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O itinerário aqui proposto que conteria amor, poesia, 
sabedoria, comportaria, em si mesmo, esta mútua 
problematização. 

Devemos fazer tudo para desenvolver nossa 
racionalidade, mas é o seu próprio desenvolvimento 
que a racionalidade reconhece os limites da razão, e 
efetua o diálogo com o irracionalizável. 

O excesso de sabedoria pode transforma-se em 
loucura, mas a sabedoria só a impede, misturando-se à 
loucura da poesia e do amor. 

Nosso cotidiano vive sempre em busca do sentido. Mas 
o sentido não é originário, não provém da 
exterioridade de nossos seres. Emerge da participação, 
da fraternização, do amor. O sentido do amor e da 
poesia é o sentido da qualidade suprema da vida. Amor 
e poesia, quando concebidos como fins e meios do 
viver, dão plenitude de sentido ao “viver por viver”. 

A partir daí, podemos assumir, mas com plena 
consciência, o destino antropológico do homo sapiens-
demens, que implica nunca cessa de fazer dialogar em 
nós mesmo sabedoria e loucura, ousadia e prudência, 
economia e gasto, temperança e “consumação”, 
desprendimento e apego. 

Tudo isso implica endossar a tensão dialogal, que 
mantém permanentemente a complementaridade e o 
antagonismo entre amor-poesia e sabedoria-
racionalidade. (MORIN, Edgar, 1921, p. 10-11) 
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RESUMO 

 

 

Historicamente, o mundo rural brasileiro destacava-se por se organizar em torno da 

produção de alimentos, em que a atividade econômica dominante baseava-se quase que 

exclusivamente nos cultivos agrícolas, isto é na agricultura. Hoje, o meio rural vem 

passando por uma série de transformações compondo o chamado ―novo rural‖, em que 

novas atividades econômicas vem sendo desenvolvidas em prol da sustentabilidade dos 

assentados. Desta forma, a pluriatividade dos agricultores constitui-se em um 

importante objeto de análise da sustentabilidade nos projetos de assentamento de 

reforma agrária. Nesta pesquisa, o termo pluriatividade é entendido como a combinação 

de atividades agrícolas e não-agrícolas desenvolvidas por pessoas que pertencem à 

mesma família, podendo ser realizada dentro ou fora da propriedade. A partir desse 

ponto de vista, analisou-se a pluriatividade dos agricultores assentados nas agrovilas do 

Conjunto de Assentamento Jacaré Curituba, como base para a avaliação dos níveis de 

sustentabilidade. A metodologia foi baseada nos métodos de estudos comparativo e 

compreensivo, com abordagens qualitativas e quantitativas, levantadas por meio de 

questionários e entrevistas semiestruturadas, tendo como público alvo as famílias 

assentadas e os dirigentes das agrovilas. Foi utilizando de forma interdisciplinar os 

indicadores de sustentabilidade cuja construção e análise foram realizadas com base no 

modelo, Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles – IDEA, dos quais 

permitiram identificar as diferenças e semelhanças das famílias pluriativas assentadas e 

seus níveis de sustentabilidade, que, por sua vez, revelaram o nível bom de 

sustentabilidade do Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Indicadores. Sustentabilidade. Pluriatividade. Assentamentos. 
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ABSTRACT 
 

 

Historically, the Brazilian rural countryside highlighted by get organized around food 

production, in which the dominant economic activity was based almost exclusively on 

agricultural crops, it is in agriculture. Today, the rural environment has been going 

through a series of transformations forming the so-called "new rural", in which new 

economic activities has been developed to promote the sustainability of settlers. In this 

way, the pluriactivity of farmers is an important object of analysis of sustainability in 

agrarian reform settlement projects. In this research, the term pluriactivity is understood 

as the combination of agricultural and non-agricultural activities carried out by people 

who belong to the same family, and can be carried out inside or outside the property. 

From that point of view, it was examined whether the pluriactivity farmers settled into 

Jacaré Curituba settlement, as a basis for assessing its sustainability levels. The 

methodology was based on the methods of comprehensive and comparative analysis 

with qualitative and quantitative approaches, raised by means of questionnaires and 

semi-structured interviews, having as target audience families settled and the leaders of 

Agro-villas.Was using interdisciplinary sustainability indicators form whose 

construction and analysis were carried out based on the template, Indicateurs de 

Durabilité des Exploitations Agricoles – IDEA, of whom identified the differences and 

similarities of the pluriativas families settled and their levels of sustainability, which, in 

turn, revealed the good level of sustainability of the Jacaré Curituba Settlement. 

 

KEYWORDS: Indicators. Sustainability. Pluriactivity. Settlements. 
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RESUME 

 

 

 

Historiquement, la campagne brésilienne se distingue en organisant autour de la 

production alimentaire, où l'activité économique dominante était fondée presque 

exclusivement sur les cultures agricoles, à savoir dans l'agriculture. Aujourd'hui, la 

campagne est l'objet d'une série de transformations qui composent le soi-disant 

«nouvelle rurale" dans laquelle de nouvelles activités économiques ont été élaborées 

pour la durabilité des colons. Ainsi, la pluriactivité des agriculteurs est sur un objet 

d'analyse de durabilité majeur dans les projets de règlement de la réforme agraire. Dans 

cette recherche, la pluriactivité terme est entendu que la combinaison de produits 

agricoles et non-agricoles développés par des gens qui appartiennent à la même famille 

et peut être effectuée à l'intérieur ou à l'extérieur de la propriété. De ce point de vue, 

nous avons analysé la pluriactivité des agriculteurs installés dans les villages ruraux du 

règlement Alligator Curituba définies comme une base pour évaluer les niveaux de 

durabilité. La méthodologie a été basée sur les méthodes d'études comparatives et 

globales, approches qualitatives et quantitatives, soulevées par des questionnaires et des 

entretiens semi-structurés, ayant comme cible les familles et les dirigeants installés des 

villages ruraux. Utilisait un interdisciplinaires indicateurs de durabilité de façon dont la 

construction et l'analyse ont été basés sur le modèle, Indicateurs de Durabilité des 

exploitations Agricoles - IDEA, qui a aidé à identifier les différences et les similitudes 

de familles installées pluriactifs et de leurs niveaux de durabilité, qui, en tour a révélé 

une durabilité solide de colonies Réglez Alligator Curituba 

 

 

MOTS-CLÉS: Indicateurs. Durabilité. La pluriactivité. Règlements 
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INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos o meio rural brasileiro vem passando por importantes 

transformações, modificando as estruturas socioeconômicas e impondo novos padrões 

na questão do espaço agrário e agrícola, tornando-o cada vez mais diversificado 

(MOREIRA, 1999; WANDERLEY, 1997; DELGADO, 2010). Essas transformações 

estão relacionadas não apenas às estrutura de produção agrícola e seus aspectos 

econômicos, sociais e políticos, bem como, as formas de ocupação, apropriação e 

utilização da terra. Mas, sobretudo, às questões de cunho ambiental e ao 

desenvolvimento da diversificação das atividades produtivas agrícolas
1
 e não agrícola 

incorporado a uma nova perspectiva de desenvolvimento sustentavel dos territórios 

rurais. 

Transformações estas, influenciadas de forma iminente pelo processo de 

modernização tecnológica da agricultura, que não apenas melhorou a produção e a 

produtividade agrícola, possibilitando também a (re) configuração de diversas formas de 

trabalho para o homem do campo, incorporando, em muitos casos, diferentes 

alternativas econômicas de reprodução familiar. Tal processo traz consigo duas 

concepções distintas: ora positiva, responsável pelo desenvolvimento das forças 

produtivas, oferecendo maiores oportunidades de trabalho e renda, e, por conseguinte 

favorecendo a permanência do agricultor familiar no meio rural; ora negativa quando 

atrelada á expropriação dos meios de trabalho, podendo levar a um processo de 

proletarização do agricultor familiar, contribuindo para o agravamento do vazio 

demográfico da população rural. 

Assim, as inovações introduzidas no meio rural brasileiro, aos poucos não só 

modificaram a forma de viver e trabalhar, como também, levaram a novos contornos ao 

conceito de rural, cujo significado tanto no campo acadêmico quanto no político, se 

apresenta desvinculando-se cada vez mais do sinônimo de agrícola, em que a 

importância econômica das atividades produtivas tradicionais encontra-se 

gradativamente reduzida ou assumindo novos significados (LOPES; COSTA, 2010), 

enquanto que outras atividades produtivas não agrícolas estão sendo (re) criadas, com 

                                                           
1
 Por atividades agrícolas, entende-se, como aquelas provenientes dos cultivos de plantas, como a 

produção de grãos, cereais, hortaliças. Além da criação de animais bovinos, suínos, caprinos e aves, 

dentre outros. 
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grande importância econômica, social e ambiental (VILELA, 2002), ampliando assim, 

as possibilidades de reprodução dos agricultores familiares assentados e seus meios de 

produção e sobrevivência. 

Dada à existência e coexistência das atividades agrícolas e não agrícolas, sejam 

elas, de forma consensuada ou constrangida, no seio da agricultura familiar, o meio 

rural assume não apenas a dimensão agrícola produtiva, característica eminente dos 

agricultores monoativos 
2
, bem como, encontra-se relacionado com o desenvolvimento 

de novas relações econômicas e sociais, ligados a um conjunto de atividades não-

agrícolas, sendo reconhecido como espaço de vida e de trabalho, atrelado não 

exclusivamente a organização das explorações agrícolas.  

Neste contexto, o espaço rural, próprio da agricultura familiar assentada, foi se 

constituindo por meio de diversos processos, sociais, econômicos e culturais que, por 

diversas vezes, apresentaram-se de forma conflituosa; outras, no entanto, se 

estabeleceram por meios de consensos, vivenciados pelos agricultores, no espaço rural, 

ao longo dos anos.  

Em consonância com Lefébvre (1976), o espaço é compreendido aqui como o 

lócus em que as relações sociais são reproduzidas, assim, faz-se mister internalizar o 

espaço rural como uma construção social, ―[...] produto das sociedades, que transforma 

em instrumentos e meio da própria reprodução‖ (BRUNET, 2010, p. 24), no qual se 

estabelece uma variedade de relações, econômicas, culturais, de poder e de 

pertencimento, que revela o modo de vida de um povo.  

Com base nessas concepções, sugere que, o espaço, pode ser constituído por 

um conjunto de objetos e ações, organização das formas das estruturas e processos, 

interrelacionados e interdependentes, que, ao desenvolverem relações sociais, 

territorializam o espaço (SANTOS 1996). Raffestin argumenta que o homem, como ator 

social, ―[...] ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente, o ator 

‗territorializa‘ o espaço‖ (1993, p. 143), ultrapassando assim, uma possível linearidade 

entre o espaço e o território.  

Considerando-se toda a sua complexidade, percebe-se então que o território se 

forma a partir das relações de poder, que permeiam nosso cotidiano, todas as estruturas 

                                                           
2
 Agricultores, que tem a agricultura como única atividade desenvolvida, ou seja, agricultores ocupados 

apenas com a agricultura. 
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sociais, que estão presentes nas nossas relações sociais, e isso, reforça a ideia de que os 

territórios se estabelecem nas relações dos espaços conquistados e vivenciados pelos 

atores sociais – nos assentamentos rurais.  

Por conseguinte, no território rural, a diversificação das atividades econômicas 

produtivas dos assentados, tendo como foco principal a discussão da questão da 

pluriatividade como desafio a produção do conhecimento sobre o território rural, passa 

então, a ocupar um lugar importante no cenário atual da sociedade brasileira, colocando-

se no centro do debate, agricultura familiar, pluriatividade e sustentabilidade. Assim, 

considerando seus pluralismos epistemológicos, faz-se necessário, o conhecimento 

acerca do debate conceitual referentes aos termos de modo a interligá-los.  

A noção teórica e conceitual da agricultura familiar vem sendo construída, 

apropriada, trabalhada e legitimada, não exclusivamente pela comunidade científica, 

mas, principalmente encontra-se presente nos campos políticos, sociais e institucionais, 

sujeita a várias interpretações, apresentando ideias e propostas diferenciadas. Por um 

lado, autores como Abramovay (2007), Servolin (1989), Schneider (2003), envolvidos 

nos debates políticos dos anos 90, no qual representam uma nova forma de pensar o 

meio rural brasileiro e as perspectivas para o seu futuro, veem no agricultor familiar um 

―novo‖ personagem da agricultura brasileira, desenvolvida a partir das transformações 

da sociedade capitalista contemporânea.  

Por outro lado, encontram-se os defensores do caráter histórico e tradicional da 

agricultura familiar, ainda em evolução, enfatizando, que, esta não é uma categoria 

recente, assumindo no tempo e no espaço uma diversidade de formas. No centro desta 

reflexão, estão às abordagens de autores como Lamarche (1998) e Wanderley (1999). 

Para esses autores, a agricultura familiar, não pode ser reduzida apenas a uma só forma 

de produção; ela, porém contém, por assim dizer, uma variedade de situações 

específicas, fundamentada na centralidade da família, na forma de produzir e no modo 

de vida, criando relação de interdependência entre família, propriedade, trabalho; 

todavia, apresenta-se com forte capacidade de resistência e adaptação aos novos 

contextos políticos, econômicos e sociais. 

Lamarche analisando a agricultura familiar conceitua como ―[...] unidade de 

produção agrícola, onde propriedade e trabalho estão intimamente ligados à família‖ 

(1998, p. 15). Ainda para esse autor, a agricultura familiar é caracterizada pela presença 

de enorme diversidade, podendo ser representada mediante a forma de produzir, no uso 
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da terra, na relação com os recursos naturais e, também, por diferentes modelos de 

estabelecimentos familiares. Contudo, a reprodução na propriedade, a classe social 

existente no interior do modelo agrícola, a lógica familiar baseada nos fatores de 

produção terra, trabalho e o grau de dependência tecnológico, financeiro ou de mercado, 

são características preponderantes para a definição dos modelos de estabelecimentos 

familiares (LAMARCHE, 1998). 

Entretanto, o termo agricultura familiar, referido neste estudo, contempla ainda 

os critérios propostos por autores como Buainaim e Romeiro (2003), ao considerarem 

que a agricultura familiar desenvolve, em geral, sistemas diversificados de produção, 

combinando várias culturas, criações de animais e transformações de determinados 

produtos agrícolas, tanto para o consumo da família, como para atender às necessidades 

do mercado, assumindo diversas características das quais se destacam: a diversificação 

da produção, a estratégia de investimento, a combinação de subsistemas intensivos e 

extensivos de produção agrícola, capacidade de adaptação nos diversos contextos, entre 

eles o social e econômico, e cada vez mais presente na agricultura familiar brasileira a 

pluriatividade.  

Tal como é destacada neste estudo, a agricultura familiar traz em si a tradição e 

a mudança, e retém ao mesmo tempo dimensões sociais, econômicas e ambientais,  

encontrando-se, portanto, ancorada nos pilares da sustentabilidade. O conceito de 

sustentabilidade, do mesmo modo, tem sido largamente utilizado tanto nos campos 

cientifico quanto políticos e sociais.  

O seu sentido original resulta do verbo sustentar, mantendo a sua polissemia; 

com o passar dos anos, a palavra sustentabilidade, agregou-se ao termo 

desenvolvimento, como inclusão necessária a difusão e compreensão do novo 

paradigma, sendo popularizado pelo relatório de Brundtland, como o tipo de 

desenvolvimento que tenha como finalidade ―[...] atender as necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem suas próprias 

necessidades‖ (CMMAD, 1998, p. 9). Assim, a sustentabilidade na qual me refiro, 

consiste em melhorar o desenvolvimento humano, social, econômico, ambiental, das 

famílias pluriativas assentadas, sem, contudo, comprometer e/ou inviabilizar a 

existência das futuras gerações de agricultores. 

De acordo com Ruiz e Dragojevic (2010), o desenvolvimento sustentável surge 

da necessidade de melhoria da qualidade de vida da população, de forma igual e 
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continua, mediante ações coordenadas entre o crescimento econômico, a justiça social e 

a proteção ao meio ambiente. E nessa mesma ótica, Brüseke (1988) destaca que para 

alcançar a sustentabilidade, torna-se necessário conciliar a eficiência econômica com 

justiça social e prudência ecológica, de tal forma, essa visão foi se incorporando aos 

diversos campos das ciências. Desta forma, compreendo a sustentabilidade fortemente 

relacionada com as estratégias desenvolvidas pelos assentados na busca efetiva da (re) 

produção social e econômica da família, por meio da geração de atividades rurais, 

agrícolas e não agrícolas, aliadas a conservação dos recursos naturais e ao melhor nível 

de qualidade de vida no meio rural. 

Assim, a sustentabilidade no Conjunto de assentamentos rurais pesquisado, 

estará vinculada à capacidade das famílias assentadas, diversificarem suas atividades 

econômicas produtivas agrícolas e não agrícolas, dentro ou fora da propriedade, de 

forma continua, de modo que proporcione aos assentados superar os desafios e se 

manterem engajados nas atividades produtivas agrícola, com possibilidades de melhores 

condições de vida. Por sua vez a sustentabilidade, aqui estudada, encontra-se 

relacionada com as questões de cunho econômico, social, ambiental, bem como, as 

formas de ocupação da força de trabalho familiar, refletidas nas práticas pluriativas, em 

que ―tudo‖ ganha sentido, ou sentidos.  

Configurando-se como principal eixo dessa pesquisa, a pluriatividade tem 

origem na palavra francesa pluriaactivité, que significa a combinação de uma ou mais 

formas de renda ou inserção profissional de um ou mais membros da família, e passou a 

ser utilizado com maior frequência, no Brasil, a partir da segunda metade dos anos 90, 

do século passado, assumindo assim diversos conceitos, entre eles, o defendido por 

Schneider, que considera a pluriatividade como, 

situações sociais em que o indivíduo que compõem uma família com 

domicílio rural passam a se dedicar ao exercício de um Conjunto 

variado de atividades econômicas e produtivas, não exclusivamente 

ligadas à agricultura ou ao cultivo da terra... Ou seja, combinam a 

atividade agrícola com outras formas de ocupação em atividades não 

agrícolas (SCHNEIDER, 2009, p.27 e p.141). 

Na visão de Wanderley (2003), a pluriatividade pode ser entendida como uma 

estratégia de sobrevivência utilizada pelas famílias que veem na diversificação das 

atividades econômicas uma forma capaz de assegurar a reprodução e a permanência de 

seus membros no meio rural. Dessa forma, a pluriatividade é compreendida, ao longo 

desta tese, não como uma abstração teórica, e sim como um elemento constituinte de 



26 
 

estratégias de (re) produção dos agricultores familiares, representados por uma categoria 

de assentados que englobam a interseção de atividades agrícolas com outros tipos de 

atividades não-agrícolas, desenvolvidas dentro e/ou fora do assentamento, em outros 

termos, na transformação em diferentes formas de exploração amparadas não mais na 

exclusividade da agricultura, mas na combinação com diversos tipos de atividades 

econômicas (CARNEIRO, 1999). 

Da mesma maneira como Carneiro (1999) em sua análise sobre agricultura 

familiar pluriativa, neste estudo as famílias são concebidas não apenas como unidade de 

produção, mas principalmente como unidade social, que adotam caminhos alternativos 

para garantirem a (re) produção econômica e social de seus membros. Neste aspecto, 

Lamarche (1997) coloca a pluriatividade do agricultor familiar como sendo a que 

proporciona um complemento de trabalho e uma ampliação no nível de renda da família 

rural, contribuindo para sua sobrevivência, manutenção das atividades, ou até mesmo 

para o seu desenvolvimento de forma sustentável. 

Nesta perspectiva, a pluriatividade das famílias assentadas, assume neste 

estudo, um papel determinante na compreensão, interpretação e comparação da 

sustentabilidade nas agrovilas do Conjunto de Assentamento de Reforma Agrária 

―Jacaré Curituba‖. Pois trata-se de interações complexas, entre as famílias rurais 

assentadas e os diversos tipos de combinação de atividades e renda por elas 

desempenhadas, tendo em vista, o contexto socioeconômico nas quais estão inseridas. 

No Brasil, segundo o Censo Agropecuário 2006, cerca de 84,0% dos 

domicílios agrícolas são compostos por agricultores familiares; destes 34,1% 

(1.491.080) são considerados como pluriativos. Na Região Nordeste a grande maioria 

dos estabelecimentos agropecuários (92,7%) são pluriativos, divididos em propriedades 

familiares (34,4% pluriativos) e propriedades não familiares (58,3% pluriativos). O 

Estado de Sergipe destaca-se, entre os três primeiros Estados da Região Nordeste, com 

37,2% dos estabelecimentos agrícolas familiares formados por agricultores pluriativos, 

ficando abaixo apenas dos Estados do Rio Grande do Norte (53,0%) e do Ceará (38,7%) 

(LOPES; COSTA, 2010) e acima da média Nacional estipulada em 34,1%.  

Desta forma, a agricultura familiar sergipana encontra-se relacionada, com 

diversidade social, cultural, econômica, ambiental, própria da agricultura familiar 

brasileira, além de desempenhar funções não essencialmente agrícolas, reveladas pela 

diversificação de atividades produtivas que ocorrem nas unidades familiares. Neste 
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contexto, surgem desafios e possibilidades que podem favorecer a construção de 

estratégias que estimulem a diversificação, e, a maximização das oportunidades de 

trabalho e renda para os assentados, ao mesmo tempo em que, contribuem para o 

fortalecimento das relações sociais, privilegiando a dinâmica das famílias rurais 

assentadas; assim, pressupõe-se, portanto, que as estratégias pluriativas, possam 

viabilizar ações mais adequadas aos requisitos propostos para o desenvolvimento 

sustentável dos territórios rurais. 

Tal situação demonstra cabalmente a necessidade de estudos e pesquisas 

científicas, que levem ao conhecimento da real situação da pluriatividade das famílias 

assentadas, cujas causas serão, certamente, múltiplas e complexas, de forma a se 

construir práticas e políticas públicas, eficientes, voltadas a este segmento de 

trabalhadores rurais. 

Motivações da pesquisa. 

Motivada por diferentes inquietações nestes últimos anos de estudos sobre a 

temática ―assentamentos rurais‖, inerente a questão agrária brasileira, tendo como pano 

de fundo a produção do conhecimento interdisciplinar, suscitou-me o interesse em dar 

continuidade à pesquisa sobre Assentamentos Rurais Sergipanos, que teve início em 

2004, quando cursava o mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, na 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) vinculado ao Programa de Desenvolvimento e 

Meio Ambiente (rede PRODEMA), no qual desenvolvi a dissertação intitulada 

―Organizações sociais: numa perspectiva de sustentabilidade em assentamentos rurais‖, 

um estudo focado na sustentabilidade e nas formas de organizações da produção 

agrícola das famílias assentadas. 

Com o expressivo desenvolvimento do meio rural, surgem diversas questões 

agrícolas e agrárias, proporcionando avanços na teoria da ciência e gerando novos 

desafios e expectativas, exigindo, portanto outras leituras, olhares e interpretações, 

sobre o meio rural brasileiro, e, enraizada pelos mesmos, comprometimentos 

acadêmicos e paixão, volto ao PRODEMA-UFS, e aos estudos sobre, Assentamentos 

Rurais Sergipanos, envolvida por práticas científicas motivadas pelo rigor e ciência, 

com a proposta de estudo de doutoramento centrada na avaliação da pluriatividade das 

famílias assentadas, de modo que, possibilite entender de forma mais abrangente e 

profunda, algumas questões sobre as diversidades das atividades produtivas rurais, suas 

origens e papéis no futuro das famílias assentada, e suas implicações sociais, 
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econômicas, ambientais, em relações com o discurso da sustentabilidade. Conduziu-se 

então esta pesquisa sobre um ―novo‖ olhar acerca das diversificações das atividades das 

famílias assentadas, desvendando diferentes aspectos da realidade. 

Notadamente, a pluriatividade dos agricultores assentados apresenta-se como 

questão complexa, comportando divergências e múltiplas sugestões no que se refere a 

diversificação do trabalho realizada por beneficiários do Programa de Reforma Agrária, 

tornando-se a sua compreensão e entendimento um grande desafio e, igualmente de 

grande relevância, permitindo novas reflexões sobre o meio rural. Desta forma, a partir 

de diferentes inquietações e reflexões sobre os desafios que permeiam os agricultores 

familiares assentados a continuarem se (re) produzindo, conduziram-me 

incansavelmente a este estudo, vislumbrando a geração e aplicação do conhecimento 

sobre o meio rural Sergipano, centrando assim, a análise na pluriatividade das famílias 

assentadas. 

Outro motivo da escolha da pluriatividade das famílias assentadas em área de 

Reforma Agrária Sergipana deve-se, ao fato de se tratar de um tema relativamente 

―novo‖, na dinâmica desses espaços, complexos e diversificados, que ainda não foi 

totalmente esclarecido, já que nenhuma outra pesquisa envolvendo assentamentos rurais 

sergipanos teve por tema investigar a relação entre a, pluriatividade, e a sustentabilidade 

nos assentamentos rurais.  

E, portanto, tendo em vista tal cenário, tornam-se necessários estudos com 

profundidade, fundamentados na ciência e no rigor dos seus conceitos, teorias, 

interpretações, ética e valores, a fim de aprofundar a compreensão desse processo social 

em curso, (representado aqui pela pluriatividade - eixo principal desta tessitura), em 

área de agricultura familiar, contempladas pelo programa de Reforma Agrária brasileira, 

e, em particular, no território rural do Estado de Sergipe, no qual se insere o Conjunto 

de Assentamento ―Jacaré- Curituba‖, contribuindo para a consolidação deste tema 

(pluriatividade) no Brasil e em especial no Nordeste, e, servindo ao mesmo tempo, de 

subsídio para impulsionar a construção e o desenvolvimento de políticas públicas, 

voltadas para a sustentabilidade dos territórios rurais. 

Pressupostos da tese. 

Serão apresentados, ao longo dos capítulos os fundamentos para a tese de que 

por meio da pluriatividade os assentados se fortalecem e se afirmam como agricultores 
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assentados. Os pressupostos básicos são: A pluriatividade é o fenômeno que mantêm as 

famílias nos assentamentos contribuindo diretamente para a sua sustentabilidade. O 

desenvolvimento das atividades não agrícolas realizadas pelas famílias assentadas não 

significa o abandono das atividades agrícolas e sim, maiores diversificação de 

atividades produtivas, proporcionando transformações nas atividades agrícolas. A 

pluriatividade corresponde a uma alternativa concreta para a melhoria da qualidade de 

vida das famílias assentadas.  

Síntese da metodologia da pesquisa. 

O Conjunto de Assentamento de Reforma Agrária Jacaré Curituba, formado 

pelo INCRA mediante o agrupamento de 8 (oito) Projetos de Assentamentos (ver tabela 

1), centrado na microrregião geográfica Sergipana do Sertão do São Francisco, entre os 

municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo, criados por meio do processo 

de desapropriação de terras nos anos de 1997, 1998 e 1999. 

É composto por 760 (setecentas e sessenta) famílias, com população estimada 

cerca de 6.500 habitantes, assentadas em área total correspondendo a 6.861,00 ha, onde 

a grande maioria dos lotes agrícolas contam com sistemas de irrigação por micro 

aspersão e/ou gotejamento, existindo em pequena quantidade lotes sequeiro destinados 

para a pecuária; há 3 hectares de uso coletivo na qual encontram-se em fase de 

implementação um viveiro de plantas, e 750,41 hectares destinados a área de reserva 

legal (INCRA, 2012). 

Tabela 1 - Relação do Conjunto de Projetos de Assentamentos Jacaré Curituba com suas 

respectivas áreas, data de criação e número de famílias assentadas. 

PROJETOS DE 

ASSENTAMENTOS 
MUNICÍPIOS ÁREA (ha) 

DATA DA 

CRIAÇÃO 

Nº DE 

FAMÍLIAS 

Jacaré Curituba I Poço Redondo 1.320,00 12/12/1997 264 

Jacaré Curituba II Poço Redondo 1.216,00 29/12/1997 71 

Jacaré Curituba III 
Canindé do São 

Francisco 
735,00 29/12/1997 138 

Jacaré Curituba IV 
Canindé do São 

Francisco 
1.367,00 19/12/1997 214 

Jacaré Curituba V 
Canindé do São 

Francisco 
889,00 29/12/1997 55 

Jacaré Curituba VI Poço Redondo 430,00 15/12/1998 18 

Jacaré Curituba VII 
Canindé do São 

Francisco 
299,00 17/12/1997 0 

Jacaré Curituba VIII Poço Redondo 605,00 29/12/1999 0 

Fonte: INCRA, 2012. 
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Quanto a processo organizativo, nas agrovilas foram criadas 1 cooperativa 

denominada Cooperativa Regional dos Assentados de Reforma Agrária do Sertão de 

Sergipe LTDMA (COOPRASE) e 38 associações, construídas em sua grande maioria 

de forma constrangida, isto é para atender as exigências de captação de recursos dos 

programas sociais. O Conjunto de Assentamento Jacaré Curituba, é hoje considerado o 

maior assentamento irrigado da América Latina, apresentado como novo modelo de 

ocupação de terras improdutivas (INCRA, 2005). 

Para o melhor entendimento da ocorrência e relevância da pluriatividade das 

famílias assentadas e sua relação com a sustentabilidade, foram selecionadas todas as 38 

(trinta e oito) agrovilas do Conjunto de Assentamento de Reforma Agrária Jacaré 

Curituba, agrupados pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco 

(CODEVASF) em 5 (cinco) Setores (conforme pode ser observado na tabela 2), capaz 

de legitimar-se como melhor representação possível da realidade e, cujo tema 

pluriatividade, ainda não tem o merecido estudo científico, e pode apresentar-se como 

uma das estratégias de sustentabilidade e (re)produção social e econômica das famílias 

assentadas.  

Tabela 2 - Agrovilas do Conjunto de Projetos de Assentamentos ―Jacaré 

Curituba‖ divididas por setores e número de famílias assentadas 

SETOR NOME DAS AGROVILAS FAMÍLIAS ASSENTADAS 

0 

Anda Brasil 20 

Zumbi dos Palmares 20 

Emanuel 20 

Pereira 20 

Jardim da Esperança 16 

Boa Fé 19 

Zumbi II 20 

São Cosme 20 

Canudos 20 

Santa Cruz 20 

Maçal de Souza 20 

Santa Luzia 20 

Nossa Senhora Aparecida 20 

1 

Santa Terezinha 20 

Tchê Guevara 15 

Nova Esperança 20 

12 de Março 20 

Tiradentes 20 

São Sebastião 20 

Unido Venceremos 20 

 

 
 

Continua... 
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Continuação. 

SETOR NOME DAS AGROVILAS FAMÍLIAS ASSENTADA 

2 

Che Guevara I 20 

Braço Erguido 20 

Antônio Conselheiro 20 

Nossa Senhora da Conceição 27 

Nova Canadá 16 

União 20 

3 

Padre Cícero 19 

Florestan Fernandes 18 

Braço Forte 23 

Povo Livre 18 

Zé Rainha 18 

Carlos Borges 20 

Meninos Jesus 25 

São Jorge 24 

4 

São José 20 

João Samariva Daniel 21 

Monte Santo II 16 

Nova Jerusalém 25 

Fonte: ATER, 2014. 

Deste modo, a escolha das agrovilas do Conjunto de Assentamento de Jacaré 

Curituba se justifica pela relevância de uma matriz de comparação econômica, social e 

ambiental entre as agrovilas, que pudessem refletir a diversidade do assentamento 

estudado. Além disso, por ser considerado como, Conjunto de Assentamentos com 

elevado número de famílias e com grande potencial de desenvolvimento de atividades 

produtivas agrícolas e não agrícolas, nos quais, vamos poder mais facilmente perceber, 

toda a espacialização funcional das atividades do território produtivo, e a multiplicação 

de novas relações das atividades produtiva e sociais que vem se estabelecendo, 

culminando na pluriatividade das famílias assentadas, de forma a averiguar a 

pluriatividade e sustentabilidade em assentamento. 

Neste contexto, a seleção do Conjunto de Assentamentos deu-se após 

entrevista com o representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), no Estado de Sergipe, professores da Universidade Federal de Sergipe (UFS), e 

levando-se em consideração os seguintes critérios: assentamentos com mais de cinco 

anos de existência e, portanto já consolidado, de origem Federal, com grande 

diversidade produtiva agrícola; assentamento com diversificação de atividades 

econômicas produtivas; quantitativo de famílias elevado e com grandes dimensões 

territoriais. 
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Segundo Pereira (2004, p. 210) as famílias dos assentados enfrentam ―[...] 

grandes desafios para sobreviver na terra conquistada, seja na forma da exploração da 

terra, seja na organização do trabalho‖; estas dificuldades, com as quais os agricultores 

assentados se defrontam, muitas vezes acabam minimizando a utilização dos recursos 

disponíveis, necessários para a (re) produção social e econômica da família. Para Sacco 

dos Anjos e Caldas (2014), as razões de muitas das dificuldades encontradas, que põem 

em questão as possibilidades de reprodução das famílias assentadas, estão relacionadas, 

ao fato dos projetos de assentamentos de Reforma Agrária, estarem, desde a sua criação, 

condicionados exclusivamente a produção agropecuária. 

