liquidificador  

Vídeo Cassete  Ferro elétrico  

Parabólica  Batedeira  

Geladeira  Linha de telefone fico  

Freeze  Celular  

 

 

Objetivo 

Específico 

Verificar a efetividade de expansão das capacidades humanas nos 

assentamentos, bem como descrever as principais formas de privações 

ainda existentes. 

Variável Percepção das Privações. 

Indicador 01: 

Principais barreiras a expansão das capacidades que promovem as liberdades substantivas. 

(Actual Capabilities) 

 

01- Em sua opinião quais as três principais barreiras para uma sensação de bem estar de sua 
família. Marcar apenas três. 

(    ) Baixa renda                                          (    ) serviço de educação 

(    ) Escassez de água                                  (    ) serviço de saúde 
(    ) Desemprego para os mais jovens         (    )Assistência técnica 
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(    ) Isolamento da comunidade/acesso       (    ) Fornecimento de eletricidade 

              (    ) Ausência de equipamentos de entretenimento, lazer e espaços culturais 

              (    ) Serviços de telecomunicação/sem torre de celular 

              (    ) Moradia                                                (    ) Transporte coletivo 

 

Objetivo 

Específico 

Analisar como as políticas fundiárias e complementares contribuíram 

para a reprodução material e simbólica dos assentados. 

Variável Reprodução material 

Indicador 01: 

Refere-se à realização de atividades (to function) 

 

01 -Caso você e sua família não tivessem acesso a esses benefícios sociais do governo já 

anteriormente levantados, como você avaliaria a situação da sua família. 

(     ) Sobreviveria da mesma forma 

(     ) Passaria por privações 

(     ) Poderia até melhorar, em decorrência da busca de outras alternativas 

(     ) Não saberia responder 

 

02 - Como você avalia a renda atualmente auferida pela família (produção do lote, programas de 

transferência de renda, e outras fontes de atividades externas a propriedade). 

(     ) Suficiente apenas para suprir as necessidades básicas diária da família 

(     ) Suficiente para suprir além das necessidades básicas da família 
(     ) Insuficiente para atender as necessidade diárias da família 

(     ) Minha família e eu estamos em estágio miséria extrema. (Vive de ajuda de vizinhos, 

parentes, igrejas, organizações filantrópicas)  

 

03 -Você enxerga como necessidade algum membro da família recorrer a outras fontes de renda, em 

atividades laboriosas (sejam elas formais ou informais) fora do assentamento para complementar 

a renda da família. 

(    ) Sim    (    ) Não 

 

04 -Você e sua família pretendem sair do Projeto do Assentamento, para tentar a vida fora da 

unidade de reforma agrária. 

(    ) Sim     (    ) Nâo 

Obs: Caso a resposta seja Sim, responda a próxima pergunta. 

 

05 - Qual seria o principal motivo para a saída do assentamento, e qual alternativa você e sua 

família vislumbra tentar. 
Motivo da saída Marque (X) Alternativa Vislumbrada Marque (X) 

Privações Financeiras  Continuar no meio rural (morador, meeiro, arrendatário, 
outros)  
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Ausência de serviços básicos (saúde e educação próximas)  Ir morar  na sede do município  

Desorganização do assentamento  Morar próximo de outros familiares  

Ausência de oportunidade para as gerações futuras  Tentar a vida na capital do Estado  

Descaso do poder público com os beneficiários  Abrir um próprio negócio  

Não se identifica com o modo de vida de assentado e com 

a agricultura.  Querer trabalhar na industria ou comércio (Formalizado)  

 

Objetivo 

Específico 

Analisar como as políticas fundiárias e complementares contribuíram 

para a reprodução material e simbólica dos assentados. 

Variável Reprodução simbólica 

Indicador 01: 

Refere-se aos estados de existências, quando certas coisas possuem valor em si mesmo.  

(Functinings) 

 

01 -Essa pergunta se refere aos valores simbólicos, estilos de vida, identidade que o meio rural, e a 

vida em unidades de assentamento com atividades agrícolas ou não, propiciam para você e sua 

família. Dessa forma, como vocês avaliam? 
 