Por outro lado, permanecer na terra conquistada, requer do assentado superar 

desafios, e criar estratégias que assegurem o desenvolvimento de novas frentes de 

trabalho e renda, promover diversificação dos sistemas de produção, e uma melhor 

comercialização e distribuição dos produtos por eles produzidos, garantindo a 

reprodução familiar, ao longo dos tempos. Conforme salienta Sacco dos Anjos, o 

sucesso dos assentados está em grande medida, atrelado a ―[...] geração de emprego: no 

beneficiamento e transformação dos produtos, ou na viabilização de novas atividades 

geradoras de rendas e oportunidades‖ (2001, p.176), modificando qualitativa e 

quantitativamente o espaço ocupado. 

Nessas circunstâncias, a permanência dos agricultores nos assentamentos passa 

por uma dinâmica ocupacional e pela capacidade de organizar seus recursos para 

garantirem a sua sobrevivência, desenvolvendo relações de trabalho e estratégias de 

produção que possibilite superar as dificuldades para se manter não apenas da 

agricultura e dos sistemas de produção agrícola, mas também, e sobretudo, do 

desenvolvimento das atividades não-agrícolas realizados dentro e/ou fora das 

propriedades rurais.  

Algumas dessas estratégias de (re) produção social dos assentados estão 

relacionadas com a pluriatividade, isto é, com a realização de diversas atividades 

produtivas agrícolas e não-agrícolas, sendo uma delas, obrigatoriamente, a agricultura, 

por conseguinte, quando o trabalho agrícola encontra-se aliado a outras atividades ditas 

como complementares (SCHNEIDER, 2004). Neste sentido, Couto Filho (2007) atribui 

a combinação de diversas formas de atividades agrícolas e não agrícolas a dois fatores: 

o primeiro, caracterizado pela queda dos rendimentos médios dos agricultores e o 

segundo relacionado com a disponibilidade de mão de obra agrícola.  
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Sendo assim, a noção de pluriatividade está associada ao entendimento de um 

processo de ressignificação de trabalho rural, diversificado, buscando criar condições 

para fortalecer e potencializar as atividades agrícolas e não agrícola, criando maiores 

oportunidades de trabalho e renda no mundo rural, ou ainda, contribuir com a 

possibilidade de maximizar a satisfação das necessidades dos agricultores assentados, 

servido de instrumento potencial de transformação de políticas públicas para o espaço 

rural. Conforme advertem Baumel e Basso,  

A pluriatividade se estabelece como uma prática social, decorrente da 

busca de formas alternativas para garantir a reprodução das famílias 

de agricultores, um dos mecanismos de reprodução, ou mesmo de 

ampliação de fontes alternativas de renda; com o alcance econômico, 

social, ambiental e cultural da pluriatividade as famílias que residem 

no espaço rural, integram-se em outras atividades ocupacionais, além 

da agricultura dentro ou fora da propriedade (BAUMEL; BASSO, 

2004, p. 139). 

Ao adotar as concepções de Baumel e Basso (2004), tem-se que o trabalho 

externo à propriedade rural se torna, na maioria dos casos, uma necessidade estrutural, 

ou seja, a renda obtida nesse tipo de trabalho vem a ser indispensável para a (re) 

produção não só da família, como do próprio estabelecimento familiar.  

Assim, o trabalho não-agrícola, realizado por membros residentes no 

estabelecimento agrícola familiar, tem duas funções sociais: a primeira função é de 

complementar/incrementar a renda da família e a segunda diz respeito à permanência 

dessas famílias no meio rural, isto é, garantir a propriedade do bem rural 

(WANDERLEY, 1995). Estas ocupações convertem-se em alternativas de trabalhos 

importantes para os assentados nas áreas rurais, especialmente nos períodos de 

entressafras, em que, há uma menor necessidade de mão de obra nas áreas agricultáveis. 

É, portanto, a partir desses olhares, que avalio a pluriatividade das famílias assentadas e 

seus efeitos na sustentabilidade do assentamento.  

Nesse território rural, representados pelas agrovilas do Conjunto de 

Assentamentos de Reforma Agrária Jacaré Curituba, em que a dinâmica da agricultura 

familiar se estabelece, outras questões estão surgindo, as quais precisam ser 

apreendidas, a saber: Qual a participação da renda não-agrícola para a manutenção do 

assentado na terra? Qual a contribuição da pluriatividade dos assentados para a sua 

sustentabilidade? A pluriatividade é capaz de oferecer oportunidade para os assentados 

se sustentarem por meios dos cultivos agrícolas? Como a pluriatividade promove a 
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sustentabilidade no Conjunto de Assentamentos? As hipóteses que orientam esta 

pesquisa são: 

 A pluriatividade influencia na sustentabilidade do Conjunto de 

Assentamentos de forma positiva quando a renda oriunda das atividades não agrícolas é 

revertida para manejo agrícola, mantendo o assentado ligado a agricultura. 

 Analisadas em situações pluriativas, as rendas advindas da agricultura 

têm uma importância relativamente maior quando comparadas às rendas de atividades 

não-agrícolas. 

 A pluriatividade é capaz de promover a sustentabilidade das famílias 

assentadas. 

Partindo destas premissas, o referido estudo objetiva avaliar a pluriatividade 

das famílias assentadas, e seus efeitos para a sustentabilidade nas agrovilas do Conjunto 

de Assentamento Jacaré Curituba. Para tanto, foram elaborados os seguintes objetivos 

específicos: 

 Historiar a organização das pessoas que foram acampadas ás margens do 

assentamento; 

 Caracterizar as famílias pluriativas nas agrovilas do Conjunto de 

Assentamentos Jacaré Curituba; 

 Identificar os indicadores que influenciaram a sustentabilidade das 

famílias pluriativas assentadas; 

 Explicar os fatores que potencializam a sustentabilidade nas agrovilas 

dos assentamentos; 

 Estabelecer comparações entre os níveis de sustentabilidade das famílias 

pluriativas; 

 Analisar a pluriatividade enquanto sustentabilidade para os assentados no 

Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba. 

Este estudo corrobora com a necessidade de um esforço interdisciplinar, que 

envolva uma multiplicidade de conceitos complementares, em diversos campos do 

conhecimento, na qual possa associar as contribuições das ciências naturais e sociais, 

em suas construções teórico-metodológicas de maneira consistente (JOLLIVET, 1992); 
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(re) configurando-se, assim, a relação entre as ciências, sem abandonar as suas 

especificidades, o que Coimbra chamou de indispensável para o conhecimento 

interdisciplinar, ―[...] o que se constrói intraciências deve internalizar-se nos vínculos 

que se estabelecem interciências‖ (2000, p. 56). 

Esta pesquisa baseia-as nas contribuições, nas interações, e justaposição de 

várias disciplinas a exemplo: economia, sociologia, história, antropologia, agronomia, 

geografia, estatística, confirmando o modo de produção do conhecimento, sobre, a 

pluriatividade das famílias assentadas enquanto promotora da sustentabilidade ancorada 

numa análise interdisciplinar. A base epistemológica que norteia essa pesquisa é 

fundamentada em paradigmas
3
, no qual, a natureza do conhecimento é proveniente do 

realismo histórico, apoiada em uma relação intersubjetiva e fortemente influenciada 

pelo compromisso do pesquisador em analisar a realidade (SANDÍN, 2010).  

Toma-se como referencia Minayo et al (2005) ao defender que a utilização de 

apenas um método muitas vezes não é suficiente para responder as questões de 

investigação de determinadas pesquisas, sendo necessário a combinação de diferentes 

paradigmas. Deste modo, optou-se pelo uso da triangulação de métodos, que segundo 

Minayo, (2007), permite ao pesquisador o conhecimento da realidade sobre diferentes 

aspectos, contribuindo com o maior entendimento teórico, interdisciplinar de forma 

interativa e intersubjetiva.  

Para Sandín (2010), a triangulação entre paradigmas embora com bases 

ontológica e epistemológica diferentes, possuem ―[...] formas igualmente apropriadas de 

abordar os problemas de pesquisa‖ (2010, p. 40). Kuhn advoga que a ―[...] a transição 

sucessiva de um paradigma a outro, é o padrão usual de desenvolvimento da ciência 

amadurecida‖ (2011, p. 32). Assim, esta pesquisa encontra-se ancorada nas 

triangulações paradigmáticas, por meio da integração dos métodos dialético, 

fenomenológico e comparativo. 

Quanto ao método de abordagem, empregamos o método dialético, na medida 

em que permite analisar criticamente, por meio do confronto com a realidade, as 

diversas maneiras, como e por que, os assentados desenvolvem a pluriatividade e sua 

relação com a sustentabilidade, comparando assim os níveis de sustentabilidade entres 

                                                           
3
Kuhn concebe os paradigmas como ―[...] as realizações científicas universalmente reconhecidas que, 

durante algum tempo, fornece problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de 

uma ciência‖ (2011, p.13), formado por conjunto de conceitos, teorias, metodologia e instrumentos. 
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as agrovilas do Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba. Já o aspecto 

fenomenológico é empregado nesta pesquisa por se tratar da questão de como as 

pessoas ―[...] experimentam e interpretam o mundo social que constrói sua interação‖ 

(SANDÍN, 2010, p. 40). Assim, o uso deste método, por meio da interpretação dos 

dados qualitativos, permitirá compreender a pluriatividade enquanto ação para a 

sustentabilidade nas agrovilas e assim garantir aos assentados a sobrevivência e 

permanência na terra conquistada. 

A pesquisa também esta sendo desenvolvida dentro do método de abordagem 

comparativo, ao se compararem as agrovilas do Conjunto de Assentamentos ―Jacaré 

Curituba‖, identificam-se semelhanças e diferenças entre elas, a partir dos relatos das  

trajetórias (historia) de vida dos assentados. Trata-se, portanto, de um estudo com base 

no enfoque sistêmico, pois se acredita que não basta estudar cada uma das partes ou dos 

fenômenos da realidade que se quer conhecer; é necessário entender as relações mútuas 

entre as partes e entre os fatos econômicos, sociais, e ambientais que explicam a 

realidade (LAKATOS; MARCONI, 2000). 

Nesta perspectiva, o paradigma crítico irá ser um amalgama para a construção 

da análise avaliativa de modo a compreender o uso da pluriatividade enquanto 

ferramenta para a sustentabilidade dos assentados nas diferentes situações e categorias 

para a sobrevivência na adversidade do Alto Sertão Sergipano. Assim, as dimensões 

sociais, econômicas e ambientais serão refletidas como sendo o entusiasmo e resignação 

para a sua permanência no assentamento.  

Estrutura da tese. 

Este estudo encontra-se estruturado em 05 capítulos, além da introdução e 

conclusões. No primeiro capítulo intitulado caminhos teórico-metodológicos 

apresentamos os paradigmas, métodos e técnicas utilizadas na construção desta tessitura 

para isso utilizou-se de diversas correntes teórico-metodologicas de maneiras 

combinadas e complementares. 

Autores como Minayo (2011), Trivinos (2010), Denzin (1989, 2003), Lincon e 

Guba (2006) permitiram uma maior compreensão da triangulação metodológica 

corroborando com as questões levantadas neste estudo. Marx (1996), Politezer et. ali. 

(2002) e Kosik (1976), possibilitaram uma análise critica do fenômeno da pluriatividade 

das famílias assentadas através do método dialético. Utilizou-se também do método 
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Fenomenológico, ancorado em Husserl (1980, 1986), Merleau-Ponty (1964, 2006), 

Schutz (1979), Flick (2009, 2008) na qual buscou-se apreender a realidade dos 

agricultores assentados por meio dos significados por eles atribuídos mediante suas 

falas, proporcionando a investigação e descrição do fenômeno. O método comparativo 

tomado por Flick (2009) e Schneider (1998) possibilitou aprofundar o conhecimento 

sobre a pluriatividade das famílias assentadas verificando as diferenças e semelhanças 

entre as agrovilas do Conjunto de assentamentos Jacaré Curituba. 

Tomando como referencia Vilain (1999) e Tavares (2010), foram abordados e 

integralizados de forma interdisciplinar os principais indicadores de sustentabilidade 

com base no modelo de indicadores de sustentabilidade das propriedades agrícolas 

(IDEA), pertinentes com os objetivos propostos de modo a avaliar a pluriatividade e a 

sustentabilidade no Conjunto de assentamentos Jacaré Curituba.  

Bem como, também centrou-se, na história e memória expressas na oralidades 

dos representantes das agrovilas nos quais faziam a reconstituição de suas vidas, das 

estratégias de resistência e sobrevivência na luta pela terra, ancorados em autores como 

Brauudel (1992),  Merleau-Ponty (2006), utilizando-se do livro L‘entretien 

Compréhensif de Kaufmann, (1996). Recorreu-se as análises de autores como Tomas 

Kuhn (2011), Souza Santos (2000), Sandín Esteban (2010), Minayo (2005, 2010, 2011), 

Trivinos (2010), Denzin (1989, 2003), Husserl (1980), Richardson (2007), entre outros. 

Assim, apresentaremos os fundamentos teóricos, numa perspectiva centrada no enfoque 

interdisciplinar, em decorrência da utilização e integração dos diversos campos da 

ciência, em que se fez necessário para algumas definições conceituais epistemológicas, 

que sustentaram esta investigação in lócus.  

No segundo capítulo - Políticas Públicas para o meio Rural são comentadas, 

de maneira sucinta as políticas púbicas enquanto instrumento de desenvolvimento rural, 

enfatizando a pobreza rural como um desafio às políticas públicas, conforme as 

contribuições de Moreira, Carneiro e Maluf, Delgado, Schneider, Arbache, Amartya 

Sen e outros.  

O capitulo três, com o título Itinerantes Rurais: Histórias e memórias da luta 

pela terra, objetiva refletir acerca da luta pela terra na perspectiva de expor o panorama 

das trajetórias dos agricultores familiares em terra de reforma agrária nos reportando aos 

aspectos nacional, internacional e local. Em seguida expõe-se as histórias e memórias da 
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luta pela criação do Projeto de Assentamento Jacaré Curituba revelando-se imagens e 

trajetórias dos agricultores assentados, 

Em seguida no quarto capítulo intitulado Avaliação da sustentabilidade das 

famílias pluriativas assentadas, estabelece uma caracterização do Conjunto de 

Assentamento Jacaré Curituba subsidiando a análise da sustentabilidade das famílias 

pluriativas. Este capítulo analítico apoiou-se nas contribuições de diversos autores, entre 

eles destacam-se, Sen (2012), Sen e Klingsberg (2010), Ciegis, Ramanauskiene e 

Martinkus, (2009), Chambers; Conway et al. (1992); Allen (1993); Altieri (2000, 2003), 

Pretty (2010), Veiga (2014) e Ellis (2000). 

Contextos da sustentabilidade: Aplicações e interpretações, quinto capítulo, 

abordaremos a avaliação dos níveis de sustentabilidade das agrovilas e do Conjunto de 

Assentamentos Jacaré Curituba, mediante os indicadores de sustentabilidade, 

utilizando-se para a avaliação o modelo IDEA. 

Por fim são apresentadas as conclusões, em que buscamos articular/ conectar 

os elos e o propósito da tese em que, por meio da pluriatividade os assentados se 

fortalecem e se afirmam como agricultores assentados, favorecendo o alcance da 

sustentabilidade do Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba como balizador para o 

projeto de Reforma agrária no Brasil. As referências que subsidiaram o estudo em 

questão, anexos e apêndice.   
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CAPÍTULO I- CAMINHOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

1.1 Etapas da pesquisa 

Neste capitulo apresentamos os paradigmas, métodos e técnicas utilizadas na 

construção desta tessitura, abordados e integralizados de forma interdisciplinar os 

principais indicadores de sustentabilidade, em uma linearidade para atender aos 

objetivos propostos de modo a atingir o objetivo geral: avaliar a pluriatividade das 

famílias assentadas e seus efeitos para a sustentabilidade nas agrovilas do Conjunto de 

assentamentos Jacaré Curituba. Para tanto, a metodologia encontra-se dividida em um 

conjunto de etapas representada na figura 1, da seguinte forma:  
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Figura 1 - Fluxograma organizacional demonstrando as etapas da pesquisa 

 

Fonte: Autora. 
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1.1.1 Delimitação da área de estudo 

Ao avaliar a pluriatividade das famílias assentadas e seus efeitos para 

sustentabilidade nas agrovilas do Conjunto de Assentamentos de Reforma Agrária 

Jacaré Curituba, o referido estudo buscou preencher lacunas de informações sobre a 

dinâmica do meio rural brasileiro. Para analisá-la, compreendê-la e identificar qual seria 

seu poder explicativo, foram selecionadas as trinta e oito agrovilas localizadas no 

Conjunto de Assentamentos de Reforma Agrária Jacaré Curituba, localizado 

geograficamente na microrregião Sergipana do Sertão do São Francisco, entre os limites 

dos municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo, conforme representado 

na figura 2. Atualmente encontram-se assentadas 761 Famílias, porém estima-se que sua 

capacidade de suporte alcança o patamar de 852 Famílias (INCRA, 2014).  

Figura 2 - Mapas do Brasil e Sergipe com a localização dos assentamentos rurais pesquisados. 

 
Fonte: GOIS, 2015. 
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1.1.2 Critérios para definição da amostra 

A escolha pelo Conjunto de Assentamentos de Reforma Agrária Jacaré 

Curituba foi norteada por informações prévias, oriundas de entrevistas realizadas com 

representantes do MST em Sergipe e por constantes diálogos com professores e 

pesquisadores da questão agrária Sergipana, tornando-se possível levantar questões 

inovadoras não somente em relação ao Conjunto de Assentamentos, mas igualmente 

sobre o fenômeno da pluriatividade no meio rural Sergipano, sob um olhar 

interdisciplinar. Para Ramos Filho o Assentamento Jacaré Curituba é tido como ―[...] 

paradigmático no campo sergipano pela natureza da conquista, dimensão da área, 

quantitativo de famílias, (re)orientação do(s) sistema(s) agrário(s)‖ (2013, p.16), além 

de apresentar grande potencial de desenvolvimento de atividades produtivas agrícolas e 

não agrícolas em relação aos demais assentamentos de Reforma Agrária sergipanos. 

Com base nesses critérios e com o foco na análise das unidades familiares 

pluriativas, a escolha das famílias assentadas que compõe a amostra investigada 

(mediante a aplicação dos questionários) foi procedida de forma não probabilística, ou 

seja, foram selecionadas a participarem do estudo as famílias em que pelo menos um 

membro residente no imóvel rural desenvolvia atividades agrícolas e não agrícola isto é, 

a amostra utilizada nesta pesquisa é composta exclusivamente por famílias assentadas 

pluriativas, seguida do critério de temporalidade, ou seja, que pelo menos um membro 

da família pluriativa esteja residindo no assentamento desde a sua criação. 

Para Richardson (2007) a amostragem não probabilística é aquela em que as 

amostras são selecionadas mediante critérios estabelecidos pelo pesquisador, não 

permitindo antecipadamente a inferência sobre o universo a ser estudado; trata-se, 

portanto de uma amostra por julgamento das famílias assentadas pluriativas, baseada na 

escolha intencional
4
 (ARRONDO, 1998), utilizando-se do critério de indicação, no qual o 

respondente indica outras famílias pluriativas, que possa participar do estudo (Ver 

figura 3). Assim, a unidade amostral pesquisada não será reduzida ao indivíduo e sim as 

famílias de assentados pluriativos. 

                                                           
4
 ARRONDO (1998), esta técnica permite escolher o segmento populacional que deve ser incluído na 

amostra, possibilitando alcançar amostra satisfatória ao estudo. 
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Figura 3 - Fluxograma das famílias participantes da pesquisa utilizando-se do 

critério de indicação 

 
Fonte: ARRONDO, 1998. 

 

Ainda com base nesses critérios, foram utilizados para a escolha das famílias 

assentadas que foram respondentes dos questionários duas técnicas de amostragem, 

divididas em etapas: a primeira, uma amostragem probabilística simples 

(RICHARDSON, 2007) em que todas as famílias assentadas no Conjunto de 

Assentamentos Jacaré Curituba apresentam a mesma probabilidade de serem escolhidas; 

assim no universo de 761 (setecentos e sessenta e uma) famílias, foram pré-selecionadas 

251 famílias, estabelecendo assim um limite mínimo de famílias participantes, para isso 

utilizou-se das seguintes fórmulas: 

X= Z (c/100)²r(100-r) 

n= N.x/((N-1)E²+x) 

E= Sqrt [(N-n)x/n(N-1).]. 

Onde:  

N=tamanho da população. 

E=margem de erro estimada em 5%. 

r=fração de resposta em que se esta interessado. 

Z(c/100)= valor crítico para o nível de confiança. 

 

De posse desses resultados e, com propósito de identificar a pluriatividade no 

Conjunto de Assentamentos Rurais, estratificou-se a amostra do universo total (761 

famílias) ao considerar como participantes da investigação, apenas as famílias que no 
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mínimo um membro residente desenvolva atividades agrícolas e não agrícolas, ou seja, 

a amostra é composta exclusivamente por famílias assentadas pluriativas. Nesta segunda 

etapa, utilizamos a técnica de amostragem não probabilística, em que a amostra é obtida 

a partir do estabelecimento de algum critério de inclusão – isto é, famílias pluriativas, 

(BICKMAN; ROG, 1997; ARRONDO, 1998).  

Tais etapas permitiram que 288 famílias participassem de pesquisa como 

respondentes do questionário, e por meio destes revelaram-se diferentes saberes, muitas 

vezes contraditórios, dinâmicos e complexos que possibilitaram compreender com 

maior fidelidade a realidade das famílias assentadas pluriativas.  

Além da aplicação de questionários optou-se também pela realização de 

entrevistas, a seleção dos entrevistados foi procedida mediante uma amostra censitária 

composta por todos os representantes (líder) das trinta e oito agrovilas, levando-se em 

consideração as seguintes condições: os sujeitos entrevistados deverão ser 

representantes (líderes) na agrovila onde residem e terem participado em todas as fases 

do movimento de luta pela terra, a partir do qual originou o Conjunto de Assentamentos 

Jacaré Curituba. Trata-se, portanto de uma seleção baseada na técnica de informante-

chave (key-informant technique); de acordo com Weiers (1988) esta técnica permite ao 

pesquisador a escolha das pessoas a serem entrevistadas tendo como foco atender às 

necessidades da investigação.  

Utilizou-se de roteiro pré estabelecido sem, contudo, limitar-se a este na 

medida em que as memórias e histórias fora expressas por meio das falas, gestos, 

emoções e expressões dos sujeitos, novos questionamentos foram surgindo e 

incorporados à pesquisa. Braudel considera que a "[...] história é a soma de todas as 

histórias possíveis: uma coleção de ofícios e de pontos de vistas de ontem, de hoje e de 

amanhã‖ (1992. p.53).  

Esta concepção de história reconhece a reconstrução dos fatos individuais e 

coletivos interrelacionados e, presentes nos contextos sociais, econômicos, políticos dos 

quais as famílias estavam e ou estão inseridas, consubstanciando numa encruzilhada de 

histórias individuais, coletivas com a série de transformações ocorridas no território 

rural, permitindo, portanto, a ampliação do encadeamento de informação sobre o 

Conjunto de Assentamento Jacaré Curituba. 

 



46 
 

1.1.3 Paradigmas e métodos da pesquisa 

 

A respeito do termo paradigma encontra-se presente uma heterogeneidade de 

discursos, em quase todos eles apresentam concepções ontológica
5
, epistemológica e 

metodológica diferenciadas. De acordo com Tomas Kuhn (1995), o paradigma 

científico representa um conjunto de regras, métodos e técnicas, aceitáveis pela 

comunidade cientifica, é utilizado pelos pesquisadores para identificar e resolver 

problemas. Compartilhando dessa ideia, e tornando-a ainda mais ampla Souza Santos 

(2000), atribui ao paradigma científico a possibilidade de explicar a relação da ciência 

com a sociedade, levando em consideração o contexto histórico na qual a sociedade esta 

inserida.  

Para Coutinho (2005), a forma como o indivíduo compreende a realidade 

pesquisada está relacionada diretamente com a adoção do paradigma, dentro desse 

escopo, esta pesquisa encontra-se inserida no paradigma crítico
6
, por considerar a 

realidade dinâmica, evolutiva e interativa, na qual os objetos de avaliação ou fenômenos 

pesquisados encontram-se relacionados em seus mais diferentes contextos, por meio das 

intersecções entre as estruturas sociais, econômicas, culturais e políticas, cercados de 

crescente complexidade.  

A base do paradigma crítico é gerar conhecimento que possibilite a 

emancipação dos coletivos sociais, (formado por agricultores assentados pluriativos), 

mediante ―[...] a visão prática, examinando os significados particulares que 

fundamentam as ações individuais e analisando ao mesmo tempo os fatores sociais que 

os produzem e os mantém‖ (ESTEBAN, 2010, p.70).  

O paradigma crítico concebe os participantes como agentes activos da 

construção e configuração da realidade, para o qual, tem um sentido histórico e social 

(COHEN; LAWRENCE, 1990), apoiado na interrelação entre o sujeito e o objeto, com 

a finalidade de analisar a realidade e identificar potenciais de mudanças (SANDÍN 

ESTEBAN, 2010). Trata-se, portanto, de uma pesquisa fundamentada na 

intersubjetividade, em que o conhecimento depende de outras pessoas e da relação 

interpessoal, por meio do qual o investigador é ―[...] capaz de apreender as dimensões 

                                                           
5
 ESTEBAN (2010), GUBA; LINCOLON (1994; 1990). Qual a natureza da realidade? 

6
 Criado em 1920, pela Escola de Frankfurt e fundamentado na Teoria crítica. Os seus primeiros teóricos 

foram MAX HORKHEIMER, THEODOR ADORNO; HERBERT MARCUSE. Revisado em 1960 por 

HABERMAS.  
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objetivas e subjetivas da realidade e de superar a falsa dicotomia entre sujeito e objeto 

da pesquisa‖ (MINAYO, et ali 2005, p. 65), gerando assim, um imbricamento 

indissociável entre o subjetivo e objetivo, entre atores sociais (sujeitos da pesquisa) e 

investigador (MINAYO, 2010).  

Para Minayo a intersubjetividade é entendida como uma ―[...] construção da 

realidade e do saber... Sujeito e objeto só existem relacionalmente e nas interações que 

se estabelecem entre si. Ambos, em suas interações, se influenciam e promovem 

mudanças‖ (2011, p.137). Em Habermas (1992), a intersubjetividade é um processo 

cooperativo de interpretação, uma relação simultânea, no mundo objetivo (totalidade 

dos fatos), no mundo social (totalidade das relações interpessoais) e no mundo subjetivo 

(totalidade das experiências), constituindo-se mediante os princípios da ―ação 

comunicativa‖ 
7
; identifica-se então como uma pesquisa científica, apoiada na 

intersubjetividade, de cunho social na medida em que buscar-se-á a compreensão dos 

processos e produtos de um grupo de agricultores pluriativos. 

Pretende-se, com o uso do paradigma crítico, para a construção do 

conhecimento científico, compreender as transformações sociais, e obter concepções 

mais completas da realidade vivida pelos agricultores assentados pluriativos, permitindo 

a explicação e a avaliação crítica do Conjunto de Assentamentos rurais Sergipanos, 

satisfazendo os requisitos necessários para alcançar os objetivos e as questões 

levantadas nesta tessitura. Neste contexto, Adorno compartilha da ideia de 

Wiggershaus, de que:  

o verdadeiro significado dos métodos empíricos está na motivação 

crítica que eles contêm. A pesquisa social empírica não deve deixar 

essa motivação desaparecer, nem pode enganar a si mesma na sua 

investigação das relações sociais (ADORNO, 1998, p. 452). 

No entanto, ao reconhecer as limitações da utilização de apenas um método, 

para a investigação da realidade, que responda todas as questões levantadas neste 

estudo, bem como corroborar com a confirmação e ou refutação das hipóteses 

construídas, considerou-se pertinente para este estudo, o uso da triangulação 

metodológica, isto é, a integração de diferentes abordagens metodológica com o 

objetivo de descrever, compreender, explicar, avaliar e aprofundar a realidade em 

estudo (TRIVINOS, 2010), exigindo assim uma maximização dos esforços no domínio 

do material factual, permitindo um entendimento mais completo e holístico do estudo.  

                                                           
7
 Recomenda-se a leitura de HABERMAS (1981), Teoria da Ação Comunicativa.  
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Denzin (1989) concebe a triangulação como uma estratégia utilizada por 

pesquisadores comprometidos com o ―rigor sofisticado‖
8
 (grifo nosso) que buscam uma 

compreensão mais profunda da questão em estudo, apoiando-se num diálogo inter ou 

transdisciplinar de forma interativa e intersubjetiva. Denzin apresenta quatro tipos, a 

saber: a ―triangulação de dados‖ quando se utiliza de diferentes tipos, de fonte de 

informação para obtenção dos dados da pesquisa; a ―triangulação do investigador‖,  

com vários investigadores estudando e comparando os resultados do mesmo fenômeno; 

a ―triangulação teórica‖, quando os dados de um estudo são interpretados a luz de 

diferentes teorias; e a ―triangulação metodológica‖ que envolve o uso de diferentes 

métodos para estudar determinado problema de investigação.  

Nesta perspectiva, esse estudo encontra-se estruturado metodologicamente sobre 

a triangulação, seja por meio dos dados, das teorias e dos métodos dialético, 

fenomenológico e comparativo.  

O método dialético tem como princípio básico a análise crítica dos fenômenos 

ou objetos a serem pesquisados; para compreendê-los torna-se necessário considerar que 

os fenômenos estão relacionados aos contextos social, histórico, econômico, político, 

culturais e ambientais, sujeitos a constantes transformações. Para Geertz (1997) o 

comportamento do indivíduo é relacionado dialeticamente com a sociedade, de forma 

que o pesquisador deverá explicar o ―bordejar dialético‖ contínuo entre o menor detalhe 

(o local) e a mais global das estruturas globais. Tal fato necessita do trabalho do 

pesquisador como um trabalho de ―artesanato intelectual
9
‖. O método dialético tem 

como pressupostos, a totalidade, a compreensão da historicidade e a contradição 

(MARX, 1996). 

Na totalidade da existência humana, os objetos e os fenômenos estão ligados 

entre si, dependendo uns dos outros; para compreendê-los torna-se necessário 

considerar as interações que os cercam, ―[...] transformando as partes em todo e o todo 

em partes, fazendo com que os fenômenos sejam ao mesmo tempo parte e 

todo‘‘(POLITZER et al, 2002, p. 37). Para Goldmann conhecer a realidade significa 

                                                           
8
A expressão rigor sofisticado ―[...] Significa que os usuários do método da triangulação estão 

comprometidos com tornar seus esquemas empíricos e interpretativos o mais público possível... visa 

descrever o trabalho de qualquer sociólogo que empregue múltiplos métodos, busque fontes empíricas 

diversificadas e tente desenvolver interpretações embasadas em termos interacionais‖ (DENZIN, 1989, p. 

235-236). 
9
 Ver MILLS, C. Wright. A imaginação sociológica. Tradução de Waltensir Dutra. 6. ed. São Paulo: 

Zahar, 1982. 



49 
 

―[...] uma perpétua oscilação entre o todo e as partes que devem se esclarecer 

mutuamente‖ (2000, p. 4), deste modo, a pluriatividade na agricultura familiar 

assentada, foi estudada sobre o ponto de vista da totalidade em movimento. Isto é, de 

forma relacional, observando a suas interrelações e as diversidades das formas sociais 

de produção e reprodução presentes nos assentamentos. Conforme salienta Minayo 

sobre a perspectiva totalizadora esta estabelece que 

ao mesmo tempo que se observa a realidade objetiva como um todo ; 

(b) compreendem-se e analisam-se as partes do todo, formando 

correlações concretas de Conjuntos e unidades que contém 

determinações e condicionamentos gerais, afirmando-se a 

complexidade e as diferenças presentes em todos os fenômenos, fatos 

e processos (MINAYO, 2010, p.115). 

No pressuposto da especificidade histórica da vida Humana, Politzer et al 

defendem que ―[...] a dialética chega à compreensão, à explicação dos fenômenos 

sociais, porque os relaciona com as condições históricas que lhes deram origem, das 

quais estão em interação‖ (2002, p 40). Marx (1996) compreende o homem como ser 

social determinado pela história das relações sociais por ele próprio criado.  

Estas relações são concebidas por meio das lutas constantes e de interesses 

opostos, revelados sistematicamente mediante as lutas de classes, cuja busca para a 

ampla transformação política, econômica e social de toda a sociedade perpassa, pelas 

propriedades e meios de produção; que segundo este autor, o próprio esforço por manter 

e reproduzir um modo de produção acarreta modificações qualitativas nas forças em 

oposição, coexistindo diferentes modos de produção ao estabelecer conexões entre 

historia das relações sociais e modo de produção. 

Assim, a pluriatividade, na realização deste estudo, foi compreendida e 

analisada por intermédio da perspectiva histórica, a partir da qual, utilizaram-se 

informações relacionadas ao passado das famílias assentadas pluriativas, contrapondo 

com o presente, para verificar a sua influência no desenvolvimento da pluriatividade e 

da sustentabilidade; levando-se em consideração as continuidades e rupturas, presentes 

na origem e na formação do Conjunto de Assentamentos; nas historicidades da 

realidade social, considerando as diversidades, as complexidades e as transformações 

das famílias assentadas.  

De acordo com Minayo os princípios da especificidade histórica e de totalidade 

possibilitam ―[...] apreender e analisar os acontecimentos, as relações e as etapas de um 
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processo como parte de um todo‖ (2010, p 26), tornando a investigação mais condizente 

com a realidade. 

O princípio da união dos contrários é ancorado nas contradições imanentes nos 

fenômenos, no qual se compreendem os aspectos contraditórios, manifestados, no 

Conjunto de Assentamentos pesquisados, por meio das desigualdades, resistências e 

mudanças, que moldam as famílias assentadas pluriativas, das semelhanças e diferenças 

presentes nas relações sociais de produção, das atividades agrícola e não-agrícolas, 

configurando-se como uma ―[...] contradição fundamental entre as forças produtivas 

novas e as relações de produção envelhecidas‖ (POLITZER et al, 2002, p.41). Isso 

posto, na pluriatividade das famílias assentadas, o desenvolvimento das atividades 

produtivas agrícolas e não agrícolas encontra-se em interação permanente coexistindo 

diferentes modos de produção. 

De acordo com Trivinos, ―[...] quando se atinge a identidade dos contrários, na 

interação, surge um novo objeto, um novo fenômeno, com qualidade diferente da que 

apresentavam os fenômenos opostos. É o desenvolvimento, a transformação‖ (2010, 

p.70). Pois, 

o princípio metodológico da investigação dialética da realidade social 

é o ponto de vista da totalidade concreta, que antes de tudo significa 

que cada fenômeno pode ser compreendido como momento do todo. 

Um fenômeno social é um fato histórico na medida em que é 

examinado como momento de um determinado todo: desempenha, 

portanto, uma função dupla, a de um lado, definir a si mesmo, e de 

outro, definir o todo: ser ao mesmo tempo determinado; ser revelador 

e ao mesmo tempo decifrar a si mesmo; conquistar o próprio 

significado autêntico e ao mesmo tempo definir um sentido a algo 

mais (KOSIK, 1976, p. 40). 

Assim, o uso do método dialético, mediante o entrelaçamento de seus 

pressupostos, tornou possível a contextualização e compreensão da pluriatividade dos 

agricultores familiares assentados, dando resposta à determinadas questões propostas 

neste estudo e, eliminando a dicotomia de pesquisa qualitativa/quantitativa.  

Apesar dos contrastes existentes entre paradigma crítico e o método 

fenomenológico, estes não são necessariamente opostos, visto que, ―[...] o paradigma 

crítico de base marxista, foi complementado e modificado com contribuição da 

psicanálise e da fenomenologia‖ (WELLMER, 1990, p. 24) e, considerado por Moreira 

e Cavalcante Jr. (2008) como um método crítico de investigação científica, utilizado 

com o intuito de compreender o mundo vivido. Nesta perspectiva, autores como Hannah 
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Arendt, Jean-Paul Sartre e Maurice Merleau-Ponty, consideram como objetivo principal 

do método fenomenológico a investigação e a descrição dos fenômenos, levando-se em 

consideração a existência humana no mundo, isto é o ―ser-no-mundo‖.  

Compartilhando destas concepções, podemos então afirmar, que o segundo 

método que ancora esse estudo é o método fenomenológico, cuja origem epistemológica 

vem da justaposição das palavras grega ―Phenomenon‖ que significa aquilo que se 

mostra, e ―logos‖ entendido como pensamento, palavra (HUSSERL, 1980). Para 

Triviños a fenomenologia ―[...] é uma filosofia que substitui as essências na existência e 

não pensa que se pode compreender o homem e o mundo de outra forma senão a partir 

de sua ‗facticidade‘‖ (2010, p.43), elaborada e revelada a partir das vivencias, dos quais 

os indivíduos criam significados e constroem sua realidade.  

Seguindo a linha epistemológica proposta por Merleau-Ponty, o qual defende 

que a fenomenologia ―[...] busca compreender o significado da experiência vivida em 

sua facticidade, enraizada no mundo‖ (1994, p. 66), ainda para essa mesma autora a 

fenomenologia ―[...] é também um relato do espaço, do tempo, do mundo ‗vividos‘. É a 

tentativa de uma descrição direta de nossa experiência tal como ela é‖ (Merleau-Ponty 

2006, p. 01-02), por sua vez considera, como um método de investigação que busca o 

significado da experiência vivida, a experiência é entendida como um fenômeno 

intersubjetivo, que se dá na interseção do homem com o mundo (MOREIRA; 

CAVALCANTE JR, 2008), possibilitando assim, o conhecimento e a compreensão do 

fenômeno pesquisado, em toda a sua complexidade e diversidade de significados.  

Para Schutz (1979), o conhecimento do mundo é obtido mediante a 

compreensão do vivido e experimentado no cotidiano, na epistemologia que investiga 

esse mundo vivido e no método científico fenomenológico, que consiste em sua 

capacidade de descrever a realidade vivida
10

 com fidelidade. Assim, o conhecimento 

científico contém diferentes processos de construção da realidade, no tratamento e 

interpretação dos dados e na apresentação da descoberta, (FLICK, 2009), conforme 

apresentado na figura 4.  

                                                           
10

 Utilizado por Arendt (2001) para designar a intensidade com que a vida é experimentada 
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Figura 4 - Compreensão entre construção e interpretação 

 
Fonte: Adaptado pela autora/ extraído de FLICK, 2009. 

Desta maneira, buscou-se então, com a utilização do método fenomenológico, 

apreender a realidade dos agricultores assentados, seja por intermédio das falas dos 

entrevistados, as quais descrevem o ―mundo vivido‖ pelos agricultores assentados, por 

meio de suas histórias, como também pelo uso da observação descritiva, com vista a 

aprofundar o conhecimento sobre os itinerantes rurais: pluriatividade e sustentabilidade. 

Configura-se assim, uma pesquisa orientada sobre a base fenomenológica e 

compartilhada com os métodos dialético e comparativo. 

A busca por compreender cientificamente a pluriatividade dos agricultores 

assentados perpassa também pelo uso do método comparativo de investigação 

científica, que consiste basicamente em um método cujo enfoque, encontra-se ancorado 

nas diferenças e semelhanças entre os indivíduos, grupos, classes, fenômenos ou fatos 

(MARTINS JUNIOR, 2011). Nessa perspectiva, Schneider advoga pelo uso do método 

comparativo, 

Podemos descobrir regularidades, perceber deslocamentos e 

transformações, construir modelos e tipologias, identificando 

continuidades e descontinuidades, semelhanças e diferenças, 

explicitando as determinações mais gerais que regem os fenômenos 

sociais (SCHNEIDER, 1998, p. 1). 

Como o próprio nome indica, o método comparativo permite comparar uma 

multiplicidade de casos, sem, contudo abdicar das reflexões sobre o seu caráter 

individual, gerando uma visão integrada das partes no todo e vice-versa e, ao mesmo 

tempo produzindo conhecimento simultâneo e sequencial. Desta forma, esse estudo 

comparativo encontra-se dividido em dois procedimentos: no primeiro, iniciou-se o 



53 
 

estudo por meio da observação e das entrevistas, comparando as agrovilas do Conjunto 

de Assentamento Jacaré Curituba que possuem características próprias e específicas.  

Mas, que possuem características semelhantes, agregando informações de 

natureza diferentes sobre uma base em comum, mediante a construção de tipologias dos 

agricultores pluriativos, das características dos sistemas produtivos, de modo que 

possibilitou estabelecer matrizes de comparação, seguido da análise dos dados, 

aprofundando assim, o conhecimento sobre a realidade dos agricultores pluriativos nas 

diversas agrovilas pesquisadas.  

Já o segundo procedimento comparativo foi realizado por meio do modelo 

Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles (IDEA), diante da análise do 

quadro de indicadores que evidenciará a (in) sustentabilidade das famílias pluriativas, de 

forma que os dados apresentados serviram de base para a comparação dos níveis de 

sustentabilidade, tanto das Agrovilas individualmente, quanto do Conjunto de 

Assentamento Jacaré Curituba. Compreendido nestes termos, entende-se que o uso do 

método comparativo auxiliou a compreender as relações que circundam a pluriatividade 

das famílias assentadas e a sustentabilidade. 

Deste modo, este estudo configura-se como uma pesquisa de cunho inédito, por 

compreendê-la por meio do caráter integrador e interdisciplinar, fundamentada sobre 

uma perspectiva metodológica e teórica dentro de um processo estabelecido na ideia da 

triangulação, como forma de apreender por diversos ângulos a pluriatividade dos 

agricultores assentados. 

1.1.4 Natureza da pesquisa 

O uso da triangulação envolve a associação da pesquisa qualitativa e 

quantitativa em um único plano de estudo (FLICK, 2007), tornando-se capaz de 

compreender, explicar ou aprofundar a realidade pesquisada (PEREZ SERANO, 2010; 

LINCOLN, Y. e GUBA, E. 2006; DENZIN, N., LINCOLN, Y. 2003). Desta forma, a 

pesquisa foi pautada pela natureza qual →quantitativa, implementadas de forma 

combinada e complementar, de modo que uma possa sustentar a outra, contribuindo 

assim para a integração, dos procedimentos qualitativos e quantitativos, nas fases de 

coleta, análise dos dados e interpretação dos resultados (FLICK, 2008). 

De acordo com Martins Junior (2011) a pesquisa qualitativa de cunho 

exploratório e descritivo, tem como base a fenomenologia, enquanto a pesquisa 



54 
 

quantitativa encontra-se ancorada na busca da magnitude e causa dos fenômenos, 

utilizando-se de hipótese e análise estatística, tornando-se, portanto necessária a sua 

complementaridade na investigação científica. 

Para tanto, a pesquisa está desdobrada em três etapas: na primeira com caráter 

de análise documental (MINAYO, 1996) realizada junto ao Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), buscando elementos de apoio teóricos, que possibilitaram a obtenção de 

diversas informações preliminares sobre os Projetos de Assentamentos de Reforma 

Agrária Sergipanos, com vista a selecionar os Projetos de Assentamento a serem 

investigados, determinando-os como campo preferencial de observação empírica. 

A segunda etapa da pesquisa encontra-se fundamentada no trabalho de campo, 

quando se realizou observação assistemática (RICHARDSON, 1999) do Conjunto de 

Assentamento Jacaré Curituba, tendo como finalidade o reconhecimento, descrição e 

exploração das agrovilas. Nesta fase, realizamos registros fotográficos e uma primeira 

aproximação com os agricultores familiares assentados, buscando identificar as 

unidades familiares pluriativas. A leitura da paisagem, foi realizada por meio de 

caminhadas transversais, com o objetivo de identificar as diferentes formas de 

exploração, manejo dos recursos naturais e das práticas agrícolas, verificando a 

combinação dos sistemas de cultivos, criação de animais e as diversidades das 

atividades agrícola, contemplando também uma aproximação maior dos sujeitos 

investigados.  

Etapas, caracterizadas por estudos exploratório, descritivo e explicativo. O 

exploratório visa maior entendimento da pesquisa, auxiliando na formulação mais 

precisa das hipóteses e dos problemas a serem investigados, utiliza-se não só do 

conhecimento adquirido por pesquisadores, como do conhecimento fornecido pelos 

próprios participantes da situação social que se deseja investigar; enquanto que o estudo 

descritivo procura descrever a realidade de forma detalhada e cuidadosa, com o objetivo 

de perceber o que os sujeitos pensam e experimentam a realidade (YIN, 2010; 

TRIVIÑOS, 2010; MARTINS JUNIOR, 2011). Já o estudo explicativo é utilizado para 

―[...] identificação de aspectos que determinam ou contribuem para a ocorrência de 

algum comportamento ou fenômeno‖ (MARTINS JUNIOR, 2011, p. 28), buscando 

explicações para as relações causais da realidade estudada.  



55 
 

Na terceira etapa da pesquisa, empregamos como técnicas de coleta e geração 

dos dados, entrevistas compreensiva semiestruturadas, baseadas em um roteiro pré-

estabelecido, adequadas à análise do tipo quali-quantitativa (anexo A), abrangendo 

diversos temas pertinentes com a pesquisa, contudo sem deixar de considerar que ―[...] a 

melhor questão não é encontrada no roteiro, mas a partir do que diz o informador‖ 

(KAUFMANN, 1996, p. 54). Assim, utilizaram-se das falas dos sujeitos participantes 

para uma maior reflexão e compreensão da realidade, o que provocou em algumas 

entrevistas alterações na ordem das questões e/ou surgimento de novos 

questionamentos, revelando, deste modo, uma trilogia entre a pesquisadora, os sujeitos e 

as teorias. 

Os entrevistados foram selecionados pelo método não probabilístico de 

amostragem por julgamento, no qual de acordo com Trivinos (2010), as pessoas são 

escolhidas por preencherem certos critérios e pela relevância de suas informações. Desta 

forma, foram entrevistados os principais representantes das agrovilas, ou seja, os 

informantes chaves - lideranças dos assentados, sendo resguardada a identificação dos 

entrevistados (utilizando-se de nomes fictícios), perfazendo um total de trinta e oito 

entrevistas, todas realizadas de forma individual na própria agrovila em que o sujeito 

entrevistado ocupava a posição de liderança/representante/coordenador.  

As entrevistas foram baseadas na abordagem quali-quantitativa possibilitando o 

maior aprofundamento do conhecimento sob o objeto da pesquisa, o uso da entrevista 

compreensiva teve como principal objetivo levantar informações por meio das historias 

de vida
11

 contadas sobres os diferentes aspectos relacionados com as dimensões 

econômica, social e ambiental, que envolvem as famílias dos sujeitos, as agrovilas, bem 

como registrar a história do Conjunto de Assentamento Jacaré Curituba sua origem, 

suas relações sociais e de produção, necessários para a construção dos indicadores de 

sustentabilidade quanto na problematização desta tessitura.  

Durante as entrevistas desenvolveu-se uma dinâmica de conversação sobre a 

luta pela terra, a conquista do assentamento, as perspectivas dos assentados, entre 

outros, utilizando-se do instrumento gravador, registrando as falas dos sujeitos 

entrevistados, após a anuência dos mesmos para a gravação. Seguiu-se a transcrição da 

leitura e da análise da entrevista compreensiva, que segundo Kaufmann (1996) consiste 

                                                           
11

 Além daquilo que a pessoa pode contar sobre ela recorre-se com frequência ao testemunho oral de 

outros membros da comunidade, ou ainda a outros documentos e fontes de informação. 
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no caminho de construção / (des) construção / (re) construção do objeto de estudo, uma 

dialética permanente que coloca em evidencia os fenômenos sociais.  

Assim sendo, o processo de ―investigação‖ cientifica sobre a pluriatividade e 

sustentabilidade apoiou-se na antropologia visual
12

 em que os olhos podem ver o que as 

palavras dizem; para Ribeiro a antropologia visual ―constitui-se como amplo campo 

interdisciplinar entre as ciências sociais e as artes, as ciências e as tecnologias da 

comunicação‖. Institui-se como processo simultâneo ou complementar de investigação e 

produção escrita, audiovisual, multimídia, hipermídia (2005, p. 13). Complementou-se a 

coleta de dados com anotações de campo, durante todas as visitas às agrovilas do 

Conjunto de Assentamento Jacaré Curituba.  

Outro instrumento utilizado que contemplou a natureza quali-quantitativa desta 

pesquisa foi o uso de questionário, (anexo A) aplicado aos agricultores familiares 

pluriativos residentes nas agrovilas do Conjunto de Assentamento Jacaré Curituba, 

contendo perguntas abertas, em que os informantes chaves respondem livremente ao 

que foi perguntado, perguntas fechadas nas quais se escolhe uma das opções 

apresentadas e perguntas mistas, ou seja, dentro de uma lista de opções predeterminada 

pelo pesquisador, há um item aberto (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). A elaboração 

do questionário teve como base o modelo IDEA contemplando todos 14 indicadores e 

as 37 variáveis que compõe este modelo, além de outras questões igualmente 

importantes para avaliar a pluriatividade dos assentados, e seus efeitos na 

sustentabilidade do Conjunto de Assentamento Jacaré Curituba. 

De acordo com Richardson (1989), o emprego dos questionários tem como 

finalidade, descrever as características de um grupo social e medir determinadas 

variáveis individuais ou grupais. Desta forma, os questionários tiveram centralidade nas 

famílias pluriativas, sendo aplicados, aos responsáveis pela família assentada 

(assentados (as) titulares dos lotes) ou ao conjugue, escolhidos de forma que todas as 

famílias pluriativas fossem passiveis a pesquisa. O desenvolvimento e a aplicação dos 

questionários seguiram a metodologia adaptada de Macedo-Soares e Neves (2000), 

conforme visualizado na figura 5.  

                                                           
12

 Ver: COLLIER, John. Antropologia visual, a fotografia como método de pesquisa. SP, EDUSP, 1973; 

FISCHER, Michael D.; ZEITLYN, David. Visual anthropology in the digital mirror: Computer-assisted 

visual anthropology University of Kent at Canterbury, 2003; RUBY, Jay. Visual Anthropology. In 

Encyclopedia of Cultural Anthropology, David Levinson and Melvin Ember, editors. New York: Henry 

Holt and Company, vol. 4:1345-1351, 1996. 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Collier_(anthropologist)
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Figura 5 - Passos da Pesquisa 

 
Fonte: Adaptada de Macedo-Soares; Neves (2000). 

 

 

1.1.5 MODELO IDEA: Construção dos níveis de sustentabilidade. 

 

Em relação à abordagem interdisciplinar, esta fundamentou-se nas dimensões 

da sustentabilidade, mediante análise de indicadores, tendo como base, um modelo que 

objetiva compreender o sistema como um todo, permitindo assim, uma avaliação mais 

precisa sobre os dados coletados.  

Neste estudo, utilizaram-se como modelo os conjuntos de indicadores (14), 

variáveis (37) e parâmetros (0-10), significativos e passíveis de quantificação conforme 

visualizados na figura 6, e nas tabelas 3,4,5 e 6 que foram usados como um instrumento 

na avaliação dos níveis da sustentabilidade do Conjunto de Assentamentos Jacaré 

Curituba e suas respectivas agrovilas, tendo como eixo central da pesquisa a 

pluriatividade das famílias assentadas. Para Bouni (1996), a sustentabilidade é 

determinada por um conjunto de indicadores econômicos, sociais, e ambientais 

complementares.  
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Figura 6 - Indicadores e variáveis utilizados para avaliar a sustentabilidade do Conjunto de 

Assentamento Jacaré Curituba- SE 

INDICADORES VARIÁVEIS 

Perfil demográfico 

 Grau de escolaridade 

 Número de pluriativos na família  

 Pluriatividade mantém o agricultor na agricultura 

Caracterização do assentamento 

 Acessibilidade 

 Sistema de produção 

 Forma de ocupação 

Característica da propriedade 

 Acesso a energia elétrica 

 Disponibilidade de água encanada 

 Condições de Moradia 

Infraestrutura do assentamento 

 Acesso a serviço de saúde 

 Acesso a serviço de educação 

 Acesso a serviço de transporte 

 Acesso a serviço de assistência técnica 

Autonomia financeira 

 Participação na renda 

 Importância da renda oriunda da pluriatividade para 

reprodução da família  

Segurança nas atividades 

 Renda proveniente das atividades agrícolas e não 

agrícolas garante 

 Satisfação com o desenvolvimento da 

pluriatividade. 

 Desejo de abandonar a atividade agrícola 

Integridade social 
 Participação em entidades produtoras 

 Identidade como família pluriatividade assentada 

Diversificação de culturas 

 Uso de consórcio 

 Uso de rotação de culturas 

 Atividade pecuária 

Uso de fertilizante  Realiza adubação na propriedade 

Uso de agrotóxicos  Uso do agrotóxico 

Condições do solo 
 Fertilidade do solo 

 Área salinizada 

Manejo do solo 

 Análise do solo 

 Utilização de grade 

 Utilização de adubação verde 

Manejo da água 

 Tipo de irrigação 

 Controle do tempo da irrigação 

 Qualidade da água usada na irrigação 

Preservação da biodiversidade 

 Área de reserva legal 

 Diversificação de espécie animal 

 Mata nativa 

Fonte: Pesquisa da autora.  

Desta forma, o modelo de análise da sustentabilidade, utilizado nesta etapa, foi 

adaptado do proposto pelo Ministério da Agricultura Francês, conhecido como 

Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles (IDEA Indicadores de 

Sustentabilidade das Propriedades Agrícolas) no qual a análise da sustentabilidade dar-
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se-á por meio de quatro eixos, a saber: socioterritorial, socioeconômico, gestão agrícola, 

e uso dos recursos naturais (TAVARES, 2009) (Ver tabela 3, 4, 5, 6). Para tanto, torna-

se necessária a adaptação do modelo IDEA, devido às especificidades do estudo. Assim, 

para a avaliação dos níveis de sustentabilidade do Conjunto de Assentamentos de 

Reforma Agrária Jacaré Curituba e suas respectivas agrovilas, foram utilizados os 

procedimentos apresentados nas tabelas a seguir. 

Tabela 3 - Contextos e indicadores de sustentabilidade socioterritorial do Conjunto de 

Assentamento Jacaré Curituba- SE 

SÓCIOTERRTITORIAL VALOR 

MÁXIMO INDICADORES VARIÁVEIS PARÂMETROS 

Perfil 

demográfico 

Grau de escolaridade 

Analfabeto=0 

Fundamental incompleto=1 

Fundamental completo ou maior=2 

Número de pluriativos na família 

Um=1 

Dois= 2 

Acima de 3=3 

Pluriatividade mantém o agricultor na 

agricultura 

Sim=1 

Não=0 

De 0 a 2 

 

 

 

De 1 a 3 

 

 

 

De 0 a 1 

 

 

 

6 

Caracterização do 

assentamento 

Acessibilidade 

Difícil acesso=0 

Fácil acesso=1 

Sistema de produção 

Produção voltada para subsistência 

familiar=0 

Produção voltada para mercado local=1 

Produção integrada com a 

agroindústria=2 

Forma de ocupação 

Participou da mobilização para a 

conquista da terra= 1 

Não participou da mobilização para a 

conquista da terra= 0 

 

De 0 a 1 

 

 

De 0 a 2 

 

 

 

 

 

De 0 a 1 

 

 

 

 

 

4 

Característica da 

propriedade 

Acesso a energia elétrica 

Não=0 

Sim=1 

Disponibilidade de água encanada 

Cisterna=0 

Água encanada=1 

Condições de Moradia 

Piorou= 0 

Igual=1 

Melhorou=2 

De 0 a 1 

 

 

De 0 a 1 

 

 

De 0 a 2 

 

4 

Infraestrutura do 

assentamento 

Acesso a serviço de saúde 

Insatisfatório=0 

Satisfatório=1 

De 0 a 1 

 

 

4 
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Acesso a serviço de educação 

Insatisfatório=0 

Satisfatório=1 

Acesso a serviço de transporte 

Insatisfatório=0 

Satisfatório=1 

Acesso a serviço de assistência técnica 

Não recebe assistência técnica =0 

Recebe assistência técnica =1 

  

De 0 a 1 

 

 

De 0 a 1 

 

 

De 0 a 1 

 

 

 

    

Fonte: Aurora, adaptado de Tavares, 2009. 

 

Tabela 4 - Contextos e indicadores de sustentabilidade Socioeconômico do Conjunto de 

Assentamento Jacaré Curituba- SE 

SOCIOECONOMIC0 VALOR 

MÁXIMO INDICADORES VARIÁVEIS PARÂMETROS 

Autonomia 

financeira 

Participação na renda 

Renda Agrícola<renda Não agrícola =1 

Renda Agrícola>renda Não agrícola =2 

Importância da renda oriunda da 

pluriatividade para reprodução da 

família  

Não é importante=0 

Pouco importante=1 

Muito importante=2 

De 1 a 2 

 

 

 

De 0 a 2 

 

4 

Segurança nas 

atividades 

Renda proveniente das atividades 

agrícolas e não agrícolas garante 

Insuficiente para garantir as necessidades 

básicas de alimentação e saúde= 0  

Suficiente para garantir as necessidades 

básicas de alimentação e saúde= 1  

Suficiente para garantir as necessidades 

básicas de alimentação e saúde gerando 

excedente ou poupança= 2  

Satisfação com o desenvolvimento da 

pluriatividade 

Insatisfeito=0 

Satisfeito=1 

Desejo de abandonar a atividade 

agrícola 

Não=1 

Sim=0 

De 0 a 2 

 

 

 

 

 

 

 

De 0 a 1 

 

 

 

 

De 0 a 1 

 

 

4 

Integridade 

social 

Participação em entidades produtores 

Não participa=0 

Só associação=1 

Associação e cooperativa=2 

Identidade como família pluriativa 

assentada 

Gostaria de deixar de ser pluriativo=0 

Não gostaria de deixar de ser pluriativo=1 

De 0 a 2 

 

 

 

De 0 a 1 

 

3 

Fonte: Aurora, adaptado de Tavares, 2009. 
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Tabela 5 - Contextos e indicadores de sustentabilidade Gestão Agrícola do Conjunto de 

Assentamento Jacaré Curituba- SE 

GESTÃO AGRÍCOLA VALOR 

MÁXIMO INDICADORES VARIÁVEIS PARÂMETROS 

Diversificação de 

culturas 

 

Uso de consórcio 

Não=0 

Sim=1 

Uso de rotação de culturas 

Não=0 

Sim=1 

Atividade pecuária 

Sim=1 

Não=0 

De 0 a 1 

 

 

De 0 a 1 

 

 

 

De 0 a 1 

 

3 

Uso de 

fertilizante 

Realiza adubação na propriedade 

Não aduba=0 

Adubação química=1 

Adubação química e orgânica=2 

Adubação orgânica=3 

De 0 a 3 

 

 

 

 

3 

Uso de 

agrotóxicos 

Uso do agrotóxico 

Produtos 

Extremamente tóxico = -3 

Alta toxicidade = -2 

Media toxicidade = -1 

Baixa toxicidade ou não usa = 0 

De -3 a 0 

 

 

 

 

 

0 

Fonte: Aurora, adaptado de Tavares, 2009. 

 

Tabela 6 - Contextos e indicadores de sustentabilidade dos Recursos Naturais do Conjunto de 

Assentamento Jacaré Curituba- SE 

USO DOS RECURSOS NATURAIS VALOR 

MÁXIMO INDICADORES VARIÁVEIS PARÂMETROS 

Condições do 

solo 

Fertilidade do solo 

Pobre=0 

Regular=1 

Fértil-2 

Área salinizada 

Sim=0 

Não=1 

De 0 a 2 

 

 

 

De 0 a 1 

 

3 

Manejo do solo 

Análise do solo 

Não realiza=0 

Realiza=1 

Utilização de grade 

Utiliza=0 

Não utiliza=1 

Utilização de adubação verde 

Não utiliza=0 

Utiliza=1 

De 0 a 1 

 

 

De 0 a 1 

 

 

De 0 a 1 

 

3 

Manejo da água 

Tipo de irrigação 

Aspersão=1 

Micro aspersão=2 

Gotejamento=3 

Controle do tempo da irrigação 

Não=0 

Sim=1 

De 1 a 3 

 

 

 

De 0 a 1 

 

 

5 
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Qualidade da água usada na irrigação 

Piorou=0 

Não se alterou=1 

De 0 a 1 

 

 

Preservação da 

biodiversidade 

Área de reserva legal 

Não=0 

Sim =1 

Diversificação de espécie animal 

Não=0 

Sim=1 

Mata Ciliar 

Não=0 

Sim=1 

De 0 a 1 

 

 

 

De 0 a 1 

 

 

De 0 a 1 

 

 

3 

Fonte: Aurora, adaptado de Tavares, 2009. 

A construção dos indicadores seguiu as indicações propostas pelo modelo 

IDEA; porém as variáveis apresentadas foram selecionadas de acordo com os objetivos 

propostos nesta tessitura, juntamente com o atendimento das questões norteadoras e as 

hipóteses da pesquisa. Assim, a combinação das diferentes variáveis levantadas 

mediante a pesquisa de campo resultou na concepção dos indicadores de 

sustentabilidade distribuídos dentro dos contextos socioterritorial (Ctx1), 

socioeconômico (Ctx2), gestão agrícola (Ctx3), e uso dos recursos naturais (Ctx4), e 

posteriormente, na revelação dos diferentes níveis de sustentabilidade, conforme 

apresentado no quadro 6. 

Figura 7 - Modelo para avaliação da sustentabilidade 

VARIÁVEL INDICADOR CONTEXTO SUSTENTABILIDADE 

A, B, C 

D, E, F 

.... 

X, Y, Z 

I¹=∑(A+B+C) 

I¹=∑(D+E+F) 

... 

In=∑(X+Y+Z) 

CXT¹=∑(I¹+I²+...) 

 

 

CXTn=∑(...+In) 

S= ∑(CXT¹+...CXTn) 

 
 

Agregação de informações 
 

Variáveis 

selecionadas 

Ponderação e Padronização dos indicadores 

Parâmetros 
Síntese da sustentabilidade 

Fonte: Adaptada de Tavares, 2009. 

Deste modo tem-se que para cada contexto foram atribuídos indicadores, e que 

para todos os indicadores utilizados foram definidos as variáveis e, para cada variável 

construída foram estabelecidos limites individuais, com base no método de escores. Na 

definição destes limites, foram adotados como critérios de referência os parâmetros, 

cuja variação está padronizada em escala numérica, compreendida de 0 a 10, e cujas 

somas definem o valor máximo que cada indicador poderá alcançar.  

Assim, a soma dos 14 indicadores determinaram os 4 contextos, que por sua vez, 

revelam os níveis de sustentabilidade, considerando-se os quatro contextos: contextos 
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socioterritorial (Ctx1), socioeconômico (Ctx2), gestão agrícola (Ctx3), e uso dos 

recursos naturais (Ctx4), cujos seus respectivos indicadores variam entre 30 (3X10) e 40 

(4X10); tornou-se necessário padronizar os contextos para que todos alcançassem pesos 

finais iguais (25%) conforme apresentado na tabela 7. 

Tabela 7 - Padronização dos contextos I, II, III e IV 

Contexto 
Nº de 

indicadores 
Valor Máximo Peso Valor Máximo 

I 4 40 0,625 25 

II 3 30 0,833 25 

III 3 30 0,833 25 

IV 4 40 0,625 25 

Total  140 0,714 100 

Fonte: Pesquisa da autora, baseado em Tavares, 2009. 

Assim, a soma dos indicadores determinou os contextos, que por sua vez, 

revelaram os níveis de sustentabilidade, tanto das agrovilas, quanto do Conjunto de 

Assentamento Jacaré Curituba, deste modo os níveis de sustentabilidade foram 

classificados em categorias conforme apresentamos na figura 8, a seguir. 

Figura 8- Níveis de sustentabilidade dos assentamentos. 

NÍVEIS DE SUSTENTABILIDADE CATEGORIAS 

Excelente 80 a 100 

Bom ≥60 e ˂80 

Regular ≥40 e ˂60 

Ruim ≥20 e ˂60 

Péssimo >0 e ˂20 

Fonte: Adaptada de Vilain, 1999; Tavares, 2009. 