 

Nº do código 

Você se identifica com o modo 

de vida rura 

 

     Sim                          Não 

Você pretende viver da 

agricultura e morar no meio 

rural 

 

     Sim                        Não 

Você pretende trabalhar em 

atividade não agrícola e 

continuar morando no meio 

rural. 

    Sim                             Não 

Se lhe fosse oferecido trabalho 

e casa na cidade, você sairia 

do meio rural para o urbano. 

 

    Sim                           Não 
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Anexo – C 

 

Histórico da Cidade de Russas 

A cidade de Russas está localizada na microrregião do Baixo Jaguaribe, a 165 

km de Fortaleza, possui os seguintes distritos: Russas, Bonhu, Flores, São João de Deus, 

Lagoa Grande e Peixe.  

A origem do nome “Russas” ainda gera discussão entre os estudiosos. A versão 

mais popular é de que existiu, nos primeiros anos povoados, um velho que possuía 

cobiçadas e vistosas éguas. Os animais se destacavam pela uniformidade de sua cor 

encarnada, sendo batizadas de “éguas russas”. Já pesquisadores da História acrescentam 

que o nome decorreu da existência, no local, de umas pedras brancas de granito com 

partes pintadas de tinta vermelha. Vistas de longe, se assemelham ás“éguas russas”.  

A cidade nascida da Fortaleza Real de São Francisco Xavier da Ribeira do 

Jaguaribe, primeira fortificação do sertão cearense, datado de 1696, Russas se 

consolidou como entreposto dos vaqueiros que traziam gado do interior para vender no 

porto de Aracati. Esses e outros visitantes que passavam pela cidade viam de longe 

pedras de cor ruça e criaram o termo “terra das pedras” ou “terra das éguas ruças”. 

A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário começou a ser construída em 

1707, por doação de sesmaria, iniciativa da população local. O rei de Portugal 

encarregou para esse fim o desembargador Cristóvão Soares Reimão. 

Em 15 de junho de 1801, o Governador da Capitania do Ceará, Bernardo Manuel 

de Vasconcelos, ordenou ao Ouvidor Manoel Leocácio Rademaker que transformasse 

em vila a povoação conhecida com o nome de São Bernardo Russas. A vila foi instalada 

em seis de agosto daquele ano.  

A cidade logo se tornou o centro para onde convergia toda região jaguaribana. 

Assim foi primeiramente o núcleo militar (com a Fortaleza de São Francisco Xavier que 

segurava 150 currais), centro religioso (com a construção da Matriz de Nossa Senhora 
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do Rosário de Russas). Depois centro econômico, político e administrativo que 

englobaria hoje cerca de 17 cidades.  

Russas no alvorecer do século XXI se destaca como polo militar com a sede do 

1º Batalhão Militar, religioso com mais de 60 templos católicos (dentre outras 

denominações religiosas) político/administrativo com as sedes da Amuvale, INSS, 

DETRAN, CREDE 10 e célula de Saúde; polo econômico com o desenvolvimento da 

sua indústria, serviços e agricultura. 

O centro primitivo da cidade está situado geograficamente entre o Riacho 

Araibu, afluentedo Rio Jaguaribe, e a Lagoa da Caiçara. Estando localizada na 

microrregião do Baixo-Jaguaribe, Russas foi primeiramente palco do ciclo do gado, 

depois do algodão, da carnaúba e da laranja. Esta última lhe rendeu o título de “Terra da 

Laranja Doce”. Hoje a indústria de cerâmica e de calçados dinamiza, juntamente com o 

comercio, a economia de todo o estado.   

Data de criação: 1766 

Data de instalação: 04/05/1738 

Toponímia:Proveniente da criação de cavalos e éguas por um fazendeiro local 

Variação Toponímica: Povoação do Salgado, Arraial da Senhora do O, Arraial Velho, 

Ribeira dos Russas, Arraial Novo. 

Gentílico:Russano 

Código município:2311801 

Padroeira:Nossa Senhora da Expectação. 

Arquitetura antiga: Casa de Câmara e Cadeia, Conjunto Sobrado do Barão de Crato, 

Igreja do Bonfim, Igreja de Nossa Senhora da Expectação, Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição do Monte, Casa da Pólvora e teatro Municipal. 

 