1.1.6 Tratamento e análise dos dados 

Os dados coletados foram tratados no Software Statistical Package for Social 

Science (SPSS-19), posteriormente analisados utilizando-se dos quadros, gráficos e 

tabelas geradas. Realizou-se a análise estatística, a qual permitiu estabelecer as 

características, semelhanças e diferenças dos agricultores assentados pluriativos, 

possibilitando a análise dos indicadores e dos níveis de sustentabilidade. Utilizou-se 

ainda a técnica da análise da entrevista compreensiva proposta por Kaufmann (1996, 

2000) que se baseia na interpretação dos discursos orais vivenciados pelos sujeitos 

participantes da pesquisa de forma a compreender, a explicar e a analisar a realidade dos 

fenômenos sociais. 
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1.2 FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE 

ESTUDO. 

O território do Alto Sertão Sergipano situa-se na região da confluência dos 

estados nordestinos da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, uma região do bioma 

caatinga com vegetação hipoxerófita e hiperxerófica, de clima semiárido, apresentando 

fortes irregularidades de chuva, com precipitações variando entre 400 a 600 milímetros 

ao ano. Apresenta geomorfologia de superfície Pediplanada com classe pediplano 

sertanejo, relevo com superfície plana e suaves ondulações, verificando-se elevações 

residuais representadas pelas serras Intãs, Tabanga, Melancia e Negra
13

, os solos 

apresentam predomínio do tipo Bruno Não Calcário, rasos, pedregosos e secos sendo 

constante o afloramento da rocha matriz (FRANÇA, 2003). 

Composto por sete municípios, apresentados na tabela 8, com área total de 

4.900,686 Km² e população estimada em 132.927 habitantes. Desta, 53,37% estão na 

área rural (CENSO, 2010) cuja população é composta por 12.833 agricultores 

familiares, 3.564 famílias assentadas, 2 comunidades quilombolas e 1 terra indígena. 

Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) médio é 0,58 (MDA). 

Tabela 8 - Municípios que compões a Região do Alto Sertão Sergipano com área 

municipal e população. 

MUNICÍPIOS 
POPULAÇÃO 

RURAL URBANA 

Canindé de São Francisco  10.626 9.303 

Gararu 8.375 2.988 

Monte Alegre de Sergipe  5.119 6.468 

Nossa Senhora da Glória  9.773 17.137 

Nossa Senhora de Lourdes  5.584 8.043 

Poço Redondo  19.662 6.360 

Porto da Folha 16.952 8.712 

Fonte: IBGE, 2010 

A região onde se localiza a unidade de conservação ―Grota do Angico,‖ Bioma 

caatinga, criada em 21/12/2007, decreto nº 24922, encontra-se entre os municípios de 

Canindé do São Francisco e Poço Redondo reconhecida como Monumento natural tipo 

proteção integral (figura 9). 

                                                           
13 Localizada no município de Poço Redondo limites entre os estados da Bahia e Sergipe, é considerada como o 

ponto mais alto do Estado de Sergipe com 750 metros de altitude (SEPLAN,2008).  
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Figura 9 -Vista parcial da Gota do Angico- SE 

 
Fonte: Autor desconhecido. 

Nos século XX, o crescimento da cidade de Canindé do São Francisco, 

intensificado pela construção da Usina Hidroelétrica de Xingó, atraiu para a região do 

Alto São Francisco um quantitativo de pessoas para atuar promovendo um rápido 

crescimento, com aumento considerado da população e também do número de 

municípios. De acordo com Lopes (2010) a criação da hidroelétrica promoveu uma forte 

migração de pessoas vindas de diferentes localidades, constituindo posteriormente um 

significativo excedente de mão de obra, representado pelos que não tiveram condições 

de retornar às suas regiões de origem, estabelecendo-se assim no Alto Sertão Sergipano 

e gerando uma série de conflitos. 

A partir da década de 60, a região, ocupada em área por tradicionais latifúndios 

de pecuária extensiva e ou improdutiva, com forte presença de posseiros e moradores. 

Foi alvo de expansão do capitalismo, fomentado por vários programas governamentais 

voltados, especialmente, para a agricultura, dentro do espírito da chamada 

modernização conservadora, que causava efeitos perversos de expulsão dos posseiros e 

moradores rurais, ampliando os problemas sociais, econômicos e ambientais da região. 

Estes fatos que motivaram a formação de movimentos sociais no campo e o surgimento 

de diversos tipos de organizações sociais, dentre as quais se destaca a participação da 

Igreja Católica, seguida dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais e do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 
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O início das lutas dos Sem Terra, no alto sertão Sergipano, ocorreu em 1986, 

com a primeira ocupação na fazenda Barra da Onça, no município de Poço Redondo, 

sob a influência direta da Diocese de Própria. Neste período, o MST estava começando 

a criar uma base entre os trabalhadores rurais sergipanos, passando posteriormente a 

atuar de forma autônoma, como condutor dos processos de mobilização e organização 

de trabalhadores, nas ocupações de terras, elegendo a região, como base de suas ações. 

Daí para frente foram consecutivas ocupações, desapropriações e criações de projetos de 

Assentamentos Rurais de Reforma Agrária, entre eles o Conjunto de Assentamentos 

Jacaré- Curituba.  

1.2.1 Agrovilas do Conjunto de Assentamentos Jacaré- Curituba  

Conjunto de Assentamentos de Reforma Agrária Jacaré Curituba estão 

localizados na Região do Alto Sertão Sergipano, no noroeste do estado, Latitude: 9º42' 

S e Longitude: 37º44' W, limites dos municípios de Canindé do São Francisco e Poço 

Redondo (Ver figura 10). O Conjunto de Assentamentos é frutos da aquisição de terras 

por desapropriação e utilidade pública pelo Governo do Estadual; na qual foi concebida 

inicialmente como perímetro irrigado Jacaré Curituba
14

.  

Dirigida exclusivamente para empresários, com 80 lotes de tamanho equivalente 

á 50ha cada, e que tinha como objetivo incentivar a fruticultura irrigada e a 

agroindústria na região potencializando a especulação das terras. Fruto da política 

agrícola equivocada, sobre a chancela da modernização da agricultura, que fortalecia 

ainda mais a concentração de terras e da água nas mãos de grandes grupos econômicos, 

favorecendo a expansão do capitalismo na região do semiárido Sergipano, sem, contudo 

levar em conta os milhares de trabalhadores sem terra e sem água.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Criado a partir do contrato nº. 126/92 firmado em 05/10/92, entre o Consórcio JP-ENCO-TAHAL e a 

COHIDRO, vinculado a Secretaria de Estado da Irrigação e Ação Fundiária de Sergipe (Consórcio JP-

ENCO-TAHAL. Projeto Básico, 1993). 
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Figura 10 - Localização do Assentamento Jacaré Curituba 

 
Fonte: Atlas de Sergipe, 2012. 

Em 1996, a área destinada ao projeto de irrigação foi alvo de ocupações do 

MST e aproximadamente 2.111 famílias decidiram por ocupar, como forma de 

pressionar o Governo do Estadual a cessão da área e do projeto, para que fosse instalado 

mediante assentamento conduzido pelo INCRA. Em 1997, o Governo do Estado 

transfere a responsabilidade do projeto para o Governo Federal, no qual foram criados 

pelo INCRA, oito (8) projetos de assentamentos, com área total de 6.8161,00ha onde 

foram instaladas cerca de 761 famílias, divididas em 38 agrovilas e cujo número de 

famílias variam entre 15 a 20 famílias por agrovilas, localizadas geograficamente 

conforme apresentamos na figura 11. 
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Figura 11 - Localização das agrovilas do Conjunto de assentamento Jacaré Curituba 

 
 
Fonte: ATER, 2014 

 

  



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo. 
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CAPÍTULO II - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O MEIO RURAL. 

 

2.1 Construtos teóricos das políticas públicas e a sustentabilidade no meio rural 

O meio rural brasileiro encontra-se fortemente ligado aos conceitos de agrícola, 

e não raros os que confundem o rural, como o espaço geográfico em que são 

desenvolvidas apenas um tipo de atividade econômica, a agricultura. Está dividida 

basicamente em duas; a primeira conhecida como a agricultura patronal, voltada para o 

agronegócio, um setor forte, bem estruturado, com altos níveis tecnológicos, marcado 

pela presença de grandes latifúndios, da monocultura agrícola extensionista15. O 

principal objetivo gira em torno da maximização do lucro, da economia de grande 

escala, fundamentada na produção de commodities, com o propósito de alcançar 

sucessos nos mercados interno e externo, contribuindo na promoção do saldo crescente 

da balança comercial brasileira, acarretando impactos positivo na economia. 

A segunda, há teóricos que apontam outro tipo de agricultura, qualificada como 

apenas produtora de alimentos, composta por uma camada específica de pequenos 

produtores ou produtores de baixa renda, camponeses, assentados, povos indígenas, e 

comunidades tradicionais, em processo constante de transformação social e produtiva, 

atrelados a uma agricultura de subsistência, pobre e, quase sempre, com baixa escala 

produtiva. Caracterizada, sobretudo, pela ausência de mercado e consumo interno, e em 

muitos casos, encontra-se estreitamente vinculada à noção de ―[...] atraso, não atingido 

pela modernização, expressão de um país pobre e não desenvolvido‖ (BRASIL, 

CONDRAF, 2008, p. 6-7), e preconizada por muitos estudiosos, a duas conjunturas 

contraditórias, a primeira sustenta a ideia de desaparecimento do pequeno agricultor16, 

enquanto que a segunda defendem a sua resistência, ou a não extinção, e sim a 

transformação, adquirindo novas faces de se apresentar. 

No entanto, nem o meio rural, nem, a agricultura, podem mais serem analisados 

e compreendidos apenas sobre tais óticas, tornado-se necessário (re) pensar a agricultura 

para além da produção agrícola (CARNEIRO; MALUF, 2003), dos lucros, e das lutas 

de poder, que se estabelecem nos campos econômicos, sociais e políticos, presentes no 

                                                           
15

 Expressão utilizada para designar o uso intensivo da terra por um único tipo de cultura agrícola. 
16

 Neste estudo não se pretende retomar a discussão do desaparecimento/ manutenção do campesinato, ou 

pequeno produtor. Para aprofundar ver obras dos autores Alexandre Chayanov (1974). Vladimir Ilitch 

Lenin (1985), Kautsky (1980). 
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meio rural, buscando novas formas de ―[...] garantir a segurança e a soberania alimentar 

das futuras gerações, assim como, ampliar a capacidade de conservar os ecossistemas, 

fundamentais na manutenção da vida na Terra‖ (DAL SOGLIO; RUMI, 2009, p. 8), na 

perspectiva de mudanças que conduzam e potencializem as políticas públicas de 

desenvolvimento rural a possibilidade de estabelecer outros rumos, com base mais 

sustentáveis. De acordo com Diry, 

Todo campo é agrícola. É o produto de geração de camponeses que 

modelaram as paisagens e se esforçam de cultivar e criar animais para 

seu próprio consumo e/ou comercializar. Entretanto, este mundo rural 

não se confunde com a agricultura e muitas outras atividades estão 

nele instaladas (DIRY, 1999, p. 10). 

Do mesmo modo, o meio rural brasileiro, encontra-se menos determinado por 

regras próprias, e mais definido, pela lógica de funcionamento das políticas públicas, no 

propósito do desenvolvimento sustentável dos territórios rurais e pela integração 

socioeconômica global, passando a atuar de modo, a alcançar diferentes inserções no 

processo de uso de natureza econômica, social, político, institucional e ambiental.  

Ao mesmo tempo, em que, as atividades econômicas produtivas, agrícolas e 

não agrícolas, estão cada vez mais diversificadas e integradas aos diferentes setores 

econômicos, com uso e valores distintos, envolvendo uma variedade de situações, e 

ocupando progressivamente os espaços rurais, estes caracterizados como lugar de uma 

sociabilidade de alta complexidade (MOREIRA, 2007) e, pela grande diversidade de 

―[...] ecossistemas, raças, etnias, regiões, povos, culturas, segmentos econômicos e 

sociais, sistemas de produção e formas de organizações sociais e políticas, que 

contribuem com a geração de postos de trabalho e de renda‖ (BRASIL; CONDRAF, 

2008, p.7). 

Carneiro (2006) aponta algumas considerações fundamentais para o 

entendimento do meio rural brasileiro, entre elas: 

1) O rural não é sinônimo de agrícola, e assim sendo, comporta outros tipos 

de atividades não agrícolas;  

2) O rural é multissetorial e multifuncional; isto é, engloba não apenas a 

pluriatividade, mas também, as funções produtiva, ambiental, 

econômica, social, política, institucional;  

3) O espaço rural possui baixa densidade populacional; 
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4) As dinâmicas urbanas interferem, definem, condicionam o espaço rural;  

Para Kageyama, a ideia de dinâmica urbana se consolida à medida em que  as 

redes mercantis sociais e institucionais se estabelecem entre o rural e urbano. 

(KAGEYAMA, 2004, p.382), o que reforça o entendimento do meio rural. Desta forma, 

observa-se uma grande complexidade e heterogeneidade que envolve o meio rural. 

Delgado ao revisar este debate constatou que 

e necessário uma nova visão sobre o rural e o desenvolvimento rural 

no país, [...] capaz de se expressar em um projeto de futuro para o 

meio rural... Que não conceba o rural como uma dimensão autônoma e 

isolada da realidade brasileira, mas que deva garantir a sua 

importância para um projeto de desenvolvimento nacional 

(DELGADO, 2010, p. 11-12). 

Diante deste novo cenário, torna-se necessário, o desenvolvimento de 

estratégias (re) produtivas e a criação e implementação de políticas públicas 

diferenciadas para o meio rural, que amplie as oportunidades de trabalho e renda 

provenientes da agricultura e das diversas atividades econômicas do setor agrícola e 

rural, no propósito de minimizar a dicotomia entre a agricultura, e os demais setores 

econômicos produtivos, ancorados nos princípios da sustentabilidade econômica, social, 

político, cultural e ambiental.  

Constatam-se também, a necessidade de ações públicas que visem identificar 

os principais desafios e oportunidades para a ―[...] consolidação de uma vida digna ás 

populações que optaram por trabalhar e viver nas áreas rurais do país‖ (OLIVEIRA, 

2012, p. 9), com o objetivo de formular e implementar programas de políticas públicas 

de desenvolvimento, que assegurem a sustentabilidade da agricultura e do 

desenvolvimento rural uma vez que, 

às políticas públicas devem estar organizadas de modo integrado e 

direcionadas à promoção do desenvolvimento. Além de suprir 

carências e necessidades básicas, as políticas públicas devem também 

possibilitar às comunidades se organizarem para desenvolver suas 

potencialidades e vocações especificas, - o que exige um esforço de 

mobilização dos entes federativos, da sociedade civil e do setor 

privado, para conformar uma agenda de desenvolvimento articulada 

em rede (DOCUMENTO-DE-REFERÊNCIA DA COMUNIDADE 

ATIVA, 1999). 

E neste sentido, às políticas públicas de desenvolvimento rural, implantadas no 

Brasil passam a entender e a ratificar o desgaste social, econômico e ambiental, 

decorrentes da adoção do modelo produtivista de desenvolvimento agrícola, sob o 



73 
 

amparo do pacote tecnológico da revolução verde17, modelo concentrador e excludente, 

que passa a incorporar distintas questões referentes às problemáticas agrícolas, agrárias 

e rurais, que até então, não eram discutidas para o meio rural brasileiro. A qual é 

permeada por outra perspectiva analítica de ressignificação da noção de 

desenvolvimento (MOREIRA, 2007), com ênfase na promoção da sustentabilidade das 

atividades econômicas, na conservação ambiental e na justiça social, ou seja, na adoção 

do modelo de desenvolvimento rural sustentável, mediante políticas públicas pautadas 

nos princípios da sustentabilidade, conforme esclarece Sachs os princípios da 

sustentabilidade devem ser pautados nos seguintes aspectos, 

1. Satisfação das necessidades básicas; 

2. Solidariedade com as gerações futura 

3. Participação da população envolvida; 

4. Preservação dos recursos naturais e do meio ambiente; 

5. Elaboração de programas sociais que garantam emprego, segurança e 

respeito a outras culturas; 

6. Programa de educação. 

Nessas bases, surgem outros desafios e com eles a necessidade de construção 

de políticas públicas que atenda esta nova realidade, que direciona para uma 

consolidação do meio rural, em que diferentes aspectos, como: o direito a previdência 

social (aposentadoria) o qual é avaliado como o maior programa agrário de renda 

mínima do País, em que, os trabalhadores rurais são incluídos neste benefício18; o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar que possibilita aos 

agricultores familiares o acesso ao crédito bancário, consolidando a cidadania no meio 

rural; o Programa de Combate a Fome e Desnutrição Infantil, e o Programa Bolsa 

Família encontra-se presente neste contexto e ainda, a intensificação da criação de 

assentamentos rurais por meio do Programa Nacional de Reforma Agrária; Programa 

Brasil Quilombola; Programa Nacional do Biodiesel; Programa Nacional de Economia 

                                                           
17

 Modelo de desenvolvimento agrícola baseado no uso intensivo de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, 

sementes melhoradas, máquinas e implementos agrícolas, utilizados para aumentar a produtividade 

agrícola. (Mazoye, 2010) permitindo o acumulo de capital aos agricultores integrados a este modelo, sem, 

contudo, proporcionar melhoria na qualidade de vida dos agricultores descapitalizados. 
18

 Em 2011 foram acumulados 1.029.862 benefícios, com valores equivalentes a R$ 561.182.027. Em 

Julho de 2012 soma-se 89.827 benefícios concedidos, com valor de R$ 55.925.000. (Fonte: 

DATAPREV2012) http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/office/1_120828-171206-416.pdf 
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Solidaria entre outras, vem causando impactos sociais, econômicos, políticos e 

culturais, que modificaram e transformaram o meio rural, configurando-se como marcos 

fundamental das políticas públicas de desenvolvimento rural sustentável no País. 

Nesse panorama, as políticas agrícolas brasileira19, cujo foco esta centrado na 

possibilidade de garantir melhoria da qualidade de vida dos agricultores, sem prejuízo 

ao meio ambiente, perpassa pelo desafio do alcance da sustentabilidade econômica, 

social e ambiental, e encontra-se fortemente baseada na promoção e fortalecimento do 

tripé, a saber: a) gestão de risco rural, b) crédito rural, c) comercialização (LEITE, 

2012). Sob o pressuposto de que, com suas efetivas implementações, possam assegurar 

aos agricultores condições adequadas de produção, facilidade de acesso, expansão aos 

meios de produção e maior disponibilidade de ingresso aos canais de comercialização, 

servido de instrumento de combate à pobreza e à desigualdade (LEITE, 2012), e assim 

sendo, poderão proporcionar maior eficiência e equidade no meio rural brasileiro.  

Nesta perspectiva, a gestão de risco rural, utiliza-se do zoneamento agrícola 

para identificar quando plantar e quais cultivares empregar, conforme a natureza edafo-

climática das regiões, ou seja, observando as condições climáticas favoráveis, 

associadas à qualidade do solo; a disponibilidade de recursos hídricos e o cronograma 

agrícola recomendado, com a finalidade de identificar e apontar as aptidões agrícolas 

dos diversos agroecossistemas, minimizar os riscos na agricultura, retirando dos 

cultivos agrícolas o máximo de rendimento em quantidade e qualidade, potencializando 

a produtividade agrícola (SILVA; SANTOS, 2011). 

Enfatiza Santos que o zoneamento agrícola contém em si, uma interrelação 

entre as características varietais das sementes com a ocorrência climáticas e as 

características do solo, ocasionando a ―[...] racionalização do sistema produtivo e a 

utilização de tecnologias recomendáveis‖ (2001, p. 167). Apresentando-se como 

instrumento da política pública agrícola de grande importância social, econômica e 

ambiental, capaz de mitigar os riscos no meio rural, aumentar a competitividade do 

produtor, reduzir as flutuações de renda e melhorar o acesso aos diferentes tipos de 

crédito. Este autor ressalta ainda, a importância de vincular o zoneamento agrícola como 

condição imprescindível para a disponibilização e liberação do crédito rural, de modo 

                                                           
19

 Segundo Delgado (2001) as políticas agrícolas afetam o comportamento conjuntural dos agricultores e 

do mercado agropecuário como também os fatores estruturais que determinam o seu comportamento de 

longo prazo. 
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que a política agrícola induza à racionalização dos sistemas produtivos e a utilização de 

tecnologias recomendáveis a cada necessidade. Apresentado-se como instrumento de 

política agrícola, o zoneamento agrícola, tornou-se referência para a aplicabilidade do 

Programa de Garantia Agropecuária (PROAGRO), para o Seguro da Agricultura 

Familiar (SEAF), e Seguro Rural (BRASIL, 2008).  

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) aponta para 

quatro tipos de zoneamento agrícola a saber: zoneamento de aptidão agrícola, 

zoneamento agroclimático, zoneamento agrícola e zoneamento agrícola de risco 

climático, destacando as seguintes características conforme descrito na figura 12).  

Figura 12 - Tipos e características de zoneamentos. 

 TIPO DE ZONEAMENTO 

 Aptidão 

agrícola 
Agroclimático Agrícola 

Agrícola de 

risco climático 

Análise de risco 

Potencial do: 

*clima 

*solo 

*fatores sócios 

econômicos 

(locais e 

regionais). 

Potencial 

edafoclimático 

-Identifica áreas 

de maiores e 

menores riscos 

climáticos 

-Baseado no tipo 

de solo, clima 

local, e ciclo 

Fenológico da 

planta. 

-Considera o 

balanço hídrico, 

(relação clima, 

solo e planta). 

O risco 

quantificado, 

através de 

análises 

probabilísticas e 

frequências. 

Tipo de 

indicativo 

-Área apta 

Área marginal 

Área inapta 

-Define melhor 

época de plantio. 

-Identifica áreas 

com maior 

potencial de 

produtividade 

-Define melhor 

época de plantio 

Indica 

cultivares 

habilitados para 

o local. 

-Por município, 

tipo de solo e 

ciclo da cultivar. 

Problemas 

encontrados 

-Mapas para as 

culturas em 

grande escala 

Indicativos 

aproximados 

Estudos não 

Consideram 

ocorrência de 

riscos toleráveis 

(secas e geadas) 

Estudos não 

consideram 

ocorrência de 

riscos toleráveis 

(secas e geadas) 

Potencial 

climático para o 

estabelecimento 

das culturas 

agrícolas. 

Estudos não 

consideram 

ocorrência de 

riscos toleráveis 

-Estudos não 

consideram 

informações 

referentes à 

micro climas 

Interpolação de 

dados 

Fonte: BRASIL, 2008.  

No Brasil, o Zoneamento Agrícola teve início no final da década de 90, para o 

cultivo do trigo e, restringiu-se apenas para a região centro-sul; posteriormente o 

zoneamento desdobrou-se para outras culturas como: arroz, feijão, milho, algodão e 
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soja. Nesta região concentra também o maior número de culturas zoneadas no País 

(vinte e quatro culturas). 

No ano de 2011, o zoneamento agrícola se estendeu em quase todo o território 

brasileiro, sendo identificadas 20 (vinte) culturas de ciclo anual, a saber: abacaxi, 

algodão, amendoim, arroz, aveia, canola, cevada, feijão phaseolus, feijão-caupi, 

gergelim, girassol, mamona, mandioca, melancia, milheto, milho, soja, sorgo, trigo e 

consórcio entre milho e braquiária e 24 (vinte e quatro) culturas de ciclo permanentes, 

como o cultivo: da ameixa, banana, cacau, café, caju, cana, citros, coco, dendê, goiaba, 

maçã, mamão, manga, maracujá, nectarina, palma forrageira, pera, pêssego, pimenta-

do-reino, pupunha, seringueira, sisal e uva. Isso se  verifica na ultima coluna da figura 

13. 

Figura 13 - Zoneamento agrícola no Brasil 

 

Fonte: Extraído de Rocha (2011). 

De acordo com os dados publicados no último censo agropecuário brasileiro, 

cerca de 5.186.564 estabelecimentos rurais tiveram suas áreas mapeados por intermédio 

da ferramenta de zoneamento agrícola, abrangendo área de 330.041.502 há. Desta, 

44.019.726 destinadas à lavoura temporária e 11.612.227 ha a lavoura permanente, 

enquanto que 100.109 ha estão sendo utilizadas com pastagens. No Nordeste, segundo 

os dados disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) existem 

22 (vinte e duas) culturas agrícolas zoneadas; somente nesta região, mais de 1.500 

municípios foram incluídos no zoneamento para culturas como o sorgo (1.013 
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municípios), feijão caupi (1.224 municípios), milho (649 municípios) e arroz (339 

municípios). 

No estado de Sergipe, segundo os dados da EMBRAPA, o zoneamento 

agrícola teve início no ano de 2004, em  2012 cerca de 14 (quatorze) culturas foram 

zoneadas, em área total equivalente a 1.480.414 hectares, abrangendo todos os 

municípios. A tabela 9 aponta o quantitativo sobre a utilização da terra, por tipos de 

lavouras, em estabelecimentos Sergipanos, como indicado na nomenclatura est. 

Tabela 9 - Dados da utilização das terras nos estabelecimentos, por tipo de utilização, segundo 

a agricultura familiar- Sergipe. Est - Estabelecimentos. 

Agricultur

a familiar 

Total de 

est. 

Área 

total 

Utilização das terras nos estabelecimentos 

Lavouras 

Permanentes Temporárias 

Áreas plantadas 

com forrageiras 

para cortes 

Est. 
Área 

(ha) 
Est. 

Área 

(ha) 
Est. 

Área 

(ha) 

Agricultura 

familiar 
90. 330 711. 488 31. 266 53. 778 49. 054 92. 277 53. 998 31.162 

Não 

familiar 
10. 276 768. 925 4. 017 59. 842 4. 628 51. 129 5. 631 29.246 

Total 100. 606 1. 480.414 35. 283 113.620 53. 682 143. 406 59. 629 60.408 

Fonte: IBGE, Censo agropecuário de 2006. 

Nos anos seguintes (2013; 2014/2015), incorporaram-se no zoneamento 

agrícola sergipano 16 (dezesseis) culturas. No Município de Canindé de São Francisco, 

o zoneamento de risco climático para a safra 2013/14 é expresso visualmente na 

figura14, na qual elenca os 8 (oito) tipos de cultivos, destacando-se os períodos
20

 

favoráveis e desfavoráveis de plantio. 

                                                           
20 O período indicado é calculado de maneira que o plantio ou a semeadura feito naquela data tenha 80% 

de chance de ter sucesso, evitando perdas por eventos climáticos extremos (seca, geada, chuva na 

colheita), em função da estação do ano (verão, outono, inverno, primavera). http://www.sidra.ibge.gov.br/ 
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Figura 14 - Zoneamento de risco climático do município de Canindé do São Francisco. 

 

Fonte: IBGE, 2014. 

Esse município apresenta fortes restrições edafoclimaticas, com longo período 

de estiagens e baixa disponibilidade de água no solo, além de apresentar baixa 

precipitação pluviométrica e longo período de estiagem agrícola (conforme figura 15).  

Figura 15 - Mapa de estiagem e precipitação acumulada do estado de Sergipe para o mês de 

junho de 2014 

Fonte: Clima tempo, 2014.  
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Desta forma, o zoneamento agrícola desempenha um papel fundamental, tanto 

no planejamento agrícola, minimizando os riscos inerentes das atividades agrícolas, 

quanto nas tomadas de decisões pelos agricultores referentes, sobretudo nas questões 

relacionadas ao processo produtivo, ou seja, no manejo do solo, na semeadura, 

pulverização, irrigação e colheita, auxiliando na tomada de decisão referentes aos 

principais problemas econômicos, isto é, o que produzir como produzir, onde produzir, 

de forma que garanta melhores e maiores resultados na safra agrícola, possibilitando a 

sustentabilidade. 

No que concerne à outra parte do ―tripé‖, a política pública de crédito rural 

brasileiro se dirige especificadamente ao financiamento de atividades rurais, baseado na 

Lei nº 4.829/65, que institucionaliza o crédito rural, e disciplinado pelo Decreto nº 

58.380/66, que traz a seguinte definição para o crédito rural, 

é o suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e 

estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou as suas 

cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem 

nos objetivos indicados na legislação em vigor (GONÇALVES 

NETO, 1997, p. 160). 

Para tanto, o artigo 3º, da Lei nº 4.829/65, estabelece como objetivos 

específicos do crédito rural: 

I - estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, 

inclusive para armazenamento beneficiamento e industrialização dos 

produtos agropecuários, quando efetuado por cooperativas ou pelo 

produtor na sua propriedade rural; 

II - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a 

comercialização de produtos agropecuários; 

III - possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, 

notadamente pequenos e médios; 

IV - incentivar a introdução de métodos racionais de produção, 

visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida 

das populações rurais, e à adequada defesa do solo; 

Nas condições apresentadas, compreendem-se que, a intenção da política de 

crédito rural pressupõe uma estratégia de enfrentamento das principais dificuldades 

encontradas pelos agricultores, capazes de reforçar as atividades agrícolas e não 

agrícolas, mediante o acesso, uso e aplicação correta do crédito rural, causando 

importantes impactos nas estruturas socioprodutivas que envolve múltiplas dimensões 

do processo de desenvolvimento rural. 
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No entanto, os créditos rurais disponibilizados nem sempre são adequados às 

necessidades e prazos de produção, exigindo dos agricultores, com escassez de capital, 

novos caminhos e alternativas de produção que assegure a sua manutenção e reprodução 

do trabalho em que viabilizem o processo produtivo e os fortaleçam economicamente, 

uma vez que a oferta de crédito por si só não é suficiente para garantir o 

desenvolvimento do meio rural. Buainain et ali (2002) atribuem um papel fundamental 

ao crédito rural ao defendem que 

crédito rural é um dos mais importantes instrumentos de incentivo à 

produção agrícola, pois conseguem potencializar importantes 

mudanças qualitativas no processo produtivo da atividade agrícola. 

Tanto foi justamente esse crédito, o principal instrumento de política 

estatal para a viabilização do novo modelo de produção (BUAINAIN 

et al 2002, p.1). 

Desse modo se reconhece o crédito rural como um instrumento de ação das 

políticas públicas, que ocupa um lugar de destaque no cenário rural, o qual abrange 

todas as regiões geográficas brasileiras, sendo disponibilizados, em 2010 cerca de R$ 

82,1 bilhões de reais, atingindo mais de 2.083,992 produtores rurais. Os contratos 

concedidos a agricultores e cooperativas são constituídos em sua minoria (4% em 2011 

e 6% no primeiro semestre de 2012) por trabalhadores rurais da região norte do país, 

destacando-se com os maiores percentuais as regiões Nordeste e Sul, que juntas 

responderam por 70% no ano de 2011 e, 66% nos primeiro semestre de 2012, seguido 

da região Sudeste (20% em 2011 e 21% no seis primeiros meses de 2012), segue-se a 

região Centro-Oeste representando 6% e 7% (para iguais períodos). Estes dados 

apontam um forte e contínuo desequilíbrio de acesso ao crédito nas regiões brasileiras, 

conforme pode-se visualizar na figura 16  

Figura 16 – Distribuição de contratos concedidos a agricultores e cooperativas no Brasil, por 

região geográfica. 

 
Fonte: Autora, a partir dos dados do Banco Central do Brasil (BACEN), 2012. 

Nota: Ano de 2012, dados preliminares (de jan. a Jul.) 
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Apesar destes desequilíbrios espaciais, nota-se uma tendência crescente no 

volume dos benefícios concedidos aos agricultores e cooperativas em quatro regiões 

brasileiras, tomando-se como base de referência o ano de 2011 e o primeiro semestre de 

2012. O Nordeste se destaca, respectivamente, com salto de 30% para 39% dos 

contratos, a região Norte o número de contratos variou de 4% para 6%, e as regiões 

Sudeste e Centro-oeste apresentaram uma variação incipiente em 1 ponto percentual 

(20%, 21% e 6%, 7% concomitantemente), a exceção fica por conta da região Sul, que 

apresentou redução de 40% no número de contratos para 27%. No entanto observa-se 

que em todas as regiões brasileiras a grande maioria dos agricultores, com escassez de 

capital, não teve acesso ao crédito (Figura 16).  

No que se refere aos valores de financiamentos concedidos a agricultores e 

cooperativas e a oferta de crédito, existem grandes desigualdades regionais (ver gráfico 

2A), embora a região Nordeste tenha apresentado o maior percentual (39%) de contratos 

de créditos concedidos a agricultores e cooperativas, nos seis primeiros meses de 2012. 

Esta concentração não é acompanhada dos valores de financiamentos concedidos (9%), 

ficando acima apenas da região Norte (4%), destacando-se a região sul com 36% dos 

valores, percentual superior a soma das regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste, 

conforme visualizado na figura 17.  

Figura 17 - Contratos e valores financiados nas Regiões Brasileiras 

 
Fonte: Autora, a partir dos dados do Banco Central do Brasil (BACEN), 2012 

Nota: Ano de 2012 dados preliminares (de jan. a Jul.). 
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As diferenças na distribuição do crédito rural, com forte concentração por 

região brasileira, se dão tanto no número de contratos, quanto, nos valores monetários 

dos empréstimos. Este fato contribui para o agravamento das condições de vida no meio 

rural, para a desigualdade socioeconômica e regional, tornando-se necessário a 

ampliação dos recursos e a revisão dos valores concedidos por região, conforme se vê 

na figura 17. 

Nesta perspectiva, constata-se ainda que as políticas públicas de créditos rurais 

estão orientadas para o financiamento de: a) custeio das despesas normais de cada ciclo 

produtivo, classificados em três eixos, assim estabelecidos: crédito de custeio agrícola, 

pecuário e beneficiamento ou industrialização; b) investimento em bens ou serviços 

cujo aproveitamento se estenda por vários ciclos produtivos; c) comercialização da 

produção, destina-se a cobrir despesas pós-coleta da produção ou a converter em 

espécie os títulos oriundos de sua venda ou entrega pelos produtores ou suas 

cooperativas (conforme documento emitido pelo Banco Central do Brasil), facilitando o 

acesso ao mercado (escoamento dos produtos) e valorizando os espaços de 

comercialização.  

De acordo com o artigo 11º, do Decreto nº 58.380/66,  

§1 º Os créditos para custeio e investimento, quando concedidos a 

pequenos e médios produtores, poderão incluir recursos para a 

manutenção do agricultor e sua família, para aquisição de animais 

destinados à produção necessária à sua subsistência, medicamentos, 

agasalhos, roupas, utilidades domésticas, bem como para instalações 

sanitárias, construção e reforma de benfeitorias e ainda para satisfação 

de outras necessidades fundamentais ao bem-estar da família rural. 

No Brasil, no primeiro semestre de 2012 foram firmados, cerca de 1.041.996 

contratos de financiamento de créditos agrícolas, com valores que alcançam o patamar 

de R$ 50.162.027.718,66 (BACEN, 2012), cerca de 60% dos contratos financiados 

foram destinados a investimentos, 38% a custeio de produção e para a modalidade 

comercialização representava apenas 2% do número de contratos realizados, conforme 

visualizados na figura 18. 
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Figura 18 - Financiamento e valores concedidos a agricultores e cooperativas. 

 

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados do Banco Central do Brasil (BACEN, 2012) 

Nota: Ano de 2012 dados preliminares (de janeiro a julho). 

Observa-se na figura 18, que o comportamento das três modalidades de 

créditos no que se refere aos números dos contratos e também nos valores financiados 

são bastante diferenciado. Ainda nesta perspectiva, tanto nos números dos contratos 

(2%) concedidos de créditos destinados a comercialização, quanto nos valores 

financiados (15%), encontram-se muito abaixo os números de contratos e valores 

firmados com os créditos de investimento (31% do valor) e custeio, esse, concentrando 

mais da metade (54%) dos valores financiados. 

Na safra que de 2014, foram destinados R$ 136 bilhões para crédito à 

agricultura. Desses recursos, R$ 97,6 bilhões foram destinados ao financiamento de 

custeio e comercialização, 9,8% superior ao da safra passada, e os R$ 38,4 bilhões 

restantes foram destinados para investimentos, visualizados na figura 19. 

Figura 19 - Recursos Programados para o Financiamento da Agricultura* 

 
Fonte: SPA/Mapa.  Nota: *Não inclui PRONAF. 
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A ausência de comercialização adequada, nos setores agrícolas, pode ocasionar 

a redução do poder de barganha dos agricultores, dificulta o aumento da produção, 

levando-os ao detrimento do dinamismo econômico, que agrava ainda mais nas relações 

dos agricultores com os diferentes mercados agrícolas, tornando-se um obstáculo ao 

desenvolvimento.  

Ademais, o sistema de comercialização agrícola é um dos grandes desafios a 

ser superado no meio rural brasileiro, podendo potencializar, limitar ou impedir o 

escoamento dos produtos agrícolas, criar novas oportunidades de trabalho e renda no 

meio rural, causando efeitos significativos no nível e na distribuição de renda da 

população rural.  

2.2 Pobreza rural: desafio para as políticas públicas.  

Embora se reconheçam as conquistas alcançadas frente à agricultura; o 

processo de transformação no meio rural e seus impactos sobre a qualidade de vida da 

população rural estão intrinsecamente relacionados aos contínuos avanços das políticas 

públicas de desenvolvimento. Estas, no entanto, não se realizam de forma efetiva nem 

eficaz
21

, e, o meio rural ainda continua sendo o maior concentrador de pobreza e 

desigualdade no país, corroborando com a intensificação dos problemas sociais, 

econômicos, ambientais. 

Estima-se que o meio rural brasileiro seja composto por 18 milhões de pessoas 

pobres, em 2010, e que aproximadamente 8,5% da população rural encontravam-se 

abaixo da linha da pobreza (IBGE, 2010), para sobreviver a estas condições precárias, 

alguns agricultores utilizam a diversificação das fontes de renda mediante o 

assalariamento de parte da família em atividades rurais não-agrícolas, em empregos 

agrícolas fora da propriedade, e na diversidade produtiva dos cultivos agrícolas. Torna 

imprescindível a sistematização de estratégias com base nas potencialidades dos 

territórios, na democratização do acesso à terra, e no incentivo ao desenvolvimento de 

atividades de cunhos agrícolas e não agrícolas, que assegurem uma melhoria nas 

condições de vida e trabalho da população rural.  

                                                           
21 Para Cohen; Franco, (1993, p.102) o significado para a expressão eficaz, ―[...] grau em que se alcançam 

os objetivos e metas do projeto da população beneficiária, em um determinado período de tempo, 

independentemente dos custos implicados‖. 
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Para Schneider et al. (2000) a pobreza, entendida como alta do mínimo recurso 

para satisfazer as necessidade humanas, e a exclusão social no meio rural, que dela 

deriva, são tidas como preocupações sociais crescentes, alcançando legitimidade 

política e social. Sobretudo, porque as políticas sociais encontram-se cada vez mais 

dirigidas sobre o aparato de uma política assistencialista
22

, incapazes de atender os 

direitos básicos da população e reverter a exclusão social no meio rural e, menos ainda, 

construída sobre a base da responsabilidade social e ascensão da população rural, fatos 

que reforçam a reprodução da pobreza e da desigualdade no meio rural.  

Como afirma Arbache (2003), as políticas públicas de combate a pobreza, no 

Brasil, ao longo dos tempos, encontram-se assentadas mais no que se entende por 

políticas compensatórias e assistencialistas, incapazes de contribuir de forma eficaz com 

a redução da pobreza, do que orientadas em políticas de cunho social, voltada para a 

sustentabilidade das condições de vida no meio rural.  

As políticas públicas direcionadas ao meio rural, neste sentido, são resultados 

desse processo políticos motivadas por interesses particulares e/ou de determinados 

grupos partidários cuja formulação, implementação e análise perpassa, sobretudo para a 

expansão e fortalecimento de ações que promovam o avanço do agronegócio no espaço 

rural, tornando as atividades agrícolas cada vez mais dependentes e subordinadas aos 

setores industrial e tecnológico; reduz as possibilidades dos assentados não integrados 

ao sistema agroindustrial, a sobreviverem economicamente das atividades agrícolas. 

Um dos desafios das políticas públicas é a criação de mecanismo que 

estimulem não apenas a participação e diversificação das atividades econômicas. Mas, 

especialmente que incentive e promova o desenvolvimento endógeno capaz de 

assegurar melhorias nas condições de vida daqueles que vivem no meio rural. Barros et 

al.(2000) defendem que as políticas de redução da pobreza requerem o desenho de 

políticas que priorizem a redução da desigualdades, econômicas, sociais, políticas, 

regionais, de gênero, raças e etnia. Para eles, a pobreza é tida como insuficiência e má 

distribuição de renda para a satisfação das necessidades básicas. No entanto, Amartya 

Sen defende a ideia de que: 

                                                           
22

 Prática política populista em que a auxilio temporário do governo que proporciona a ―[...] estagnação 

do individuo na situação de pobreza, em vez de ajudá-lo a crescer‖ (FURTADO; FURTADO, 2009, 

p.78). 
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A pobreza deve ser vista como privação de capacidades básicas, em 

vez de meramente como baixo nível de renda, que é critério 

tradicional de identificação da pobreza [...] a pobreza não é apenas 

insuficiência de renda, mas insuficiência de desenvolvimento (SEN, 

2000, p 20).  

Compreendida desta forma, alguns, ―simples‖ indicadores da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios / PNAD (2011) traduzem a realidade do meio rural 

brasileiro, em que o analfabetismo atinge mais de 21% na população rural, 43% não tem 

telefone, 33% não tem acesso a água, e apenas 6,9% das residências possui rede 

coletora de esgotamento sanitário. E ainda, o meio rural quando comparado com o meio 

urbano, torna-se responsável pelo maior índice de mortalidade infantil, de incidência de 

endemias, possui o mercado de trabalho mais excludente e a pobreza significativamente 

maior, portanto a pobreza e as desigualdades continuam afetando proporcionalmente 

mais o meio rural. 

Esses indicadores justificam e fortalecem a necessidade de se estabelecer 

políticas públicas de desenvolvimento direcionadas ao meio rural, que superem as 

diversas formas das desigualdades, combatam as injustiças sociais e garantam para a 

população rural melhorias continuas na qualidade de vida, baseadas nos princípios do 

desenvolvimento sustentável, estabelecido no relatório intitulado ―Nosso Futuro 

comum‖, em que: 

a humanidade é capaz de tornar o desenvolvimento sustentável [...] 

Garantir que ela atenda as necessidades do presente sem comprometer 

a capacidade de as gerações futuras atenderem também às suas 

(CMMAD, 1988, p. 9).  

No entanto, Navarro (2012) aponta seis caminhos determinantes para uma 

política nacional de desenvolvimento rural no Brasil, (a) Ação nacional de recuperação 

do salário rural e dos direitos trabalhistas no campo; (b) Ação forte e consequente, mas 

sob o foco da sensatez, de respeito às exigências legais relativas ao meio ambiente; (c) 

Negociação forte com as organizações representativas e o Governo, nos campos da 

educação, saúde e moradia rural; (d) Impor a formalização das atividades dos imóveis 

de maior porte econômico; (e) Ações focalizadas – o ―universalismo‖ está liquidando as 

chances de realizar qualquer mudança estrutural significativa nas regiões rurais; (f) 

Fortalecer os estabelecimentos rurais de menor porte com gestão familiar no interior das 

cadeias produtivas.  
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De uma outra, forma muito positiva o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Rural Sustentável (BRASIL;CONDRAF, 2010), apresenta um Conjunto de critérios 

necessários para a construção de uma nova política pública de desenvolvimento rural, 

baseados nos seguintes discernimentos: 

a) Na manutenção das populações nas áreas rurais com condições dignas de 

vida; 

b) Na valorização da produção familiar diversificada; 

c) Na dinamização das economias territoriais; 

d) No incentivo às formas familiares e associativista de produção; 

e) No manejo sustentável dos recursos naturais; 

f) Na democratização da propriedade da terra; 

g) Numa matriz energética menos dependente dos combustíveis fósseis; 

h) No uso de tecnologias apropriadas, que respeitem as condições ecológicas e 

ampliem a autonomia dos agricultores; 

i) No protagonismo político de uma diversidade de atores sociais, com suas 

formas legitimas de organização e de representação de seus interesses 

coletivos; 

j) No regate das formas tradicionais de manifestação e produção cultural. 

No nosso entendimento tais critérios requerem a exploração racional das 

potencialidades produtivas no meio rural que assegurem a viabilidade econômica e a 

justiça social dos agricultores, como condições imprescindíveis para o encadeamento de 

políticas públicas, que atendam os requisitos necessários para a promoção do 

desenvolvimento rural fundamentados sobre os princípios da sustentabilidade. Avançar 

em direção a realização desses critérios implica em um enorme esforço do Estado e 

Sociedade Civil (político, social) em alterar as estratégias de desenvolvimento rural 

vigente. 

Desta forma, considera-se que o modelo de desenvolvimento rural dominante 

deva ser superado, mediante formulações e implementações de políticas públicas 

agrárias
23

 e agrícolas
24

 eficazes, que estimulem ações dirigidas às necessidades dos 

agricultores, com o propósito de ampliar as possibilidades de concretização do 

                                                           
23

 De acordo com Delgado, políticas agrárias têm como ―[...] objetivo intervir na estrutura da propriedade 

e da posse da terra prevalecente no meio rural, através de sua transformação ou regulação‖ (2001, p.24). 
24

 Políticas agrícolas referem-se produção em suas múltiplas etapas, desde a fazenda até a mesa do 

consumidor (antes, durante e depois da porteira), ( GRAZIANO DA SILVA, 2003). 
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desenvolvimento produtivo, com mais igualdade - mais equitativo, que possa contribuir 

de forma substantiva para melhoria da qualidade de vida da população rural, na garantia 

da integridade dos diferentes ecossistemas e impulsionar projetos de desenvolvimento 

sustentável para o Brasil Rural. 
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Fonte: Pesquisa de campo. 
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CAPÍTULO III - ITINERANTES RURAIS: HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DA 

LUTA PELA TERRA. 
 

 

3.1 Um panorama da luta pela terra. 

Historicamente, a posse e uso da terra no Brasil têm sido objeto de intensa 

disputa, tanto dos grileiros
25

 e grandes latifundiários
26

, para quem a terra é considerada 

―terra de negócio
27

‖, quanto dos milhares de trabalhadores rurais sem terra, posseiros, 

camponeses e pequenos agricultores, que às vêm não apenas como ―terra de trabalho
28

‖; 

mas, sobretudo, como única possibilidade de reprodução e sobrevivência de suas 

famílias.  

A luta pelo direito a terra no Brasil é antiga
29

 e motivada em diferentes épocas 

por diferentes interesses políticos, sociais e econômicos, proporcionando cenários de 

tensões e conflitos em distintas regiões do País, principalmente nos locais em que 

grande parte da população encontrava-se excluída das oportunidades de sobrevivência 

dignas, expostas a uma gama de vulnerabilidades e de situações sociais adversas, fatos 

que tornaram as lutas populares mais intensas e significativas. 

No entanto, no período recente da história do País, em 1984, que os chamados 

―sem terras‖ iniciam um movimento social de luta pela terra, fortalecido pela Comissão 

Pastoral da Terra (CPT)
30

 legalizado e legitimado com a criação do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
31

, organização social que se disseminou 

rapidamente em todo pais, mobilizando milhares de trabalhadores, posseiros, 

agricultores, carentes de terra para trabalhar e viver e que ao mesmo tempo, 

protagonizou a inclusão das questões agrárias nos debates sociais brasileiros e nas 

agendas política dos Estados. Pode-se observar na figura 20 que a luta e conquista da 

                                                           
25

 Para Medeiros (2003) os grileiros eram pessoas que não eram consideradas como proprietários 

legítimos da terra. 
26

 Proprietários de grandes extensões de terra com predomínio das relações feudais (MEDEIROS, 2003)   
27

 Para Martins ―[...] quando o capital se apropria da terra esta se transforma em terra de negócio, em terra 

de exploração do trabalho alheio; quando o trabalhador se apossa da terra ela se transforma em terra de 

trabalho‖ (1991, p.55). 
28

 ibdem 
29

 De acordo com Medeiros (2003) a luta pela terra no Brasil remonta ao período de sua colonização. 

Marcados posteriormente nos anos 1822 com as Sesmarias, em 1850 com a Lei de Terras, em 1955 com 

as Ligas Camponesas, em 1960 com o Estatuto da Terra. 
30

 Grupos formados por militantes e eclesiásticos que apoiam a luta pela terra. 
31

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) é apontado como o mais expressivo e 

organizado movimento de luta pela terra. 
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terra no Brasil foi aos poucos se concretizando, mas também oscilando em diferentes 

períodos de governo. 

Figura 20 - luta e a conquista da terra no Brasil 

 
Fonte: Autora, extraído dos dados coletados do DATALUTA, 2012.  

De uma forma geral, O MST tornou-se, protagonista ativo do processo que 

envolve a ―[...] conquista da terra mediante a luta por uma Reforma Agrária‖ (SOARES, 

2010, p.12) atuando como agente de mudanças nas estruturas fundiárias capazes de 

contribuir para a redução da concentração de terras e injetar forças para a expansão do 

desenvolvimento no meio rural. Pois, o índice de Reforma Agrária
32

, oriundo da soma 

das ―[...] porcentagens de terras cultiváveis distribuídas e camponeses beneficiados e 

dividindo o resultado pelo número de anos da reforma‖ (CARTER, 2010, p. 50), o qual 

demonstra que o Brasil, no final do século passado, ocupava a última posição (17º) do 

                                                           
32

 Índice da Reforma Agrária‖ avalia a extensão e a intensidade do processo de redistribuição fundiária 

(Carter, 2010) 
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ranking na região da America Latina, conforme apresentados na figura 21 e na tabela 

10.  

 

Figura 21 - Índice da reforma Agrária nos países da America Latina. 

 

Fonte: Autora, a partir dos dados extraídos de Carter (2010). 

 

 

Tabela 10 - Reforma Agrária na América Latina: um índice comparativo 

País Período 

Índice da 

Ref. 

Agrária 

Terras 

distribuídas 

(%) 

Camponeses 

beneficiados (%) 

Anos de 

Reforma 

Bolívia 1953-1955 34,17 29,9 52,7 2,4 

Cuba 1959-1963 34,08 81,2 75,0 4,6 

Guatemala 1952-1954 18,00 17,0 19,0 2,0 

Chile 1967-1973 9,86 40,0 20,0 6,1 

El Salvador 1980-1984 7,45 19,6 12,7 4,3 

Nicarágua 1979-1988 5,63 29,9 23,1 9,4 

Peru 1964-1977 4,45 35,4 25,1 13,6 

Venezuela 1960-1973 3,92 29,1 24,8 13,8 

Panamá 1968-1978 3,52 21,9 13,3 10,0 

México 1917-1940 3,21 22,5 54,1 23,8 

Colômbia 1962-1979 1,72 17,1 13,8 18,0 

Honduras 1967-1984 1,14 11,2 8,8 17,5 

Equador 1964-1983 1,11 9,0 10,4 17,5 

Paraguai 1989-2002 0,78 2,3 8,3 13,7 

República 

Dominicana 
1962-1982 0,75 8,7 6,9 20,7 

Costa Rica 1962-1980 0,68 7,1 5,4 18,3 

Brasil 1985-2002 0,63 7,6 3,4 17,6 

Classificação do Brasil 17º 15° 17º 13º 

Fonte: Extraído de Carter (2010, p. 50). 



93 
 

Os dados da tabela 10 mostram que esse movimento propiciou também, em 

muitos casos, pressões, tensões e conflitos sociopolíticos nos espaços rurais, dos quais 

tem origem os acampamentos, enquanto símbolos de luta, resistência e esperança, local 

em que os acampados vão construindo e reconstruindo o seu lugar e seu estilo de vida e 

trabalho com base nas diversificações das atividades agrícolas e não-agrícolas. Para 

Pereira (2004) o acampamento é compreendido como processo de passagem social que, 

ao mesmo tempo em que o trabalhador sem terra abdica dos seus laços sociais 

anteriormente estabelecidos, ele também, configura o espaço como outras relações 

sociais, fortalecidas por meio dos processos de luta pela terra, na busca de uma vida 

melhor uma vez que 

a entrada e a permanência nos acampamentos representam um ritual 

na perspectiva de moverem-se a um status superior: de sem-terra a 

produtores rurais, a cidadãos, etc. Nessa fase, a terra representa, para 

eles, o objetivo comum a ser atingido, que pode garantir-lhes a 

condição de autonomia, uma forma idealizadora que os impulsiona a 

agir coletivamente [...]. O acampamento representa uma fase de 

transição na estrutura social na qual há perspectiva de mudança de 

posição (PEREIRA, 2004, p. 212). 

Posteriormente, os acampamentos são materializados sobre o formato de 

assentamentos rurais, no qual as reproduções das relações sociais, sejam elas de 

parentesco, de vizinhança, de afinidades religiosas, políticas, ideológicas, dentre outras, 

são reintegradas e desenvolvidas. Para apoiar essa perspectiva, utilizamos o conceito 

sobre assentamento de reforma agrária, proposto por Carvalho que se expressa nos 

seguintes termos: 

O assentamento de reforma agrária é uma encruzilhada social onde a 

interação social entre as pessoas e famílias de grupos socialmente 

heterogêneos alcança considerável intensidade e novidades, se 

comparada com a rotina que o cotidiano dessas pessoas e famílias lhes 

proporcionava (CARVALHO, 1999, p. 13).  

Assim, nos assentamentos rurais, as relações sociais
33

 se encontram imersas em 

intensos processos de transformação, resistência e adaptação, cuja vivencias estão 

fundamentadas tanto nas experiências produzidas por meio das ações de avanço e 

recuos presentes no processo de construção dos territórios. Como também, nas 

expectativas de autonomia nas relações de produção e, mais ainda, estão fortemente 

enraizadas nas contradições entre ―[...] trabalhador e proprietário de terra, entre subsistir 

                                                           
33

 O termo ―sociais‖ é compreendido aqui, conforme esclarecimentos preconizado por Mello, a saber:[...] 

―sociais‖ no sentido amplo, que pode incluir aspectos econômicos, culturais, políticos – e sociais em 

sentido estreito – das ações das pessoas (2013, p. 11). 
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e lucrar‖ (MARTINS, 2003, p. 13), igualmente necessários às suas reproduções nos 

espaços ocupados. Conforme menciona Fabrini,  

As ocupações de terra não são apenas para busca de sobrevivência. 

São lutas pela permanência na terra que implica na reprodução do 

camponês fora do circuito de miserabilidade e subordinação ao 

capital... Uma luta que nasce na conquista da terra e se especializa na 

terra conquistada (FABRINI, 2003, p.95). 

Em grande parte, a luta e ocupação de terras desocupadas, visando à garantia 

do acesso a terra; o combate ao latifúndio; o aumento da produção de alimentos; e a 

redução das desigualdades sociais, entre outros, possibilitou a criação de alternativas de 

estilo de vida no meio rural brasileiro, resultando, em muitos casos, na implantação de 

diferentes tipos e formas
34

 de exploração dos projetos de Assentamentos da Reforma 

Agrária (anexo A) que, consequentemente ampliaram as possibilidades e as condições 

de vida do agricultor familiar. 

De acordo com Martins, a ―[...] disseminação da agricultura familiar, com base 

nos assentamentos da Reforma Agrária, multiplica a renda, melhora a qualidade de vida 

e suprime fatores de anomia e desagregação familiar‖ (2004, p.37). Fica evidente 

também, que a criação dos assentamentos rurais, impulsionou a expansão da agricultura 

familiar, principalmente em áreas antes delegadas como propriedades improdutivas, 

com vasta concentração fundiária e, portanto passíveis de desapropriação
35

.   

No Brasil, o censo agropecuário de 2006, revela que os números de projetos de 

assentamentos rurais de reforma agrária implementados ainda são incipientes, com  

7.666 assentamentos, principalmente quando avaliamos o alto índice de concentração e 

desigualdade fundiárias, cuja origem esta engendrada em processos históricos. Segundo 

o Programa Nacional de Amostragem por Domicilio (PNAD, 2013), o Brasil apresenta 

elevada desigualdade na distribuição da posse de terras, com índice de Gini
36

 

equivalente a 0,87%, percentuais superiores ao índice divulgados há dez anos atrás, cujo 

                                                           
34 A Lei nº 8.629/1993, art. 16, estabelece que os assentamentos rurais podem ser explorados de forma 

individual, condominial, cooperativa, associativa ou mista.   
35

 A esse respeito consultar a Constituição Federal Brasileira, artigo 186 que trata dos requisitos 

necessários para que a terra cumpra sua função social. Já o artigo 185 inciso II estabelece que as 

propriedades produtivas não são passiveis de desapropriação para fins de reforma agrária. No entanto os 

assentamentos são criados mediante a desapropriação, a compra, a doação, o reconhecimento e a 

regularização fundiária, das terras consideradas improdutivas e que atenda as especificidades 

constitucionais referentes à Reforma Agrária.  
36

 Índice da estrutura agrária do País-―Gini‖ mede a distribuição de terra no Pais, variando de Zero a Um. 

Índice com valor igual a zero(0) indica que não ha desigualdade e com valor igual a Um (1) caracteriza-se 

o máximo da desigualdade na distribuição de terras. 



95 
 

valor apurado para o Brasil foi de 0,81%, registrando assim, o aumento de 0,06% na 

desigualdade da estrutura fundiária do país. 

Na região nordeste, o índice de Gini alcançou o patamar de 0,87%, destacando-

se com menores índices os Estados da Paraíba com índice de 0,82% e de Sergipe. Este 

Estado, porém, vem seguindo a mesma tendência do Brasil, que, segundo os dados do 

PNAD 2013, registrou taxa de crescimento de 0,12% no índice de Gini, passando de 

0,74% em 2003, para 0,86%, caracterizando alta desigualdade na distribuição da posse 

de terras no Estado sergipano, conforme demonstrado na figura a seguir; pode-se 

observar que cerca de 10,00% dos estabelecimentos são compostos por agricultores não 

familiares (acima de 100 hectares) ocupando área superior a 51,90% do território 

sergipano, concomitantemente observamos também que os agricultores familiares em 

números mais elevados (aproximadamente 90,00%) ocupam a menor parte de terras 

disponíveis, (área de 711.488).  

Tabela 11 - Ocupação de área por estabelecimentos 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

Ao analisar o comportamento da distribuição das terras, observa-se que do total 

de estabelecimentos agropecuários brasileiros, apenas 12,00% são provenientes da 

reforma agrária, percentual muito semelhante ao encontrado no Estado de Sergipe, 
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conforme visualizados na tabela 12 revestindo-se, portanto do mesmo padrão 

concentrador de terras no qual domina o País. 

 

Tabela 12 - Participação dos estabelecimentos de beneficiários da reforma agrária no total de 

estabelecimentos agropecuários em 31/12/2006. 

 
Est. de Reforma 

Agrária (A) 

Área (ha) Reforma 

Agrária (B) 

Total de 

est.(C) 

Total de 

área (há) 

(D) 

(A)/ 

(C) 

(B)/ 

(D) 

Sergipe 10.729 137.345 100.607 1.482.437 11,0% 9,0% 

Brasil 597.926 29.474.389 5.175.636 333.680.037 12,0% 9,0% 

Fonte: IBGE, Censo agropecuário 2006. 

No que se refere ao número de assentamentos oriundos do programa de 

Reforma Agrária, o estado de Sergipe sustenta o penúltimo lugar do nordeste com 212 

projetos de assentamentos apresentados na figura (Ver figura 21), ocupando área 

equivalente a 198.456 (ha), acima apenas do estado de Alagoas com 127 assentamentos 

localizados em área de 88.514.  

Figura 22 - Mapa de localização dos Projetos de Assentamentos rurais Sergipanos. 
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Fonte: Extraído do Atlas digital sobre Recursos Hídricos de Sergipe, 2013. 

Quanto ao número de famílias assentadas no estado de Sergipe, segundo os 

dados apresentados pelo DATALUTA Sergipe (2013), registra-se que o maior número 

de famílias assentadas foi no ano de 2005, quando foram assentadas 1.181 famílias, 

seguida dos anos de 1997 e 2009 quando se assentaram no estado 1.111 e 1.110 famílias 

respectivamente, conforme visualizados na figura 23. 

Figura 23 - Número de famílias em assentamentos rurais por ano 1982-2012 

Fonte: Adaptado de DATALUTA, 2013. 

O número de ocupações de terras registrada no Brasil sofre também algumas 

variações (ver Figura 24), sendo que no Nordeste, entre os anos de 1995 a 2002, foram 

registrados os maiores índices, seguido nos anos posteriores de crescentes pressões 

sociais no campo.  

Figura 24 - Ocupações de terras no Brasil 

 



98 
 

 

Fonte: Aptado de DATALUTA, 2013. 

No Estado de Sergipe, por apresentar historicamente latifúndios improdutivos o 

números de ocupações de terras alcançou o patamar correspondente à soma de 148 

ocupações de terras, conforme podemos visualizar na figura 25.  
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Figura 25 - Números de assentamentos e ocupações de terra no Estado de Sergipe. 

 

Fonte: DATALUTA, banco de dados da luta pela terra Sergipe, 2013. 

 

Após a conquista da terra, as lutas desenvolvidas nos acampamentos, não 

deixam de se fazer presentes, porém ganham outros contornos e novos significados, ao 

incorporar ao processo de luta o imenso desejo para nela (na terra) permanecer e se 
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reproduzir. Contudo, sem abandonar seus valores culturais, sua visão do mundo e seu 

modo de vida, uma luta constante na tentativa de superar as adversidades que as 

condições de, agora assentados, lhes impõe de modo a garantir a sua continuidade, 

existência e resistência no espaço conquistado, conforme relatam os assentados.  

Ficamo aqui debaixo de lona quente, de sol a sol, na esperança do 

pedaço de terra, tempo duro de muita labuta (pausa e olhar distante) 

agora que tamos aqui, a luta continua, temo a terra e vontade de 

trabaia, mas é com muita dificulidade que tocamos a roça (AS01
37

, 

agrovila Santa Cruz, jun, 2013, sic!). 

Depois de tanto sofrimento, de tanta fome, de tanta luta, agente tamo 

no Céu né (risos), mas também não é fácil não, o trabaio na roça é 

bom, mas pra vender a mercadoria huuu! o preço e muito baixo, aí 

todo mundo aqui tem que procurar outra coisa né, pra mode agente 

continuar agui. (AS02 agrovila Canudos, ago, 2012, sic!) 

Montamo os barraco bem aqui (aponta para o local), lutamo contra a 

polícia, contra Miguel de Ernesto, Tonho e Carlos Mendonça, mas a 

luta maior era contra a fome, crianças morreu sem ter o que comer, 

hoje só passa fome aqui quem é preguiçoso, quem não tem coragem 

de ir para roça. Ainda tamo precisando de muita coisa aqui, temo que 

lutar agora é para melhorar o assentamento (AS03, agrovila São 

Sebastião, Jan 2012, sic!)   

Hoje ta tudo diferente do que sonhei, pensava que com a terra tudo ia 

ser mais fácil, mas não, temo que lutar igual que antes para ficar aqui, 

muito já saíram, mas eu só saio d‘aqui quando Deus me chamar 

(AS04, agrovila Nova, fev. 2012)  

A luta para ficar aqui é grande, é de todo dia e de todos, hoje é melhor 

que antes quando tava nos barracos acampados e com certeza amanhã 

vai ser melhor. (AS05, agrovila Che Guevara I, Dez. 2011)   

Para Fernandes (2005) o espaço é construído mediante ação política e pela 

intencionalidade dos sujeitos em modificar as suas realidades, podendo ele ser 

transformado em território por meio da conflitualidade, da desterritorialização e da 

reterritorialização, nele se constrói a identidade e suas interfaces, motivadas por 

sentimentos de pertença e existência social (GILLADOT, 1997). Assim, o território 

passa a ser compreendido como ―[...] espaço de vida e morte, de liberdade e resistência‖ 

(FERNANDES, 2005, p.30), torna-se também o espaço entre o concreto e o simbólico 

(HAESBAERT, 1997), o material e o imaterial (SAQUET, 2010), marcado pelo 

desenvolvimento das relações de poder e dominação (RAFFESTIN, 1993), concebendo-

                                                           
37

 Iremos utilizar a nomenclatura, AS01, AS02, e seguintes para salvaguardar a identidade dos assentados 

que participaram da coleta de dados em áreas de assentamento nas diversas agrovilas do Conjunto de 

Assentamentos Jacaré Curituba. 
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se em ―[...] espaços de esperança‖ (HARVEY, 2000). Neste contexto, Haesbaert 

sustenta que o território envolve simultaneamente: 

Uma dimensão simbólica, cultural, através de uma identidade 

territorial atribuída pelos grupos sociais, como forma de ―controle 

simbólico‖ sobre o espaço onde vivem (sendo também, portanto, uma 

forma de apropriação), e uma dimensão mais concreta, de caráter 

político-disciplinar (e político-econômico, deveríamos acrescentar): a 

apropriação e ordenação do espaço como forma de domínio e 

disciplinarização dos indivíduos (HAESBAERT, 1997, p. 42). 

Deste modo, o processo de reprodução das famílias, nestes territórios ocupados 

e conquistados, dar-se-á não apenas de formas contraditória e/ou antagônica. Mas de 

forma complementar, engendrada sobre o viés do desenvolvimento das relações sociais 

e da organização dos sistemas produtivos, que assegurando a sobrevivência das famílias 

e consequentemente, a melhoria das condições de vida e ainda sua inserção na estrutura 

social vigente, potencializando o desenvolvimento da agricultura nos assentamentos 

rurais de modo a favorecer o desenvolvimento das regiões no qual estão instalados. No 

Conjunto de Assentamento Jacaré Curituba esta situação pode ser percebida conforme o 

depoimento dos assentados. 

O desenvolvimento dessa região dependia do inverno, quando tinha 

inverno tinha produção, quando não tinha era tudo seco. Hoje não, 

com a irrigação tá tudo verdinho, temos produção, a COOPAC ajuda 

muito na produção, transformação e embalagem dos produtos, 

vendemos a macaxeira embalada a vácuo, bolos para merenda escolar, 

semente de girassol e isso ajuda no desenvolvimento do assentamento, 

do assentado e no desenvolvimento da região (AS06, agrovila Che 

Geuvara I, Dez. 2012, sic!). 

Quando éramos acampados sofremos muitas descriminações, 

chamavam agente de preguiçosos ladrão, o comércio poucos nos 

atendiam, mas depois que recebemos a terra tudo mundo quer agente 

lá, agente compra os produtos deles e vende os nossos, hoje somos 

gente igual a eles, e eles precisam de nos, dos nossos produtos (AS07, 

agrovila Braço Forte, Dez. 2011, sic!) . 

Com a criação deste assentamento todo mundo ganhou, os sem terra 

ganhou terra, a produção aumentou e o comercio da cidade melhorou 

tudo que nos precisa agente compra lá (AS08, agrovila Pereira, Dez. 

2011, sic!). 

 

As diferentes atividades produtivas desenvolvidas nos assentamentos criam 

outras interdependências com os setores, econômico, político e social no qual estão 

inseridos, sujeitando e exigindo cada vez mais dos assentados uma integração maior 

com o mercado, seja na obtenção de insumos, máquinas e implementos destinados a 
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realização das etapas do processo produtivo, seja na comercialização, circulação e 

distribuição dos diferentes tipos de produtos. Ao mesmo tempo em que se estabelece e 

intensifica as relações capitalistas de produção, por meio das quais ―[...] permitem a 

criação e a recriação de relações não capitalistas‖ (FABRINI, 2003, p.20), tão 

necessárias para a manutenção, reprodução e sobrevivência das famílias assentadas. 

3.2 Aspectos das histórias e memórias da luta pela terra. 

Para os assentados residentes no Conjunto de Projeto de Assentamentos Jacaré 

Curituba a luta pela terra foi marcada por longo período de espera, resistência, 

persistência e organização, movidos pelos sonhos e esperanças de uma vida melhor na 

terra conquistada, conforme observa nos depoimentos a seguir dos assentados.  

Eu detestava sem terra, tinha aquela estória de que estava roubando a 

terra de outros, eu detestava os sem terras, morava no terreno de meu 

pai, aí quando as coisas foi ficando fraca, o fracasso bateu e não tinha 

um dia para ganhar lá dentro, ai resolvi ir embora. Eu vim por causa 

da franqueza, eu não tinha como dar comida aos meus filhos aí soube 

que tinha uma organização do MST convidando para participar do 

movimento, ai fui participar e fui me acostumando, me acostumando 

com os sem terras e ficamos acampadas com mais 1.810 família em 

barraco de lona na beira do rio, dispois na fazenda Cuiabá e dispois na 

beira da estrada e no Projeto, ficamo ao tudo 3anos e 6 mês, passamos 

muitas necessidade, fome, discriminação, inté ameaça, muita espera, 

pensei até em desistir, ir embora né? Mas dispois eles disseram que a 

terra ia sair... aí butei toda a minha esperanças de que as coisa ia 

melhorar. É uma vida difícil do acampado, difícil demais (AS09 

agrovila Santa Cruz, jun, 2013, sic!). 

Tempo difícil de muita dificulidade, tinha dia que agente não tinha o 

que comer, agente ajudava um ao outro né! Foi muito sofrimento, 

muita luta, tinha medo, mais eu não arredava o pé do acampamento, 

eu acreditava na luta e que ia ter um pedaço de terra pro mode eu 

trabalhar e viver com minha família, esse era meu sonho! ter a minha 

terra (AS10, agrovila Anda Brasil, jun, 2013, sic!). 

Para muitos a época de vivência no acampamento foi marcada por sentimentos 

muitas vezes diversos e aparentemente contraditórios, sobre os quais, os sujeitos 

abandonam o lugar em quer vivem, e passam a viver em acampamentos construídos de 

forma improvisada, sobre barracas de lonas, em condições de alta miserabilidade, lugar 

em que a esperança e o medo são presenças constantes, o qual passado-presente-futuro 

caminham juntos, (conforme visualizados na figura 26).  
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Figura 26 - Vista parcial dos acampamentos que originaram o Conjunto de Assentamentos 

Jacaré Curituba. 

 

(A) Acampamento no Perímetro Jacaré Curituba; (B) Acampamento Fazenda Cuiabá; (C) 

Acampamento na Beira da estrada (Rodovia SE- 206) 

Fonte: Soares, MJN. 2003.    

A participação e reivindicação dos interesses coletivos, na luta pela posse da 

terra materializada na forma de acampamentos, levaram a um processo inicial de des-

territorialização
38

 das famílias, seguida pelos processos constantes da construção, da 

desconstrução e reconstrução dos espaços no qual as famílias dos acampados estavam 

inseridas. Neste processo criam-se novas relações com o espaço, marcadas não apenas 

pela exclusão e precarização socioespacial, mas, também, pela de itinerância dos 

acampados e, sobretudo marcadas pelas complexas relações de poder que vão se 

estabelecendo e criando o espaço, que é ao mesmo tempo, espaço de resistência e de 

transição, pois, 

Viver no acampamento é muito difícil, o medo, a fome, a saudade, o 

sofrimento, conflitos dentro e fora do acampamento fazem parte do 

dia a dia do acampado, mas faz parte da mudança entre os sem terra e 

com terra, entre o sobreviver e o viver, entre o ter e o não ter, entre ser 

povo e ser gente (AS11, agrovila São José, jun, 2013, sic!).  

Ao mesmo tempo, nestes espaços de lutas e resistências, vão se constituindo 

novas relações e múltiplas territorialidades, fundamentadas em elementos vividos no 

antigo território e nos valores coletivos e ideológicos, dos quais orientam distintas 

manifestações, ações e pressões pela posse da terra e pela Reforma agrária, conferindo 

desta forma maior visibilidades as questões agrárias. A esse respeito Fernandes advoga 

que: 

                                                           
38

 A esse respeito ver DELEUZE, G. e GUATTARI, F. Mille Plateaux (Capitalisme et Schizophrenia 

2).Paris: Éditions de Minuit. 1980. 

a c 

b 
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As ocupações de terras tornam-se uma das principais formas de acesso 

a ela... É uma afronta aos princípios da sociedade capitalista. Mas ao 

mesmo tempo, também é uma forma de desenvolvimento do 

capitalismo porque ás áreas ocupadas, quando transformadas em 

assentamentos, se tornam propriedades familiares, que produzem a 

renda apropriada na sua parte pelo capitalismo (FERNANDES, 2008, 

p.219). 

Assim, neste contexto de luta, resistência, organizações e ocupações de terras, 

foi criado o Conjunto de Assentamentos de Reforma Agrária ―Jacaré Curituba‖, marco 

da luta pela terra nos municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo, 

contribuindo com o surgimento de diversas manifestações sociais; vale ressaltar a 

marcha para a cidade de Aracaju, que reuniu milhares de trabalhadores sem terra, 

demonstrando a força do MST em Sergipe, ao mesmo tempo qur estimulou uma série de 

ações e ocupações de terra na Região do Alto Sertão sergipano (ver figura 27), 

provocando disputas e forte pressão popular contra o latifúndio monopolista de terra, 

visando ampla e completa reforma agrária. 

Nesta disputa, encontram-se de um lado, os sem terra, com o discurso de que 

estão ―ocupando‖, isto é preenchendo um espaço de terra vazio, no qual a função social 

a ela estabelecida não esta sendo cumprida; por outro lado, os grandes latifundiários, 

alegando que estão ―invadindo‖, querendo tomar a força, a terra que pertence a alguém 

(SILVA, 1996); desta forma, intensificam ainda mais as manifestações e conflitos pela 

posse da terra, conforme visualizamos nas figuras 27 A e B.  

Figura 27A - Ocupação e manifestação na Região do Alto Sertão Sergipano. 

 
 Fonte (a): Soares,(2003); 

a 
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a) Figura 28 B- Manifestação do MST, com Caminhada do município de Canindé do São 

Francisco para a capital Aracaju. 

 
Fonte(b): Boletim do MST, Sergipe, 2013. 

Este fato é retratado com bastante ênfase pelos assentados entrevistados: 

agente aqui fizemos muitas manifestações, passeata, no começo os 

comerciantes não gostava de nóis não, lá ninguém gosta de sem terra, 

chamava agente de baderneiro, vagabundo, que quer roubar a terra dos 

outros, ficava com medo né, e fechava as portas do comércio, agora 

ele é que fica chamando nóis pras loja. Antes aqui não tinha nenhuma 

manifestação, nada, só agente do movimento é que fazia, uma vez 

fechamos as pista, fizemos até caminhada a pé até Aracaju, foi um 

mundão de gente, ocupamos o INCRA, sentamo até na cadeira do 

presidente (risos). Ah! fizemo uma macha para Brasília, essa também 

foi boa (AS12, agrovila Unidos Venceremos, jun, 2013, sic!). 

as caminhadas, manifestação era o melhor que tinha no acampamento, 

era quando todo mundo se juntava e nós era vistos, muita gente tinha 

medo, mas o movimento se fortalecia né! e a esperança de que a terra 

ia ser nossa ajudava agente a continuar naquele inferno (AS13, 

agrovila Che Guevara II, jul, 2013, sic!).  

fizemos muitas mobilizações, as cestas básicas não era suficiente e 

atrasavam, aí precisava fechava a pista e tal, (silêncio),  ninguém fazia 

aquilo gostando, nem achando bonito, nem certo, mais era um tipo de 

pressionar o governo, naquela época era o Fernando Henrique, mas o 

Fernando Henrique Cardoso ele era muito sensível, ou era frouxo ou 

era sensível, era só fechar a pista que ele mandava no outro dia 

desencadeava um monte de carreta via CONAB, ou outro órgão do 

governo e abastecia os acampamentos (AS14, agrovila Santa Cruz, 

jun, 2013, sic!). 

Utilizando-se das estratégias de organização, gestão e ação diferenciadas de 

outras regiões do país, os trabalhadores sem terra, Sindicato e Pastoral da Terra em 

Sergipe, iniciaram a luta pela terra e pela reforma agrária ocupando a área da 

Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), símbolo do poder do capital 

(material, imaterial e simbólico) na região, conforme depoimento de dois assentados.  
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Resolvemos ocupar a CHESF em 96, apoiados pela pastoral da terra, 

sindicato e, MST que começava a se instalar aqui em Sergipe, ficamos 

lá por um mês, foi a maior ocupação do país, neste tempo o 

movimento se fortaleceu (AS15, agrovila São Sebastião, mai, 2013, 

sic!). 

Era de madrugada do dia 12 de março de 96, quando chegamos na 

beira do rio, ocupamos os galpão da CHESF, tinha muitos galpões de 

alvenaria que estavam desocupados, com cerca de 1.811 família, 

ficamos lá durante um mês, quando fomos despejados, a tensão foi 

forte nestes dias, mas nosso alvo não era ficar lá não, lá era só prá 

agente agrupar um número grande de trabalhadores, frente de massa, 

pra depois distribuir nas grandes fazendas da região como Cuiabá, 

Alto Bonito, Lagos das Areias, Queimada Grande, Pioneira.  

Depois fomos instalar o acampamento na fazenda Cuiabá, ficamos lá 

por 1 ano e pouco, ficou lá 156 famílias assentadas, o que a terra da 

fazenda acomodava, o restante ficamos aqui na fazenda Alto Bonito, 

na beira da pista, onde tem aquele monumento ali e campo de futebol 

(apontou para local onde estava a bandeira do MST), ficamos por 2 

anos alguns meses, até sair o pré assentamento, para depois o 

assentamento (AS16, agrovila Santa Cruz, jun, 2013, sic!). 

A ocupação da área do Perímetro irrigado Jacaré Curituba deu-se por diversos 

momentos, mediante 4 (quatro) ações de despejos judiciais, com conflitos, uso de 

violência não só simbólica. Como também por meio de enfrentamentos com a polícia, 

movimentos de idas e vidas, fatos que acarretaram na criação do Conjunto de 

Assentamentos Jacaré Curituba, iniciando assim um longo período de espera para a 

demarcação e distribuição dos lotes na terra conquistada. Nas palavras dos assentados 

das agrovilas Florestan Fernandes e Boa Fé.  

sair do acampamento e ocupar a fazenda era sempre difícil, o medo da 

polícia, do fazendeiro, não deixava ninguém dormir, quando tinha 

enfrentamento a violência contra nós era grande, já teve até tiro, gente 

preso, é (pausa e olhos lacrimejados). Eles tiravam, agente ia para 

beira da pista, mas depois agente voltava né! Hoje ninguém me tira 

d‘aqui, minha vida é nesse lugar (AS17, Florestan Fernandes, jul, 

2013, sic!). 

é nos lutou tanto, quase cozíamos de baixo da lona preta das barracas, 

quando conseguimos a terra, aí ficamo ainda um outro tanto 

acampado, esperando o lote sair, eu e minha família ficamo ali ( 

apontou),embaixo daquele umbuzeiro, no início o INCRA dava cesta 

pra nos, depois parou, agente não tinha nada para comer e a demora 

para sair os lote deixava nóis dodio, e o sofrimento aumentava, 

ninguém dava trabalho para nóis, demorou muito pro lote sair, muito... 

e quando saiu não foi como falava pra gente, começou as briga, uns 

ganhava pedaço maior, tinha gente que ficou com lote todim irrigado e 

era pra ser coletivo né, hoje tudo tá irrigado, mas a brigalhada 

continua (AS18, Boa Fé, jul, 2013, sic!). 
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A organização social e produtiva dentro do assentamento teve origem ainda no 

acampamento quando, devido ao grande número de pessoas, era divididos em setores 

com 100 pessoas por setor; posteriormente os setores foram divididos em grupos com 

50 pessoas, cada grupo contava com a presença de um coordenador, um vice-

coordenador e um tesoureiro; hoje são 38 agrovilas compostas por número de famílias 

que variam entre 15 a 27, divididas no Conjunto de Assentamentos. Cada agrovila 

possui um coordenador, e as famílias foram aglutinadas nas agrovilas obedecendo aos 

sistemas de grupos utilizados no acampamento, respeitando os critérios pré 

estabelecidos, conforme relatam os assentados. 

lembro que desde o acampamento que nos tinha os grupos, aí quando 

a terra saiu cada coordenador escolheu 20 famílias para ser assentada, 

as outras famílias foram assentadas em outros assentamentos, todos 

receberam a terra, nos que ficamos aqui na Fazenda Alto Bonito, 

reunimos e decidimos que cada grupo teria uma agrovila e um 

representante, nos escolhemos ficar com as mesmas pessoas pois, já 

estava acostumado, tinha amizade, um ajudava o outro, hoje tudo 

mudou, tenho saudade daquele tempo de união! 

Teve gente que já abandonou, desistiu do lote e trocou por outro, aqui 

na agrovila Canudos, éramos 20 famílias, 5 desistiu e passou o lote, 

cansaram de esperar pela água do projeto de irrigação, agora que a 

irrigação chegou estão vindo trabalhar para agente, tão arrependidos 

né! (AS19, agrovila Canudos, jun, 2013, sic!). 

Tudo mudou, naquela época agente era unido, tinha reunião todo 

mundo participava, com o tempo as pessoas foram se afastando, cada 

um cuidando do que é seu, depois que recebeu a terra tudo mudou 

(AS20, agrovila Povo Livre, jun, 2013, sic!).  

Depois que recebemos a terra ficamos mais sozinhos, a agrovila é 

longe uma da outra né! Aí fica só nos os companheiros aqui da 

agrovila, mas não é a mesma coisa não, cada um quer gritar mais alto 

lá no barraco tinha muito sofrimento, muita dor, mas nos era unido... 

Ou agente se unia ou não ganhava nada (AS21, agrovila Emanou, jul, 

2013, sic!).  

Isso reforça a ideia de que o convívio diário nos acampamentos cria laços 

sociais de identificação, solidariedade, companheirismo, aproximando os indivíduos, 

que ao mesmo tempo em que são tão heterogêneos, possuem sonhos e desejos 

semelhantes. Porém, ao receber as terras cria-se um processo de estranheza, movida 

pelas distintas trajetórias de vida e pelos significados que cada assentado atribui a terra, 

produzindo enorme diversidade no interior das agrovilas. Para alguns assentados a terra 

pode significar: 
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ntes de vir pra aqui não tinha casa, não tinha nada agora tenho onde viver 

com meus filhos, terra é o que nos sustenta (AS22, agrovila Zé Rainha, ago, 

2013, sic!).  

Deixei tudo por um pedaço de chão, esse era meu sonho trabalhar na terra, na 

minha terra, terra é um sonho (AS23, agrovila Zumbi dos Palmares, ago, 

2013, sic!).  

Gosto da trabalhar na terra, mas não da pra viver da terra não, agente tem que 

fazer outras coisas, senão não sobrevive, terra é uma ilusão (AS24, agrovila 

Zé Rainha, mar, 2013, sic!).  

A terra agente arranca tudo, eu vivo através dela. terra é vida (AS25, agrovila 

Tiradentes, set, 2013, sic!).  

Terra é casa para morar, terra é para trabalhar,é cama para dormir (AS26, São 

Sebastião, nov, 2013, sic!).  

Terra é comida, vida, é esperança de dias melhores (AS27, agrovila Canudos, 

nov, 2013, sic!).  

Desta forma, a terra representa diferentes possibilidades e oportunidades de 

vida, na qual são desenvolvidas diversas relações sociais e de (re) produção, dando-lhes 

novas territorialidades e exigindo dos assentados a adoção de estratégias que assegurem 

a sua sobrevivência no meio rural, e simultaneamente proporcione melhorias nas 

condições de vida dos agricultores assentados. 

3.3 Caracterização e avaliação da pluriatividade 

As atividades produtivas existentes nos assentamentos rurais, aos poucos, vêm 

incorporando diferentes estratégias, sintetizadas na figura 28, por meio das quais, 

contribuem para a maximização da capacidade de diversificação dos meios de vida dos 

agricultores assentados, na medida em que se amplia uma nova oportunidade de 

trabalho, renda e produção no meio rural. Tomando como base o Conjunto de 

Assentamentos Jacaré Curituba observa-se que há uma diversificação de formas e fontes 

de acesso a renda, tanto de base monoativa, com manutenção de formas e saberes 

produtivos locais quanto, de base pluriativa, com o incremento de outras atividades 

produtivas desempenhadas por um ou mais membros da família, dentro ou fora do 

assentamento.    
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Figura 29 - Estratégia de produção e reprodução do agricultor assentado 

 

Fonte: Autora, versão modificada de Schneider e Anjo (2003) e Schneider (2006). 

Norder ressalta que ―[...] é cada vez mais necessária uma reforma agrária que 

crie novas formas de inserção produtiva para as famílias rurais, seja nas ‗novas 

atividades agrícolas‘, ‗seja nas ocupações rurais não agrícolas‖ (2009, p. 60).  No 

Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba o cultivo do girassol é considerado como 

nova atividade agrícola, ―nova‖ no sentido de que é recentemente a introdução desta 

cultura no assentamento, e de que os agricultores assentados ainda estão se adaptando 

ao seu manejo, sendo o girassol, considerado como gerador de um produto adicional e 

não como o cultivo principal do assentamento, conforme visualização das figuras 29 e 

depoimento da assentada: 

Figura 30 - Cultivo do girassol consorciado com outros cultivares no Conjunto de 

Assentamento Jacaré Curituba. 

Foto: Almeida, pesquisa de campo, 2012  
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Nois num prantamo só girassol, prantamo também o feijã, o milho, 

macaxeira, quiabo, senão nois não vive né, niguém inricá com o girassol! 

nois pranta pra ter um uma renda a mais (AS28, agrovila Nossa Senhora da 

Conceição, janeiro. 2012)  . 

Uma das ocupações não agrícolas que tem apresentado grande potencial na 

geração de empregos e renda para as famílias assentadas está relacionada com a criação 

da associação de mulheres; a fala da líder desta associação é demostrativa desta 

situação:  

Nós mulheres d‘aqui da associação sabemos produzir alimentos para 

encher a barriga e arte para encher os olhos, bordamos, costuramos, 

usamos a taboa que é abundante aqui no assentamento para fazer 

bolsas, descansador e o que a imaginação mandar, é tudo muito 

bonito, veja! (risos!), assim garantimos trabalho e renda para as 

mulheres e sua família. (AS29, jul. 2013). 

 
Figura 31 - Produtos artesanais fabricados pelas mulheres assentadas 

 
Fonte: Almeida, pesquisa de campo, 2012. 

Noder aponta ainda, que o fortalecimento da diversificação produtiva é ―[...] 

fator decisivo para incrementar a geração de empregos agrícolas e não agrícolas no 

meio rural‖ (2009, p. 61). Neste sentido, as estratégias de (re) produção visam superar 

as condições adversas e assegurar a reprodução social e econômica das famílias de 

agricultores assentados, contribuindo para melhoria das condições de vida e para o 

desenvolvimento dos assentamentos rurais.  
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As estratégias de (re) produção estão fortemente relacionadas ao 

desenvolvimento de atividades agrícolas e não agrícolas, cujas principais atividades 

econômicas desempenhadas dentro dos assentamentos rurais giram em torno dos 

cultivos agrícolas, seja na forma dos monocultivos, prática de produção agrícola pela 

qual o solo é utilizado para o desenvolvimento de apenas um tipo de espécie vegetal 

(ZYLBERSZTAJN, 2010), seja na forma de cultivos diversificados; como o próprio 

nome indica, os solos agricultáveis são utilizados para o cultivo de diferentes espécies, 

mediante diversas práticas de manejos, tais como: rotação de culturas, consórcios, e 

outras, responsáveis pela (re) produção social e econômica das famílias assentadas. 

A pluriatividade, isto é, o desenvolvimento de atividades agrícolas e não 

agrícolas, por pessoas que pertencem a uma mesma família (SCHNEIDER, 2004, 2009; 

PERONDI, SCHNEIDER, 2011), constitui também como importante estratégia de 

produção e (re) produção das famílias assentadas, na qual a combinação e a interação 

das atividades proporcionam transformações na agricultura e no modo de vida da 

população assentada, incorporando novas funções no meio rural, e criando uma 

produção voltada não mais para valor de uso
39

 mas também e, sobretudo, para valor de 

troca
40

 objetivando a obtenção de remuneração monetária (SCHNEIDER, 2012) 

Como ressaltam Schneider et al a pluriatividade justifica-se como ―[...] 

estratégia de desenvolvimento rural que visa fortalecer as formas de reprodução social e 

econômicas dos agricultores familiares‖ (2009, p.139), enfatizando ainda a 

pluriatividade como sendo ―[...] um fenômeno heterogêneo e diversificado que esta 

ligado, de um lado, as estratégias sociais e produtivas que vierem a ser adotadas pelas 

famílias e por seus membros e, de outro, dependerá das características do contexto em 

que estiverem inseridas‖ (SCHNEIDER et al, 2009, p.141). Nesta conjunção, a 

pluriatividade pode se apresentar de variadas formas, entre elas, a pluriatividade de base 

agrária a pluriatividade intersetorial.  

Assim, a pluriatividade pode ser configurada com base agrária, por que possui 

característica própria, presente no desenvolvimento de atividades agrícolas, associadas 

com um ou mais tipos de atividades não agrícolas; porém estas atividades realizadas 

fora da agricultura estão relacionadas diretamente com a agricultura, como a 

                                                           
39

 Compreendendo valor de uso como a utilidade particular que tem para um indivíduo qualquer o uso de 

um bem. 
40

 Como valor de troca compreende-se o reconhecimento, por parte da coletividade, do valor de uso. O 

valor de troca agrega à quantidade de trabalho necessário a produção do bem. 
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terceirização das etapas produtivas, aluguéis de máquinas e implementos agrícolas, da 

venda da força de trabalho do agricultor, aumentando assim as formas de acesso e valor 

monetário da renda. 

No Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba entre as famílias participantes 

da pesquisa observou-se que há o predomínio da pluriatividade de base agrária 

desenvolvida por 152 famílias, revelada principalmente por meio da venda da força de 

trabalho do agricultor, nas diferentes fases dos processos produtivos agrícolas, como na 

preparação do solo, no plantio, na colheita agrícola, no beneficiamento dos produtos, 

dentre outros (Ver figura 31 a, b, c, d). 

Figura 32 - Agricultores assentados pluriativos de base agrária. 

Fonte: Almeida, pesquisa de campo, 2012. 

(a; e) Refere-se à venda da força de trabalho do agricultor em outras propriedades agrícolas do 

Conjunto de Assentamento Jacaré Curituba. 

(b, c, d) Participação dos agricultores assentados na Cooperativa UNITUBA, do Conjunto de 

Assentamento Jacaré Curituba.  

 

Para Schneider (2014) a pluriatividade de base agrária é decorrente do processo 

de modernização da agricultura, podendo ocorrer de duas formas. A primeira, quando o 

indivíduo trabalha na atividade agrícola e também na prestação de serviços em 

propriedade de terceiros, (tratorista, catadores, diaristas). Neste modo, o indivíduo não 

a 
b 

c e d 
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perde sua condição de agricultor, mas também, é um ―contratado‖ exercendo outro tipo 

de atividade de forma articulada com a agricultura.  

A segunda forma é quando o agricultor, além dos serviços prestados a 

agricultura, exerce outra ocupação não agrícola, relacionada com o setor agroindustrial 

que, ao diversificar seu mix produtivo cria também outras ocupação no meio rural 

como: atividades de processamento, beneficiamento, transporte, armazenamento e 

comercialização da produção agrícola.  

De acordo com o autor supracitado, a pluriatividade intersetorial se configura 

como o desenvolvimento de atividades agrícolas, associadas com um ou mais tipos de 

atividades não agrícolas, necessariamente ligadas a outros setores produtivos da 

indústria e comércio; fazem parte deste setor as atividades industriais, serviços gerais, 

artesanatos entre outros, os quais junto com as atividades agrícolas proporcionam uma 

diversificação, tanto do trabalho, quanto da renda, realizada dentro ou fora do 

assentamento, exigindo, portanto a correlação entre atividades agrícolas e atividades não 

agrícola de base intersetorial.  

Uma melhor visualização do pluriatividade com base intersetorial de 

ocorrência no Conjunto de Assentamento Jacaré Curituba pode ser obtida na figura 32 a, 

com a participação de agricultores desenvolvendo atividades agrícolas concomitante 

com atividades como merendeiras, faxineiras, porteiros e professores na Escola Zumbi 

dos Palmares, localizada no assentamento jacaré Curituba. Na figura 32 b, além das 

atividades agrícolas a família desenvolve atividade de comércio como também 

prestação de serviços como moto taxi. Já a figura 32c tem-se o agricultor assentado que 

além do cultivo agrícola em seu lote desenvolvendo atividades do comércio informal 

com a venda de caldo de cana, na beira da estrada, em uma das entradas do 

assentamento Jacaré Curituba. Na figura 32 d observa-se no assentamento Jacaré 

Curituba o estabelecimento comercial do Bar juntamente com oficina mecânicas 

pertencentes aos assentados que também desempenham funções agrícolas em seus lotes.  



114 
 

Figura 33 - Agricultores assentados pluriativos de base agrária. 

Fonte: Almeida, pesquisa de campo, 2012 

Estas caracterizações visuais reafirmam a presença de práticas pluriativas de 

base intersetorial nas famílias dos assentados no Conjunto de Assentamento Jacaré 

Curituba; na qual é composta também de mais de um ramo de atividades não agrícola, 

como agricultor trabalhando igualmente como diarista e motorista; agricultor, 

comerciante e diarista; agricultor, agente de saúde e comerciante; agricultora, 

merendeira e bordadeira; agricultora, consultora de beleza e professora, dentre outras 

atividades, conforme apresentadas na figura 33.  

a 
b 

c 

d 
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Figura 34 – Atividades das famílias pluriativas de base intersetorial 

 
Fonte: Pesquisa de campo 

Neste aspecto, tais características atribuídas as pluriatividades de base agrícola 

e de base intersetorial, estabelecem a agricultura como condição sine qua non para a 

existência da pluriatividade nas famílias assentadas. Neste sentido, a pluriatividade das 

famílias assentadas é exercida em sua maioria de forma continua, enquanto que, 40,0% 

das famílias pluriativas desenvolvem os dois tipos de atividades (agrícola +não agrícola) 

de forma temporária, principalmente no período de entre safra da produção agrícola 

quando há uma redução das atividades agrícolas e consequentemente um aumento da 

mão de obra disponível no assentamento que paradoxalmente, no período de colheita da 

lavoura, absorvendo a força de trabalho de uma parcela de agricultores assentados, 

muito embora exerça atividades temporárias, constitui importante fonte de renda 

monetária para as famílias assentadas (Ver tabela 13). 
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Tabela 13- Temporalidade da pluriatividade das famílias assentadas no Conjunto de 

Assentamentos Jacaré Curituba 

TEMPORALIDADE Nº DE FAMÍLIAS % DE FAMÍLIAS 

Temporário 115 40,0% 

Permanente 173 60,0% 

Total 288 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 

Vale ressaltar ainda que em situação de pluriatividade, o destino dado para as 

renda provenientes das atividades não agrícola é, em sua grande maioria (80,0%), 

aplicados na produção agrícola, conforme aponta a figura 34, contribuindo para a 

permanência do agricultor no desenvolvimento das atividades agrícolas. Confirmando, 

portanto, a hipótese de que a pluriatividade mantêm o assentado ligado às atividades 

agrícolas.  

Figura 35- Distribuição da renda não agrícola 

 
Fonte: Pesquisa de campo  

Sendo as atividades agrícolas são apontadas por 82,20% das famílias pluriativas 

assentadas como ocupação principal dos assentados, responsável diretamente pela 

manutenção do seu modo próprio de vida, situação exibida pela tabela14. 

 

Tabela 14 - Principais atividades dos assentados pluriativos. 

Atividade Principal Nºde famílias % 

Agrícola 236,0 82,2 

Não agrícola 52,0 17,7 

Total 288 100 

 Fonte: Pesquisa de campo  

Essa é mais uma evidencia de que a pluriatividade não leva ao abandono das 

atividades agrícolas e sim aparece como alternativa de emprego, ocupação e renda para 

as famílias assentadas que visam a (re) produção social e econômica, sem perder sua 

identidade como agricultores.  
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CAPÍTULO IV - AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DAS FAMÍLIAS 

PLURIATIVAS 

 

No final do século passado, o termo sustentabilidade foi alvo de intensa 

discussão, tanto nos debates teóricos, quanto analíticos, ambos fundamentados sob a 

premissa de que apenas o desenvolvimento econômico não era capaz de garantir 

melhorias na qualidade de vida da população. A partir desta crítica, tornava-se então 

necessário (re) pensar uma outra forma de desenvolvimento, que assegurasse de forma 

continua a satisfação das necessidades básicas da sociedade, associada a uma melhor 

proteção ambiental, ao crescimento econômico e à equidade social; a esse novo modelo 

chamou-se de desenvolvimento sustentável. 

Neste sentido, a Comissão Mundial sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente 

(CMMAD) por meio do Relatório de Brundtland
41

, passa a construir o conceito de 

desenvolvimento sustentável como sendo o ―[...] Desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a habilidade das gerações futuras para 

satisfazer suas próprias necessidades‖ (1987, p.46), enfatizando a satisfação das 

necessidades humanas como condições imprescindíveis para o desenvolvimento 

sustentável.  

Para Sen (2010) ao adotar este conceito, corre-se risco, pois somos seres 

múltiplos de necessidades que nunca serão plenamente satisfeitas e a importância da 

vida humana não reside apenas no atendimento destas necessidades, mas esta 

diretamente ligada à liberdade
42

 que desfrutamos. Segundo Sen e Klingsberg, ―[...] não 

somos somente pacientes, cujas necessidades exigem atenção, mas também agentes
43

, 

cuja liberdade de decidir quais são seus valores e como buscá-los pode estender-se 

muito além da satisfação de nossas necessidades‖ (2010, p. 65). Neste caso, trata-se 

então, de uma nova racionalidade do desenvolvimento, desdobrado nas capacidades e 

liberdade dos indivíduos, no qual ocorrem relações dinâmicas, com o objetivo de 

                                                           
41

 Relatório elaborado e apresentado na World Comission on Environment and development- WCED, 

1987. 
42

 A esse respeito ver SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2010 
43

 Para Sem(2010, p.33) alguém que age e ocasiona mudança e cujas realizações podem ser julgadas de 

acordo com seus próprios valores e objetivos, independentemente de as avaliarmos ou não também 

segundo algum critério externo. Este estudo ocupa-se particularmente do papel da condição do agente do 

indivíduo como membro de público e como participante das ações econômicas, sociais e políticas 

(interagindo no mercado e até mesmo envolvendo-se, direta ou indiretamente, em atividades individuais 

ou conjuntas na esfera política ou em outras esferas).  
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exercer influências significativas no desenvolvimento da sociedade de forma a 

promover a sustentabilidade, conforme declara Sen:  

 
atenta-se particularmente para a expansão das ―capacidades‖ das 

pessoas de levar o tipo de vida que elas valorizam – e com razão. 

Essas capacidades podem ser aumentadas pela política pública, mas 

também, por outro lado, a direção da política pública pode ser 

influenciada pelo uso efetivo das capacidades participativas do povo... 

O êxito de uma sociedade deve ser avaliado, nesta visão, 

primordialmente, segundo as liberdades substantivas que os membros 

dessa sociedade desfrutam [...]. Ter mais liberdade melhora o 

potencial das pessoas para cuidar de si mesmas e para influenciar o 

mundo, questões centrais para o processo de desenvolvimento (SEN, 

2010, p. 33). 

 

Aceitar esses pressupostos requer pensar a sustentabilidade como algo ainda 

maior do que atender necessidades humanas. Sato, adotando a noção de sustentabilidade 

propõe que seja relacionada aos ―[...] atos políticos capazes de mudar a realidade atual, 

com ousadia, com senso de dar ao utópico o caráter de possível, e, evidentemente, no 

sentido de promover e elevar o homem, reintegrando-o à natureza, aos seus ambientes‖ 

(1995, p.20); desta forma há um resgate da análise da relação entre a sociedade e 

natureza. 

Para Ciegis, Ramanauskiene e Martinkus o desenvolvimento sustentável requer a 

interrelação entre as dimensões econômicas sociais e ambientais de forma que uma seja 

complementada com a outra, e isso exige um ―[...] esforço maior para o 

desenvolvimento econômico e social que seja compatível com a proteção ambiental‖ 

(2009, p. 30). A esse respeito Barbieri (2003) contextualiza a importância da interação 

entre os sistemas ambientais, produtivo e social com a finalidade principal do 

desenvolvimento sustentável, o que requer uma nova postura de vida da sociedade 

voltada para o ideário da sustentabilidade. 

Sob tais conjunturas, surge então, o termo desenvolvimento rural sustentável 

igualmente alicerçado nas interrelações e complementaridades das dimensões 

econômicas, sociais e ambientais de forma que passaria a assegurar a manutenção dos 

sistemas produtivos ao longo dos tempos, garantindo assim a (re) produção social e 

econômica do agricultor pode ser considerada como um dos componentes essencial ao 

desenvolvimento rural. Deste modo, passou-se a trabalhar a ideia de agricultura também 

incorporada ao âmbito da sustentabilidade, na qual envolvem simultaneamente a 

combinação das dimensões econômicas, sociais, políticas, culturais e ambientais. 
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Autores como Conway et al. (1990); Allen (1993); Altieri (1989, 2002), Pretty(1995) e 

Veiga (2000) consideram que a agricultura sustentável é aquela que atenda as condições 

apresentadas na figura 35. 

Figura 36 - Principais atividades dos assentados pluriativos. 

Produtiva - Que mantenha e melhore os níveis de produção 

Estável - Que reduza os níveis de risco na produção 

Ambientalmente 

sadia 

- Que proteja e recupere os recursos naturais; atue no sentido de 

prevenir a degradação dos solos, preserve a biodiversidade e 

mantenha a qualidade da água e do ar 

Viável - Que seja economicamente viável 

Igualitária 
- Que assegure igual acesso ao solo, água, outros recursos, e 

produtos para todos os grupos sociais 

Autônoma 
- Que garanta a subsistência e autonomia de todos os grupos sociais 

envolvidos na produção 

Participativa 

- Que seja construída coletivamente, por um processo de 

compartilhamento de conhecimentos entre todos os envolvidos. 

Seja o resultado de um processo democrático e coletivo de 

aprendizado 

Humana 

- Que satisfaça as necessidades humanas básicas: alimentação, 

água, combustível, roupas, abrigo, dignidade e liberdade para 

ambas as gerações; as que vivem agora e as que estão por vir 

Preserve a 

cultura local 

- Que preserve a cultura das comunidades que criaram e preservam 

os recursos genéticos 

Fonte: Marcatto, 2010. 

Ainda no tocante do desenvolvimento rural, cujo ideário de sustentabilidade 

perpassa também sobre outra concepção, tal como: a diversificação dos meios de vida 

rural. Para Ellis a ―[...] diversificação dos meios de vida rurais é compreendida como o 

um processo em que as unidades familiares constroem um portfólio crescentemente, 

diverso de atividades e recursos para sobreviver e melhorar os seus padrões de vida‖ 

(2000, p.15). A esse respeito, Niederle e Grisa (2008) apontam que a depender das 

situações de vulnerabilidade das unidades familiares rurais são criadas estratégias 

reativas ou adaptativas, distinguindo cada uma das estratégias como: 

Estratégias ―reativas‖ manifestam-se como uma alternativa advinda da 

necessidade de sobrevivência familiar frente a um contexto de 

vulnerabilidade. São estratégias construídas como resposta à 

ocorrência de crises e choques (secas, inundações, queda de preços, 

etc.) e que se tornam alternativas momentâneas de sobrevivência. De 

outro modo, estratégias de ―escolha e adaptação‖ se expressam como 

processos voluntários pró diversificação dos meios de vida de 

unidades mais estáveis. São estratégias que ―antecipam‖ possíveis 

crises e choques e garantem maior estabilidade quando da ocorrência 

destes (NIEDERLE; GRISA, 2008, p.56). 
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Nota-se, nas considerações propostas pelos autores, que as realidades 

diferenciadas criam estratégias que permitem as unidades familiares construírem 

alternativas de (re) produção social e econômica, centradas no meio de vida das pessoas 

numa perspectiva emancipatória. A figura 36, apresentada a seguir, preconiza as 

estratégias de diversificação dos meios de vida.  

 

Figura 37 - Construção de estratégias de diversificação dos meios de vida 

 

Fonte: Niederle; Grisa (2008) 

 

Na concepção Lipietz (2000) o alcance do desenvolvimento sustentável sugere a 

integração entre a autonomia, solidariedade e responsabilidade ecológica, constituindo-

se como essência no desenvolvimento da sociedade. Sachs (1993; 2000; 2004) afirma 

que, faz-se indispensável na compreensão da sustentabilidade analisá-la em diferentes 

dimensões, tais como: social, ecológica, ambiental, territorial, econômico e político. 

Compartilhando da acepção de análise da sustentabilidade mediante diferentes 

dimensões, os autores Vilain, (2000; 2008); Tavares (2009); Vieira (2005) e Jesus 

(2003) propõem que esta análise seja realizada considerando o agrupamento de quatro 

contextos. Assim estabelecidos: contexto socioterritorial, contexto socioeconômicos, 

contexto gestão agrícola, e o contexto uso dos recursos naturais, nos quais foram 

adotados e analisados nesta tessitura, sobre a ponto de vista analítico de um estudo 

interdisciplinar. 

Entretanto, para esses autores, tornam-se imperativo a realização do diagnóstico 

territorial, conhecendo as especificidades locais, a fim de obter elementos necessários a 

construção de indicadores representativos da realidade, agrupando-os em cada um dos 

quatro contextos, sem, contudo reduzir a sua diversidade e complexidade. É nessa 
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perspectiva que, utilizamos o diagnóstico territorial, com a finalidade de apreender, por 

diversos ângulos, a realidade das famílias pluriativas assentadas e, com relação a esse 

aspecto, as participações destas famílias constituíram-se como elementos chave e fator 

condicionante para efetivação do processo de avaliação da pluriatividade e 

sustentabilidade do Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba.  

 

4.1 Diagnóstico territorial do conjunto de assentamento Jacaré Curituba. 

 

4.1.1 Características Físicas: 

Clima 

As condições climáticas podem interferir no processo produtivo das famílias 

assentadas limitando ou potencializando o nível de desenvolvimento dos assentamentos. 

O Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba esta inserido na subárea tipo 3aTh- 

mediterrâneo quente ou nordestino, com temperaturas variando entre 20 ºC e 27ºC e 

fortes irregularidades de chuva com precipitação pluvial em torno de 400 a 700 mm/aa, 

(INCRA, 2005, França, 2003). 

Solo 

Com relação aos tipos de solos o Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba há 

o predomínio de solos com B textural e Vértico, considerados com solos rasos, com 

baixa profundidade (limite inferior a 1m), com teor de argila variando de argiloso à 

muito argiloso (INCRA, 2005). 5,0 % das famílias relataram a presença de pedras em 

seus lotes agrícolas, fator que restringe as possibilidades de cultivos, causando impactos 

negativos na produtividade.  

No que tange ao relevo este se apresenta como plano e suavemente ondulado 

possibilitando a mecanização e a diversificação de cultivos, as áreas que apresentam 

topografias onduladas encontra-se em grande maioria com cobertura vegetal do tipo 

caatinga (Figura, 37). 
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Figura 38 - Topografia do Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba 

 

Fonte: Pesquisa de campo. 

O Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba possui área de reserva legal 

estipulada em 750,41 há, divididos em cinco áreas conforme demonstrado na tabela 15 a 

seguir. 

Tabela 15 - Áreas de Reserva Legal (há) 

Denominação Área(há) 

Área I 108,13 

Área II 56,28 

Área III 99,00 

Área IV 449,0 

Área V 38,00 

Área total 750,41 

Fonte: INCRA, 2005 

Recursos hídricos. 

O Projeto de Assentamentos Jacaré Curituba existem rios e córregos passando 

por diversas agrovilas, no entanto o processo de irrigação dos lotes é realizado por 

meios das águas represadas no corpo da barragem que, por gravidade, percorre os canais 
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até as estações de bombeamento, distribuindo assim a água para as agrovilas do 

Conjunto de Assentamentos e cujo sucesso da produção agrícola depende diretamente 

deste sistema, conforme apresentamos na figura 38. 

 

Figura 39 - Barragem e canais de irrigação do Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba. 

 

Fonte:, Pesquisa de campo, 2012-2013, 2014. 

O Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba constitui-se o primeiro projeto de 

assentamento de reforma agrária irrigado do estado de Sergipe, sendo considerado como 

o maior Conjunto de assentamentos irrigado da América Latina, atualmente todas as 

agrovilas contam com o sistema de irrigação, porém em alguns lotes, denominados lotes 

agropecuários (PA) ou sequeiros, esse sistema não são utilizados.  

4.1.2 Organização do Conjunto de assentamento 

Estrutura física/infraestrutura 

Em relação à infraestrutura se faz necessário conhecer as condições de 

organização da estrutura do assentamento que é antes de tudo entender as relações 
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estabelecidas entre o Estado e os assentados. Pois é do Estado a responsabilidade de 

viabilizá-lo e criar condições para que o assentamento se emancipe (Leite et al, 2004). 

Residências no Assentamento 

Em relação aos tipos de residência, todas são de alvenaria, com piso revestido 

em cerâmica, possuem em média seis cômodos, além das varandas, porém observou-se 

elevado percentual de residências com grandes rachaduras, podendo comprometer a 

estabilidade das casas. Verificamos também a inexistência do sistema coletivo de 

saneamento básico, as fossas sépticas estão presentes em 82,6% das residências. Já o 

acesso a energia elétrica corresponde a 100% das agrovilas (lotes residenciais), mas não 

alcança todos os lotes agrícolas, conforme figura 39.  

Figura 40 - Tipo de habitação mais comum no Assentamento 

 

Fonte: Almeida, Pesquisa de campo, 2012-2013. 

Neste aspecto, cerca de 68,0 % das famílias consideram suas residências de boa 

qualidade, enquanto que 25,0% classificaram como razoável, e apenas 7,0% declararam 

suas residências como ruim, apontando a falta de manutenção e reforma como 

principais agravantes da qualidade da residência.  
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Créditos 

Quanto ao crédito grau de cobertura das políticas públicas referentes ao acesso 

dos créditos de instalação e condições de moradia corresponde a 77,0% das famílias 

entrevistadas, sendo que das três modalidades o crédito habitação apresentou o de maior 

cobertura com 36,0%, seguido dos créditos de fomento e alimentação com 33,0% e 

31,0% respectivamente. 

Educação 

O processo educacional é preocupação constante das famílias assentadas. Esta 

afirmação é reforçada ao detectar que a criação da 1ª (primeira) escola de sem terra 

visualizada na figura 40a, ocorreu antes da implantação do Conjunto de Assentamentos 

Jacaré Curituba, quando em barracos de lonas e salas improvisadas passou a funcionar a 

escola, oferecendo inicialmente o ensino de alfabetização de jovens e adultos, 

trabalhando a perspectiva da educação no campo, exaltando os valores pregados pelo 

MST
44

, posteriormente houve a construção de salas de aula, conforme visualizados na 

figura 40b.  

Figura 41 - Escola do acampamento 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Soares. 

Fruto da organização dos assentados, no Conjunto de Assentamentos foram 

criadas três escolas, a saber: Escola Municipal Zumbi dos Palmares, Escola Municipal 

Paulo Freire e a Escola Municipal Manuel Cordeiro. Com destaque a Escola Municipal 

Zumbi dos Palmares que recebe grande parte as crianças com idade escolar residentes 

                                                           
44

 A esse respeito Carter e Carvalho aponta como principais valores do MST ―[...] a importância da  luta 

coletiva, a organização, a participação, os direito de cidadania, a solidariedade, a educação, a diversidade 

cultural, a ecologia, a terra e a água‖ (2010, p. 311). 

a b 
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do Conjunto de Assentamentos, segundo dados apontados por Gois  (2015) em 2014 

foram matriculados 529 alunos em turmas do 1º ao 9º ano, conforme figura 41.. 

 

Figura 42 - Vista frontal da Escola Municipal Zumbi dos Palmares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Almeida, Pesquisa de campo, 2012-2013, 2014.  

 

 

Organizações sociais 

A capacidade da organização das famílias assentadas é refletida com a 

expressiva presença do MST, com a criação das associações, cooperativas e grupos de 

trabalhos, cujos objetivos principais destas organizações sociais encontram-se 

relacionados com a viabilização da capacidade produtiva dos assentamentos; com o 

entendimento da complexidade das relações internas na busca da inclusão social; no 

fortalecimento da solidariedade e na ajuda mútua entre os sujeitos do assentamento, 

possibilitando melhorias nas condições de vida e trabalho para as famílias assentadas.  

No Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba foram criadas 38 (trinta e oito) 

associações, uma em cada agrovila, a maioria foram criadas de forma consensuadas, ou 

seja, motivadas por interesse comuns manifestados na solidariedade, reciprocidade e 

cooperação, outras foram criadas de forma constrangidas; isto é, motivadas apenas para 

atender as exigências estabelecidas pelos Bancos oficiais para liberação de recursos 

creditícios. (ver figura 42). 
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Figura 43 - Vista frontal das associações e cooperativa do Conjunto de 

Assentamento Jacaré Curituba 

 
Fonte: Almeida, Pesquisa de campo, 2012-2013, 2014. 

 

Devido ao grande número de associações existentes no Conjunto de 

Assentamentos Jacaré Curituba, em 2005 foi criada a associação denominada União das 

Associações de Cooperação Agrícola do Assentamento Jacaré Curituba (UNITUBA), 

sobre a forma consensuada, é composta legalmente por um colegiado representativo das 

38 (trinta e oito) associações, agregando-as. Esta associação destaca-se com as 

atividades de beneficiamento da macaxeira, produção de bolos, atendimento ao 

Programa Federal de Merenda Escolar (PNE), participação no Programa Nacional de 

Produção e Uso de Biodiesel (PNB).  

Em síntese toda a estrutura organizativa do assentamento encontra-se voltada 

para o atendimento direto aos assentados de modo a torná-lo espaço habitável e com um 

modo particular de viver no meio rural. 

 

4.2 Classificações dos Indicadores de Sustentabilidade das famílias pluriativas  

 

De acordo com o modelo IDEIA, para se avaliar a sustentabilidade no meio rural 

deve-se ponderar sobre a natureza multifuncional da sustentabilidade, considerando-se 

toda a sua complexidade, envolvendo para aspectos de estudos interdisciplinares, 
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sistêmico e integrador (DEPONDI, 2002), por meio dos quais permitirá distinguir os 

diferentes níveis da realidade.  

Neste estudo, os indicadores são utilizados como instrumentos de análise da 

sustentabilidade mediante o agrupamento entre os contextos socioterritorial, 

socioeconômico, gestão agrícola e uso dos recursos naturais, revelando a realidade das 

famílias pluriativas assentadas de modo a refletir os atributos de resiliência
45

, 

estabilidade e equidade
46

 presentes no Conjunto de Assentamento Jacaré Curituba .   

Os indicadores de sustentabilidade das famílias pluriativas assentada no 

Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba foram agrupados em cinco categorias de 

análise, atribuindo valores que podem variar de 0 (zero) a 10 (dez), relacionando-os a 

uma escala de cores conforme apresentamos na tabela 16. Assim, quanto mais próximo 

do valor 10 (dez) indica que maior será a participação do indicador no nível de 

sustentabilidade.  

Tabela 16 - Categorias de analise dos indicadores 

CATEGORIAS DE ANÁLISE LIMITES 

Péssimo 0 e <2 

Ruim 2 e <4 

Regular 4 e < 6 

Bom 6 e < 8 

Excelente 8 e <10 

Fonte: Adaptado de Tavares, 2009. 

O objetivo da elaboração destas categorias de análise consiste em mensurar os 

indicadores de sustentabilidade das famílias pluriativas assentadas expostos na figura 

intitulada representações da classificação dos valores dos indicadores de 

sustentabilidade por famílias pluriativas assentadas, na qual revelou-se que 15,9% das 

famílias pluriativas, apresentaram pelo menos um indicador zero (péssimos), esse valor 

                                                           
45

Segundo Kageiama, resiliência é a capacidade do sistema voltar ao seu estado de equilíbrio, ou manter o 

potencial produtivo depois de sofrer perturbações adversas. Já, Begossi (1999) considera resiliência como 

a capacidade de um sistema resistir a agressão sem perder suas características essenciais, podendo 

organizar-se de modo dinâmico.   
46

Para Nolasco capacidade de distribuição de forma justa dos benefícios, serviços e produtos gerados a 

fim de promover uma melhor qualidade de vida.  
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esta relacionado com os indicadores 10 (uso de agrotóxico) dos quais foram detectados 

em 40 (quarenta) famílias e com o indicador 12 (manejo do solo) situação presente em 6 

(seis) famílias, apresentadas na tabela 17. 

Tabela 17 - Distribuição das famílias pluriativas por agrovilas segundo a 

classificação dos indicadores. 

Agrovilas Número de famílias 

com indicador péssimo 

Tipo de indicador 

Braço Forte 2 Uso de agrotóxico 
Nossa Senhora de Aparecida 4 Uso de agrotóxico 

Anda Brasil 1 Manejo do solo 
Braço Erguido 2 Manejo do solo 

Canudos 1 Uso de agrotóxico 
Carlos Borges 1 Uso de agrotóxico 
Che Guevara I 2 Manejo do solo 

Emanuel 2 Uso de agrotóxico 
Menino Jesus 2 Uso de agrotóxico 

Pereira 3 Uso de agrotóxico 
Santa Cruz 4 Uso de agrotóxico 
Santa Luzia 2 Uso de agrotóxico 
São Cosme 2 Uso de agrotóxico 

São José 2 Manejo do solo 
São Sebastião 3 Uso de agrotóxico 

Tiradentes 2 Uso de agrotóxico 
União 1 Uso de agrotóxico 

Povo Livre 2 Manejo do solo 
Zé Rainha 1 Manejo do solo 

Zumbi dos Palmares II 3 Uso de agrotóxico 
João Daniel Samariva 1 Uso de agrotóxico 

Monte Santo 2 Uso de agrotóxico 
Nova Jerusalém 1 Uso de agrotóxico 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 

Ainda considerando os dados apresentados na figura representações da 

classificação dos valores dos indicadores de sustentabilidade por famílias pluriativas 

assentadas é possível constatar que existe predomínio de indicadores classificados como 

excelente principalmente no indicador 3 (Caracterização da propriedade) e no indicador 

14 (Preservação da biodiversidade) e forte contribuição para o alcance da 

sustentabilidade com a participação dos indicadores 1 (Perfil demográfico), 2 

(Caracterização do assentamento), 7( Integridade social), 8 (Diversificação), 13 (Manejo 

da água) classificando-se como bom.  
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Uma visão mais ampliada dos indicadores encontrados nas 288 (duzentos e 

oitenta e oito) famílias pluriativas pesquisadas encontram-se representados na figura 43, 

a seguir.  

 

Figura 44 - Representações da classificação dos valores dos indicadores de sustentabilidade por 

famílias pluriativas assentadas. 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013 

 

 Com essa representação observa-se que todas as famílias pluriativas assentadas 

têm características que maximizam o alcance da sustentabilidade, ao mesmo tempo em 

que apresentam limitações, esta realidade evidencia a lógica dialética das semelhanças e 

contradições, inerentes as condições de agricultores pluriativos assentados.  

.  
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CAPÍTULO V - CONTEXTOS DE SUSTENTABILIDADE: APLICAÇÕES E 

INTERPRETAÇÕES  

 

Por entender que a análise da sustentabilidade no meio rural não se dá de forma 

isolada, isto é, conhecendo apenas seus indicadores, mas por meio das suas 

complementaridades e interrelações, adotamos o modelo IDEA, como forma de avaliar 

a sustentabilidade no Conjunto de Assentamento Jacaré Curituba. Com efeito, os 

valores dos indicadores de sustentabilidade encontrados foram somados e analisados 

dentro de tais contextos: contexto socioterritorial, contexto socioeconômico, contexto da 

gestão agrícola e contexto do uso dos recursos naturais todos interrelacionados, 

encontram-se descritos a seguir: 

Em cada contexto foram consideradas as seguintes classificações (Tavares, 

2009, p.197) 

 Péssimo- Valores entre 0 e <5 

 Ruins - Valores 5 e < 10 

 Regulares - Valores 10 e < 15 

 Bons - Valores 15 e <20 

 Excelentes - Valores 20 e <25 

Contexto socioterritorial. 

O contexto socioterritorial encontra-se diretamente relacionado com as questões 

de cunho sociais, cuja complexidade socioterritorial é resultante do meio de vida das 

famílias pluriativas assentadas e de sua (re) produção no espaço conquistado, deste 

modo torna-se de extrema importância conhecer sua participação e influência na análise 

da sustentabilidade. 

Neste estudo, o contexto socioterritorial acham-se ancorados em 4 (quatros) 

indicadores (1- Perfil demográfico; 2- Caracterização do assentamento; 3- 

Características das propriedades; 4- Infraestrutura do Conjunto de Assentamentos) e nas 

14 (quatorze) variáveis, assim determinadas: Grau de escolaridade, número de 

pluriativos na família, pluriatividade mantém o agricultor na agricultura, acessibilidade, 

sistema de produção, forma de ocupação, acesso a energia elétrica, disponibilidade de 

água encanada, condições de moradia, acesso a serviço de saúde, acesso a serviço de 

educação, acesso a serviço de transporte, acesso a serviço de assistência técnica, 

contribuição da pluriatividade para melhoria na qualidade de vida. Conforme 

apresentamos a seguir: 
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Indicador perfil demográfico 

O indicador perfil demográfico e composto pelas variáveis:  

1. Grau de escolaridade - Quanto maior forem os graus de escolaridade dos 

agricultores assentados maiores são a possibilidades de ingresso no 

mercado de trabalho e na adoção de tecnologias do campo, viabilizando a 

pluriatividade na família e garantindo a condição de agricultor.  

2. Número de pluriativos na família - a diversificação das atividades 

econômicas como elemento de viabilização da (re) produção das famílias 

assentadas, assim quanto maior o número de membros pluriativos na 

família maiores são as oportunidades de emprego, renda e sua 

permanência no meio rural. 

3. Pluriatividade mantém o agricultor na agricultura. - avalia a importância 

da renda externa na manutenção do agricultor na terra, assim há uma 

relação diretamente proporcional entre a pluriatividade e a sobrevivência 

mediante a agricultura. 

1-Grau de escolaridade. 

Entre as famílias pesquisadas os níveis de escolaridades dos titulares dos lotes 

variaram entre analfabetos funcionais (36,8%), fundamental incompleto (12,8%) e 

fundamental completo (50,3%), apresentando valores acima da média nacional para 

assentamentos rurais.  

 

2- Números de pluriativos na família. 

As diversificações das atividades econômicas estão presentes em todas as 

famílias pesquisadas, sendo que 40,6 % das famílias tem 3 (três) membros ou mais 

pluriativos, as atividades não agrícolas são realizadas fora dos lotes, predominando mais 

de um tipo de atividade não agrícola, em sua grande maioria de base intersetorial, 

conforme visualizada na figura   
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Tabela 18 - Composição das atividades econômicas (% por famílias) 

TIPOS DE ATIVIDADES COMPOSIÇÃO (%) 

Atividade agrícola+diarista+comércio 13,9 

Atividades agrícola+ diarista agrícola 10,1 

Atividades agrícolas+ comércio 4,9 

Atividades agrícolas+ artesanato 1,7 

Atividades agrícola+ construção civil 8,7 

Atividades agrícola+ motorista 2,4 

Atividades agrícola+motorista+comércio 2,1 

Atividades agrícolas+diarista+enfermagem 1,0 

Atividade agrícola+construção civil+diarista 5,2 

Atividades agrícola+construção civil+artesanato 2,8 

Atividades Agrícolas+Vigilante +artesanato 0,7 

Atividades agrícolas+mecânica 1,0 

Atividades agrícolas+Firma+Doméstica 2,4 

Atividades agrícolas+cabeleireiro ,3 

Atividades agrícolas+Agente de saúde+auxiliar de enfermagem 0,3 

Atividades agrícolas+C.Civil+Professor 1,0 

Atividade agrícola+firma+cooperativa 4,5 

Atividade agrícola+diarista+cooperativa 6,3 

Atividade agrícola+diarista+aluguel do lote+C. Civil 0,3 

Atividade agrícola+Vigilante+doméstica 1,0 

Atividade agrícola+C.Civil+diarista+comércio 1,7 

Atividade agrícola+diarista+merendeira 3,5 

Atividade agrícola+Pedreiro+Professor 0,7 

Atividade agrícola+músico+moto taxi 1,0 

Atividade agrícola+zeladora 1,0 

Atividade agrícola+Professor 2,4 

Atividade agrícola+Doméstica 1,4 

Atividade agrícola+doméstica+diarista 1,4 

Atividade agrícola+ servente+Técnico em enfermagem 0,7 

Atividade agrícola+firma de irrigação+diarista 4,5 

Atividade agrícola+diarista+artesanato 3,8 

Atividade agrícola+artesanato+motorista 0,3 

Atividade agrícola+cooperativa 1,4 

Atividade agrícola+funcionário público+agente de saúde ,7 

Atividade agrícola+vigilante+comércio 1,4 

Atividade agrícola+atravessador 1,0 

Atividade agrícola+motorista+professor 0,7 

Atividade agrícola+costura+cabeleireiro 1,3 

Total 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 
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A composição das atividades agrícolas e não agrícolas são realizadas em 

períodos permanentes por 79,9 % das famílias, enquanto 20,1% desenvolvem atividades 

não agrícolas apenas no período da entre safra agrícola ou durante a colheita quando há 

uma maior procura pelos serviços de diaristas agrícolas. 

3- Pluriatividade mantém o agricultor na agricultura. 

Quando questionados sobre a importância da pluriatividade para a manutenção 

das atividades agrícolas na unidade familiar todas (100%) declararam que a 

pluriatividade mantém o agricultor nas atividades agrícolas. No entanto 82,2% das 

famílias declararam ter a agricultura como a principal atividade econômica, portanto 

como não existe a pluriatividade sem as atividades agrícolas, podemos dizer que por 

meio dela os assentados constituem seus modos de vida nos quais tem permitido às 

famílias participantes da pesquisa a continuação do desenvolvimento das atividades 

agrícolas.  

Indicador Caracterização do assentamento. 

O indicador caracterização do assentamento é composto pelas variáveis: 

1- Acessibilidade - acessibilidade das famílias assentadas facilita o escoamento 

da produção agrícola, o relacionamento social entre as famílias nas diversas 

agrovilas. Sendo promotora da integração e da sociabilidade das famílias 

assentadas com o seu entorno, contribuindo para o desenvolvimento do 

assentamento e para a melhoria da qualidade de vida das famílias assentadas.  

2- Sistema de produção - o sistema produtivo agrícola trata-se da relação das 

famílias pluriativas assentadas com o mercado, dinamizando a economia 

local pela oferta de produtos agrícola e promovendo maior integração 

econômica do agricultor nos diferentes sistemas de produção, aumentando as 

possibilidades de sustentabilidade das famílias.  

3- Forma de ocupação - o processo de mobilização social da conquista da terra 

tem influência direta na sustentabilidade dos assentamentos, visto que, as 

famílias participantes do processo de ocupação possuem extensa experiência 

comunitária, maior adaptabilidade as adversidades e comprometimento com 
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a reforma agrária, portanto possuem maiores possibilidades de sucesso no 

espaço conquistado.  

1- Acessibilidade. 

A localização do Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba é de fácil acesso 

durante todo o ano, com rodovia asfaltada que ―corta‖ as agrovilas e, em boas condições 

de trafegabilidade (ver figura 44), a presença de asfalto esta relacionada a proximidade 

com a cidade de Canindé do São Francisco, sendo está a principal rota de acesso ao 

município. As estradas vicinais embora não possuam pavimentação, são consideradas 

por 79,5% das famílias pluriativas assentadas como boas, tornando possível o acesso 

aos lotes agrícolas e facilitando também a escoação da produção agrícola. 

 

Figura 45- Condições de acesso ao Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba. 

 

Fonte: Almeida, Pesquisa de campo, 2012-2013, 2013; 2014.\ (a) rodovia de acesso 

principal ao Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba. (b) Rodovia vicinal da 

agrovila Nossa Senhora Aparecida; (c) Rodovia vicinal da agrovila Nova Esperança; 

b) Rodovia vicinal da agrovila Boa Fé. 

 

a 
b 

c d 
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2-Sistema de produção. 

O sistema de produção predominante entre as famílias assentadas pluriativas, 

encontra-se direcionado para o mercado local, mediante diferentes canais como; 

comerciantes locais, atravessadores, vendas diretas, atacadistas. 11,1% das famílias 

declararam estar integradas com a agroindústria, ampliando assim a rede de 

comercialização da produção, cujos principais produtos comercializados são a 

macaxeira e o girassol. 

3-Forma de ocupação. 

Com relação a forma de ocupação da área que originou o Conjunto de 

assentamentos jacaré Curituba, 96,2% das famílias pluriativas participaram diretamente 

do processo de luta pela terra, enquanto que 3,8% das famílias a participação deu-se de 

forma indireta e temporária 

 

Indicador sobre as características da propriedade. 

O indicador caracterização do assentamento é composto pelas variáveis: 

1- Acesso à energia elétrica - o acesso à eletricidade é crucial para a 

sobrevivência das famílias nos assentamentos, assim quanto maior cobertura 

da rede elétrica nas residências das famílias pluriativas, maior será a sua 

contribuição nos níveis de sustentabilidade.  

2- Disponibilidade de água - a disponibilidade e qualidade da água são 

determinantes na vida dos assentados que pode representar o sucesso ou o 

fracasso das famílias assentadas, o produzir e o não produzir, o viver e o 

sobreviver na terra conquistada. 

3- Condições de moradia – sobre as condições de moradia sugerem a qualidade 

de vida das famílias dentro do assentamento, condições habitacional 

inadequadas contribuem negativamente no alcance da sustentabilidade. 
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1-Acesso a energia elétrica. 

A energia elétrica e direito público garantido a todas as famílias, deste modo, as  

38 (trinta e oito) agrovilas pesquisadas possuem energia elétrica nas residenciais, 

contribuindo assim para melhoria da qualidade de vida das famílias assentadas. No 

entanto observa-se que os lotes agrícolas não possuem eletricidade, apesar da rede de 

distribuição elétrica passar sobre os lotes, conforme se visualiza na figura 45.  

 

Figura 46 - Cobertura da rede elétrica no Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba. 

 

Fonte: Almeida, Pesquisa de campo, 2012-2013. 

 

2-Disponibilidade de água. 

A principal fonte hídrica do Conjunto de assentamentos é o rio São Francisco, 

cuja água é utilizada tanto para a irrigação dos lotes agrícolas, quanto para o consumo 

doméstico, embora todas as agrovilas possuam sistema de abastecimento de água 

fornecido pela Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO). 83,0% das famílias 

pluriativas assentadas utilizam no consumo doméstico a água destinada aos sistemas de 

irrigação e as demais 17,0% faz uso do sistema oferecido pela DESO.  
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3-Condições de moradia.  

A percepção das famílias assentadas com relação às condições habitacionais era 

de melhorias para 57,6% das famílias, apresentaram também um percentual expressivo 

(41,0%) as que consideravam as condições de moradia iguais ao que eram antes de se 

tornarem agricultores assentados, enquanto que, 1,4% declararam uma redução na 

qualidade de suas habitações. As condições habitacionais refletem a qualidade de vida 

das famílias assentadas e sua avaliação oferece contribuições importantes na análise da 

sustentabilidade. 

Indicador infraestrutura do assentamento. 

O indicador infraestrutura do assentamento é composto pelas variáveis: 

1- Acesso ao serviço de saúde - o acesso aos serviços de saúde revela o nível de 

relação das famílias assentadas com o poder local, já que o Estado e 

Municípios são os responsáveis pela oferta e manutenção deste serviço. A 

presença ou ausência de postos de saúde juntamente com a qualidade dos 

serviços prestados as famílias, interferem na qualidade de vida e 

consequentemente no nível de sustentabilidade das famílias pluriativas 

assentadas. 

2- Acesso ao serviço de educação - o acesso ao serviço de educação com 

qualidade é fundamental no alcance da sustentabilidade das famílias 

pluriativas assentadas, uma vez que no processo educativo há integração do 

sujeito com o seu meio, possibilitando também maior diversificação de 

atividades e contribuindo com a ampliação da renda da família. 

3- Acesso ao serviço de transportes – a ofertas dos serviços de transportes 

públicos de qualidade possibilitam maiores mobilidades sociais garantindo 

às famílias pluriativas assentadas à vida em sociedade e a democratização 

dos espaços rurais.  

4- Acesso ao serviço de Assistência Técnica - a assistência técnica eficiente e 

efetiva junto às famílias pluriativas assentadas tornam-se capaz de viabilizar 

o processo produtivo agrícolas contribuindo para desenvolvimento das 

famílias assentadas.    
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1-Acesso ao serviço de saúde. 

O Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba possui 2 (dois) postos de saúde, 

um mantido pela prefeitura do Município de Canindé de São Francisco e o outro sobre 

responsabilidade do Município de Poço Redondo, em ambos existem a  presença regular 

de médicos. Os postos de saúde que apesar de funcionar diariamente não apresentam 

condições adequadas para atender as necessidades de saúde das famílias assentadas, 

com número reduzido de profissionais na área da saúde e carência de matérias para os 

procedimentos de primeiro socorros. (ver figura46) 

Assim, 59,7% das famílias declararam insatisfação nos serviços prestados e 

40,3% afirmaram estarem satisfeitas com os serviços prestados nos postos de saúde, 

vale ressaltar que este percentual (40,3%; 116 famílias) participaram da pesquisa após a 

implementação do programa Federal ―Mais Médicos‖, no qual os postos de saúde do 

Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba foram contemplados.  

No entanto 40,0% das famílias consideraram que depois de assentadas suas 

condições de saúde melhoraram, para 33,0% não houve alteração e 27,0% afirmaram 

que as condições de saúde pioram depois que foram morar no Conjunto de 

Assentamentos. 

Figura 47 - Vista do posto de Saúde do Conjunto de assentamentos 

Jacaré Curituba- SE. 

 
Fonte: Almeida, Pesquisa de campo, 2012-2013. 
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2-Acesso ao serviço de educação. 

O serviço de educação é considerado satisfatório por 58,0% das famílias 

assentadas, seguido por 25,0% que consideram pouco satisfatório, 13,0% das famílias 

apontaram como insatisfatório e 4,0% afirmaram não utilizar o serviço de educação. 

Quando comparado a situação anterior ao assentamento, 58,0 % das famílias revelaram 

que as condições de educação estão melhores que antes. (Ver figura 47). O que denota o 

cuidado com a população assentada em idade escolar, assegurando o direito à educação 

no campo para a população rural em especial as famílias assentadas. 

Figura 48 - Sala de aula da Escola Zumbi dos Palmares, Conjunto de 

Assentamentos Jacaré Curituba- SE. 

 

Fonte: Almeida, Pesquisa de campo, 2012-2013. 

3-Acesso ao serviço de transportes. 

No que se refere aos serviços de transportes coletivos verificou-se a presença 

apenas na beira da rodovia que ―corta‖ as agrovilas, ficando os assentados obrigados a 

se deslocarem das agrovilas até a pista. O principal meio de transporte utilizadas pelas 

famílias assentadas no interior do assentamento são os serviços de moto taxi, ofertados 

principalmente pelos filhos dos assentados, a maioria das famílias dispõem de veículos 

próprios, destacando-se a forte presença das motocicletas.  
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4- Acesso ao serviço de Assistência Técnica. 

Os serviços de assistência técnicas são ofertados pela Companhia de INCRA 

juntamente com Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) e o Centro de Formação 

em Agropecuária Dom José Brandão de Castro, 

 Segundo os dados apresentados pelo INCRA o assentamento dispõem de 1 (um) 

Engenheiro agrônomo, 1 (um) técnico de nível médio em Zootecnia, 5 (cinco) técnicos 

agrícolas de nível médio, 1 (um) veterinário e 2 (dois) estagiários. 

Estes serviços são utilizados por todas as famílias pluriativas assentadas 

participantes da pesquisa, sendo que a sua grande maioria (94,8%) consideram 

satisfeitos com o tipo de serviços prestados em seus lotes, os demais 5,8% destacam que 

não se sentem satisfeito atribuindo a frequência dos serviços prestados como fator 

principal da insatisfação. 

Quando analisamos a frequência dos serviços de assistência técnica prestados às 

famílias assentadas, percebem-se fortes variações; a de ocorrência maior esta 

relacionada com os serviços mensais (20,9%), e o menor percentual 1,7% declararam 

que as visitas de assistência técnica acontecem a cada dois meses; e o restante 77,4% 

recebem assistência conforme demonstrado na figura 48. 

Figura 49 - Frequência da prestação de serviços de assistência técnica às famílias assentadas. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 
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Deste modo, pode-se afirmar que os serviços de assistência técnica têm 

fortalecido a produção agrícola, contribuindo para o alcance da sustentabilidade das 

famílias pluriativas.  

Síntese dos contextos.  

Utilizando-se do modelo IDEA tornou-se possível a comparação dos níveis de 

sustentabilidade das famílias pluriativas assentadas, apontando as diferenças e 

semelhanças existentes em cada família. Deste modo, verificou-se a sustentabilidade das 

famílias pluriativas assentadas mediante os contextos: socioterritorial, socioeconômico, 

gestão agrícola e uso dos recursos naturais (Ver apêndice).  

Síntese contexto socioterritorial. 

O contexto socioterritorial das famílias pluriativas assentadas variou entre as 

pontuações mínimas 12,5 a 31,7 pontuação máxima (Presente em três famílias), a 

pontuação média apresentou resultados de 18,2. É interessante destacar que estas 

famílias pluriativas são residentes de agrovilas diferenciadas, revelando-se, portanto, a 

heterogeneidade das agrovilas e do Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba, 

conforme apresentado na tabela 19. 

 

Tabela 19 - Pontuações do contexto socioterritorial das famílias pluriativas 

assentadas e suas respectivas localizações. 

Agrovila Família 

 

Pontuação 

 

Valor 

Anda Brasil 37 12,5 Mínimo 

Padre Cícero 142 18,2 Médio 

Antônio Conselheiro 38 31,7 Máximo 

Antônio Conselheiro 44 31,7 Máximo 

Antônio Conselheiro 46 31,7 Máximo 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 

 

Dentre os indicadores que compõem o contexto socioterritorial das famílias 

pluriativas assentadas 37, 38, 44, e 46 registra-se que foi encontrado diferença 

expressiva no indicador perfil demográfico, e que as semelhanças mais significativas 

entre essas famílias estão relacionadas com características da propriedade, conforme 

visualizados na figura 49.  
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Figura 50- Comparações entre os indicadores do contexto socioterritorial das famílias 37, 181 e 

142. 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 

Nota-se ainda, que a família 37 o indicador que mais influenciou de forma 

negativa o alcance da sustentabilidade foi o perfil demográfico, através das variáveis: 

grau de escolaridade, considerado insatisfatório, Número de pluriativos na família e 

também considerados insatisfatório (ver figura 49), necessitando, portanto de medidas 

corretivas e mitigadoras. Já, as famílias 38, 44, e 46 destacam-se como os melhores 

índices o indicador referente ao perfil demográfico por meio de tais variáveis: grau de 

escolaridade (Fam.44), pluriatividade como forma de manter o agricultor na agricultura 

(Fam. 38 e Fam. 46), conforme figuras 50 e 51 a seguir.  
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Figura 51 - Comparações entre as variáveis do contexto socioterritorial das famílias 38,  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013 

Figura 52 - Comparações entre as variáveis do contexto socioterritorial das famílias 38, 44 e 46 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 



150 
 

 

Contexto socioeconômico 

 

O contexto socioeconômico encontra-se diretamente relacionado com o 

desenvolvimento dos sistemas de produção das famílias pluriativas assentadas, suas 

formas de se (re) produzirem e criarem estratégias sociais e produtivas para permanecer 

no espaço conquistado com condições dignas de vida. Desempenhando, portanto, um 

importante papel na análise da sustentabilidade. 

Neste estudo, o contexto socioeconômico encontra-se ancorados em 3 (três) 

indicadores, a saber: 1-Autonomia financeira; 2- Segurança nas atividades; 3- 

Integridade social; estes são compostos por 7(sete) variáveis, assim determinadas: 

Participação na renda, importância da renda oriunda da pluriatividade para reprodução 

da família, renda proveniente das atividades agrícolas e não agrícolas, satisfação com o 

desenvolvimento da pluriatividade, desejo de abandonar a atividade agrícola, impacto 

da pluriatividade na agricultura; contribuição da pluriatividade para melhoria na 

qualidade de vida. 

Indicador autonomia financeira 

O indicador autonomia financeira é composto pelas variáveis: 

1- Participação na renda - a participação das rendas provenientes das 

atividades agrícolas e atividades não agrícolas criam possibilidades de 

manutenção das famílias nos lotes, permitindo a reprodução da agricultura, 

a diversificação dos processos produtivos e consequentemente à melhoria da 

qualidade de vida das famílias assentadas.  

2- Importância da renda oriunda da pluriatividade para reprodução da família- 

o desenvolvimento da pluriatividade constitui não apenas uma forma de 

fixar o as famílias no campo, mas também e, sobretudo, a garantia da 

reprodução social das famílias assentadas. Podendo impulsionas o 

desenvolvimento da sustentabilidade das famílias pluriativas. 

1-Participação na renda.  

A composição da renda das famílias pesquisadas tem origem na pluriatividade, 

sendo que 64,6% das famílias pluriativas a participação da renda não agrícola é maior 
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que a renda agrícola; o resultado desta situação revela uma maior estabilidade das 

famílias assentadas e maior diversificação dos processos produtivos, assumindo um 

significado relevante na sustentabilidade das famílias assentadas; as demais 35,4% 

expõe que a renda agrícola é maior que a renda não agrícola. 

2-Importância da renda oriunda da pluriatividade para reprodução da família. 

Em relação à importância da pluriatividade na vida das famílias assentadas a 

pesquisa revelou que 84,7% das famílias consideram a renda proveniente da 

pluriatividade como muito importante para a reprodução de sua família no meio rural e 

cerca de 15,3% atribuíram o conceito de pouco importante. Assim sendo, a 

pluriatividade pode ser considerada como uma importante estratégia para o 

desenvolvimento das famílias assentadas. 

 

Indicador segurança nas atividades. 

O indicador segurança nas atividades é composto pelas variáveis: 

1- Renda proveniente das atividades agrícolas e não agrícolas - as rendas 

provenientes da pluriatividade criam a possibilidade de satisfação das 

múltiplas necessidades das famílias assentadas, permitindo também a 

manutenção das famílias no assentamento, contribuindo desta forma para 

maior segurança nas atividades desenvolvidas. 

2- Satisfação com o desenvolvimento da pluriatividade - são consideradas como 

condições essenciais para a manutenção da pluriatividade das famílias 

assentadas e, portanto, determinam as estratégias de sobrevivência e a (re) 

produção social e econômica da família, expressando o grau de confiança dos 

agricultores. 

3- Desejo de abandonar a atividade agrícola - a atividade agrícola é condição 

indispensável para a pluriatividade; sem ela não existem agricultores 

pluriativos. 

1-Renda proveniente das atividades agrícolas e não agrícolas. 
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Na tabela 20 observa-se que 46,0% das famílias pluriativas afirmaram que a 

renda proveniente da pluriatividade é suficiente para garantir as necessidades básicas de 

saúde e educação dos membros de sua família, seguida de perto, por 45,0% das que 

declararam suficiente para garantir as necessidades básicas de alimentação e saúde 

gerando excedente ou poupança, enquanto que 9,0% das famílias pluriativas alegaram 

que a renda com a pluriatividade é insuficiente para garantir as necessidades básicas de 

alimentação e saúde, sendo necessário recorrer a outras fontes de rendimentos, tais 

como: aposentadoria, pensões e bolsa família. 

Diante de tal resultado é fácil perceber a segurança que as famílias assentadas 

tem em relação as contribuições da pluriatividade na melhoria da qualidade de vida, 

como apresentado na figura abaixo: 

Tabela 20 - Percepção das família em relação a renda oriunda da pluriatividade : 

influência na garantia das necessidades. 

(In)suficiência da renda oriunda da 

pluriatividade 

Números de Famílias 

(Frequência) 

Porcentagem 

(%) 

Insuficiente para garantir as necessidades 

básicas de alimentação e saúde 
27 9,0 

Suficiente para garantir as necessidades 

básicas de alimentação e saúde 
129 45,0 

Suficiente para garantir as necessidades 

básicas de alimentação e saúde gerando 

excedente ou poupança 

132 46,0 

Total 288 100 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 

2-Satisfação com o desenvolvimento da pluriatividade. 

O grau de satisfação e segurança das famílias em relação ao desenvolvimento da 

pluriatividade pode ser considerado como fator determinante para diversificação de 

estratégias de obtenção de renda, contribuindo para a geração de emprego nos espaços 

rurais. Neste aspecto, a figura 51 evidencia que 38,2% das famílias plurriativas 

assentadas avaliam-se como muito satisfeitas com suas condições de agricultores 

pluriativos, 34,7% consideram-se satisfeitos e 27,1% das famílias declararam-se 

insatisfeitos com sua condição de agricultor pluriativo.  
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Figura 53 - Satisfação dos agricultores com o desenvolvimento da pluriatividade 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 

Das famílias que se avaliaram insatisfeitos com o desenvolvimento da 

pluriatividade a grande maioria atribuiu às idealizações de vida, sonhos e as lutas 

políticas, conforme relata o assentado: ―[...] lutei por um pedaço de terra para trabalha e 

tirar o sustento da família, não gosto de trabalha pra ninguém não, gosto de trabalha 

tranquilo... [pausa] meu sonho sempre foi esse né! pegar a terra, prantar e viver dela‖ 

(AS30, Agrovila Nova Jerusalém). 

3-Desejo de abandonar a atividade agrícola. 

A atividade agrícola desenvolvida pelas famílias assentadas plutiativas 

constituem-se como uma necessidade básica para a manutenção das famílias assentadas 

na terra conquistada, mais que isso, a agricultura é tida como elemento necessário a sua 

própria existência.  

Dentre as famílias pluriativas assentadas 99,3% expressaram o desejo de 

continuar a desenvolver atividades agrícolas e apenas 0,7% das famílias revelaram o 

desejo da abandonar as atividades agrícolas; para essas 2 (duas) famílias esse desejo 

encontra-se relacionado com o fato da renda agrícola ser muito baixa devido as 

dificuldades de comercialização de seus produtos, não garantindo a sobrevivência digna 

de sua família. 

Indicador integridade social. 

O indicador integridade social é composto pelas variáveis: 



154 
 

1. Participação em entidades de produtores - a participação das famílias 

pluriativas assentadas em entidades de produtores revela as formas 

organizativas dos assentados, é por meio das organizações que as 

famílias ampliam suas participações no mercado, dinamizando o 

processo produtivo e criando outras oportunidades de ampliação da renda 

e do trabalho. Assim sendo, fortalece a identidade social e a 

sustentabilidade do assentamento.  

2. Identidade como família assentada pluriativa - ao se identificarem como 

pluriativas as famílias assentadas criam mecanismos de fortalecimento de 

identidade econômica, social e política as família favorecendo a sua 

integridade social. 

1-Participação em entidades de produtores 

A participação das famílias pluriativas assentadas em organizações sociais pode 

contribuir para o desenvolvimento econômico, social e político das famílias, do 

assentamento e da região em que estão inseridos. Na figura 52, podemos visualizar que 

a forma predominante das famílias se organizarem no Conjunto de Assentamentos 

Jacaré Curituba é mediante as associações no qual foram identificadas em 70,48% das 

famílias pluriativas participantes da pesquisa; as cooperativas aparecem em segundo 

lugar com 28,12 % das famílias. A pesquisa também revelou que apenas 1,38% das 

famílias pluriativas assentadas não estão inseridas neste tipo de organização social.  

 

Figura 54 - Participação das famílias pluriativas assentadas em organizações sociais. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 
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2-Identidade como família assentada pluriativa.  

No que se refere à identidade as famílias pluriativas assentadas, 98,3% das 

famílias identificam como agricultores pluriativos, diante deste expressivo resultado 

detecta-se que existe uma valorização desta condição, consolidando o modo de vida e de 

trabalho das famílias assentadas. 

Síntese do contexto socioeconômico. 

O contexto socioeconômico das famílias pluriativas assentadas variou entre as 

pontuações mínimas 12,2 a 25,0,  pontuação máxima. Observa-se que 9 (nove) famílias 

pluriativas assentadas apresentaram a pontuação mínima, enquanto que 7 (sete) 

obtiveram a pontuação máxima, conforme pode-se visualizar na tabela 21. 

Tabela 21 - Pontuações do contexto socioeconômico das famílias pluriativas 

assentadas e suas respectivas e localizações. 

Agrovila Família 
Pontuação 

Máxima Mínima 

Nossa Senhora de Aparecida 20 25,0  

Che Guevara II 98 25,0  

Santa Luzia 185 25,0  

Tiradentes 232 25,0  

Zumbi dos Palmares 261 25,0  

Monte Santo 270 25,0  

Nova Canadá 288 25,0  

Nossa Senhora de Aparecida 22  12,2 

Boa Fé 57  12,2 

Carlos Borges 81  12,2 

Carlos Borges 82  12,2 

Che Guevara II 103  12,2 

Menino Jesus 138  12,2 

Padre Cícero 142  12,2 

Padre Cícero 144  12,2 

Nossa Senhora da Conceição 218  12,2 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 

Os indicadores que compõem o contexto socioeconômico das famílias 

pluriativas com os maiores índices (20, 98, 185, 232, 261, 270, 288) não apresentaram 

diferenças, mesmo estando localizadas em diferentes agrovilas. De forma semelhante, 

as famílias que apresentaram indicador mais baixo demonstraram semelhanças entre 

elas em todos os indicadores.  

Quando comparamos as famílias de maiores e menores índices, observamos que 

elas se diferenciam principalmente nos aspectos relacionados à autonomia financeira e 
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segurança nas atividades. Já, os indicadores integridade social são os que mais se 

assemelham, conforme podemos verificar na figura 53. 

 

Figura 55 - Comparações entre os indicadores do contexto socioeconômico das famílias 

pluriativas com maiores e menores índices. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 

Dentre as famílias pluriativas assentadas com maiores índices de indicadores, as 

variáveis que apresentaram maior representatividade foram: importância da renda 

oriunda da pluriatividade para reprodução da família, renda proveniente das atividades 

agrícolas e não agrícolas, satisfação com o desenvolvimento da pluriatividade, impacto 

da pluriatividade na agricultura; contribuição da pluriatividade para melhoria na 

qualidade de vida, corroborando para o alcance da sustentabilidade do Conjunto de 

Assentamentos Jacaré Curituba. 

Nas famílias pluriativas assentadas com menores índices dos indicadores 

socioeconômicos, as variáveis que mais contribuíram para esta situação foram: 

participação na renda, insuficiência da renda proveniente das atividades agrícolas e 

satisfação com o desenvolvimento da pluriatividade. Ambas as situações são 

representadas a na figura 54 a e 54b, a seguir:  
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Figura 56a - Comparações entre as variáveis que compõe os indicadores do contexto 

socioeconômico das famílias pluriativas com maiores índices de indicadores. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 

Figura 57b - Comparações entre as variáveis que compõe os indicadores do contexto 

socioeconômico das famílias pluriativas com menores índices de indicadores. 

 

 Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 
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Contexto Gestão agrícola. 

O contexto da gestão das atividades agrícolas encontra-se diretamente 

relacionado com as formas com que as famílias pluriativas se relacionam com os 

diferentes tipos de cultivos agrícolas, de modo que possa garantir as atividades 

produtivas agrícolas ao longo dos tempos, garantindo também a (re)produção da família 

pluriativas assentadas e a resiliência do solo, condições necessárias na busca da 

sustentabilidades. 

Neste estudo, o contexto gestão das atividades agrícolas encontra-se ancorados 

em 3 (três) indicadores, a saber: 1- Diversificação de culturas; 2- Uso de fertilizantes; 3- 

Uso de agrotóxicos; cada indicado é composto por diferentes variáveis, assim 

determinadas: uso de consórcios, uso de rotação de culturas, atividades pecuárias; 

realização de adubação na propriedade, uso de agrotóxicos. Conforme apresentamos a 

seguir: 

Indicador Diversificação de culturas 

O indicador diversificação de culturas é composto pelas variáveis:  

1. Uso de consórcios - a interação de espécies diferenciadas no mesmo 

espaço favorece a diversificação das propriedades rurais, podendo 

contribuir para a fertilidade do solo, redução de pragas e doenças, 

diversificação dos produtos agrícolas, possibilitando assim, a maior 

eficiência produtiva. 

2. Uso de rotação de cultura - o plantio sequencial de diferentes culturas 

reduz os impactos negativos das atividades agrícolas podendo 

proporcionar maiores equilíbrios dos nutrientes do solo e maiores 

produtividades agrícolas, elementos fundamentais para o alcance da 

sustentabilidade das famílias pluriativas assentadas. 

3. Atividades Pecuária - a integração das atividades agrícola com a pecuária 

é considerada como uma importante estratégia de melhoria das condições 

sociais e econômicas as famílias pluriativas assentadas, contribuindo para 

o seu fortalecimento e para a diversificação das atividades produtiva do 

Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba.  
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1-Uso de consórcios. 

Entre as famílias pluriativas pesquisadas 99,7 % afirmaram adotar o sistema de 

cultivos consorciados utilizando duas ou mais espécie, dentre as espécie, as mais citadas 

foram: Mandioca consorciada com o milho; milho com feijão de corda, mandioca com 

quiabo, girassol com feijão de corda e capim, acerola com banana, coentro com 

cebolinha e alface. Esta prática traz inúmeros benefícios aos solos, otimizando a 

produção agrícola e podendo contribuir para a sustentabilidade das famílias pluriativas 

assentadas; 0,3% afirmam que utilizam apenas um tipo de espécie nos cultivos 

agrícolas, conforme visualizamos na figura 55. 

Figura 58 - Tipos de cultivos consorciados pelas famílias pluriativas 

assentadas. 

 (a) Consórcio da macaxeira com milho; (b) Consórcio da Goiaba com acerola; (c) Consórcio 

da banana com acerola e goiaba; (d) Consórcio da macaxeira com quiabo. 

Fonte: Almeida, Pesquisa de campo, 2012-2013. 

 

2-Uso de rotação de cultura 

A rotação de culturas é uma prática comum entra as famílias pluriativas 

assentadas, visto que 99,0% declararam fazerem usos deste método, proporcionando 

assim a melhoria da produtividade agrícola e a diversificação dos cultivos; 1,0% 

a 

c d 

b 
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afirmam que não fazem uso desta prática. Das 285 famílias pluriativas (99,9%) que 

adotam a prática rotação de culturas apontam como os cultivos mais explorados e 

vendidos os relacionados na tabela 22, a seguir.  

 

Tabela 22- Culturas exploradas pelos agricultores pluriativos, segundo os 

principais produtos declarados. 

Produtos 
% que declarou 

produzir 

%que declarou 

vender 

Quiabo 40,0% 58,0% 

Macaxeira 35,0% 23,0% 

Milho 20,0% 7,0% 

Acerola 2,0% 2,0% 

Girassol 1,0% 2,0% 

Hortaliças 1,0% 1,0% 

Capim 2,0% 1,0% 

Feijão de Corda 1,0% 3,0% 

Maracujá 1,0% 1,0% 

Banana 1,0% 1,0% 

Tomate 1,0% 1,0% 

    Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 

Desta forma observa-se que entre as famílias pluriativas assentadas há uma 

importante fonte de diversificação não só de produtos agrícolas, mas também dos 

modos de produzir.  

3-Atividades Pecuária. 

A integração da pecuária com as atividades agrícolas tem sido adotada pela 

grande maioria (99,7%) das famílias pluriativas assentadas, destacando-se a criação de 

ovinos, aves e bovinos, criados tanto para o consumo interno das famílias quanto para 

comercialização, podendo representar em muitos casos a possibilidade de poupança 

para as famílias pluriativas assentadas.  

Deste modo, a integração da pecuária com a agricultura é considerada como uma 

alternativa de complementação de renda e consumo, uma estratégia de cunho 

econômico que contribui para o alcance da sustentabilidade. 

Indicador uso de fertilizantes. 

O indicador uso de fertilizante é composto pela variável: 

1- Adubação na propriedade – a prática de adubação do solo seja por 

meio da adubação química ou orgânica, a qual pode proporcionar 
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maiores quantidades e qualidades dos produtos, aumentando, 

portanto, a produtividade agrícola. No entanto, a adubação orgânica 

se apresenta como manejo mais adequado.   

1- Adubação na propriedade 

Os resultados obtidos com a variável adubação agrícola revelam que todas as 

famílias utilizam algum tipo de adubação sendo que a mais empregada é a adubação 

química complementada com a adubação orgânica. 36,8% das famílias informaram que 

fazem uso apenas da adubação química (Nitrogênio, Fósforo e Potássio – NPK) e 22,6% 

declaram fazer uso da adubação orgânica como estercos, caldas de Nim e adubação 

verde. Os demais 40,6% assumiram que utilizam a adubação química intercaladas com a 

adubação orgânica; estas famílias pluriativas declararam também que se encontram em 

processo de transição para a adubação orgânica.  

Quanto à frequência, 31,0% das famílias utilizam adubação orgânica pelo menos 

1 (uma) vez por semana, 15,0% quinzenalmente e 54,0% mensal. No que se refere 

frequência da adubação química observa-se que 24,0% das famílias utilizam 1(uma) vez 

na semana, 28,0% a cada 15 (quinze) dias e 48,0% faz uso mensal, conforme verifica-se 

na figura 56.    

Figura 59 - Frequência do uso de adubos na propriedade agrícola por famílias 

assentadas pluriativas 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 

Indicador uso de agrotóxicos. 

O indicador agrotóxico é composto pela variável: 
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1. Uso do produto - os agrotóxicos são utilizados nos cultivos agrícolas para 

melhorar sua produtividade, reduzir índice de pragas e doenças. No 

entanto, sua utilização de forma inadequada causa danos ao meio 

ambiente e a saúde humana comprometendo diretamente o alcance da 

sustentabilidade.  

 

1-Uso do produto 

Os dados obtidos apontam que 89,0% das famílias pluriativas pesquisadas fazem 

uso de agrotóxicos em sua propriedade agrícola, principalmente nos cultivos do quiabo 

e das hortaliças; a aplicação desses produtos é realizada sem o mínimo de cuidados 

necessários tanto a proteção da saúde humana quanto aos danos ao meio ambiente. Já os 

11,0% destacam que não utilizam agrotóxico nos seus cultivos. 

Das famílias que utilizam agrotóxicos em suas produções 14,2% declararam que 

fazem uso de produtos extremamente tóxicos; 4,2% utilizam produtos de alta 

toxicidade; 33,0% das famílias declararam que fazem uso de agrotóxicos classificados 

de média toxidez enquanto que 48,6% declararam utilizar agrotóxicos de baixa 

toxicidade ou não usa.  

Grande parte das famílias pluriativas pesquisadas (78,0%) que fazem uso do 

agrotóxico confessaram que devolvem as embalagens, no entanto foram encontradas 

diversas embalagens vazias nos lotes agrícolas, provocando a contaminação do solo e da 

fauna, fato que potencializa os impactos negativos aos recursos naturais. Ainda 12,8% 

informam que fazem uso da queima as embalagens dos produtos químicos e 10,2% das 

famílias pluriativas declararam que guardam as embalagens em seus lotes agrícolas, 

aumentando assim os riscos de contaminação ambiental.   

Síntese do Contexto Gestão agrícola. 

O contexto gestão agrícola das famílias pluriativas assentadas variou entre as 

pontuações mínimas 4,9 a 22,9 pontuação máxima; observa-se que 1 (uma) família 

pluriativa assentada apresenta pontuação mínima, enquanto que 27 (vinte e sete) 

obtiveram a pontuação máxima, demonstradas na tabela 23. 
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Tabela 23 - Relação das famílias pluriativas e agrovilas com suas respectivas 

pontuações no contexto gestão agrícola. 

Agrovila Família 
Pontuação 

Máxima Mínima 

São Jorge  280 4,9 22,9 

Nova Esperança 4  22,9 

Nossa Senhora de Aparecida 23  22,9 

Anda Brasil 36  22,9 

Antônio Conselheiro 38  22,9 

Antônio Conselheiro 41  22,9 

Antônio Conselheiro 43  22,9 

Antônio Conselheiro 48  22,9 

Boa Fé 50  22,9 

Boa Fé 51  22,9 

Braço Erguido 61  22,9 

Braço Erguido 62  22,9 

Braço Erguido 66  22,9 

Florestan Fernandes 116  22,9 

Florestan Fernandes 118  22,9 

Florestan Fernandes 119  22,9 

Florestan Fernandes 120  22,9 

Marçal de Souza 130  22,9 

Jardim Esperança 165  22,9 

Santa Cruz 170  22,9 

Santa Luzia 186  22,9 

São Cosme 192  22,9 

São Sebastião 207  22,9 

Nossa Senhora da Conceição 214  22,9 

Nossa Senhora da Conceição 219  22,9 

Unidos Venceremos 240  22,9 

Zumbi dos Palmares II 250  22,9 

Zumbi dos Palmares II 254  22,9 

João Daniel Samariva 263  22,9 

Nova Jerusalém 273  22,9 

Nova Canadá 286  22,9 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 

 

Os indicadores que compõem o contexto gestão agrícola das famílias pluriativas 

que apresentaram os maiores índices não tiveram diferenças, mesmo estando localizadas 

em diferentes agrovilas, excetuando-se apenas a família 26; a qual apresentou valor 

menor nos indicadores diversificação de culturas e uso de fertilizante. Já na família 280 

o indicador uso de agrotóxico foi o que menos contribuiu para sustentabilidade da 

família, conforme como evidenciado na figura 57. 
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Figura 60 – Contexto da gestão agrícola das famílias pluriativas assentadas 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 

Quando comparamos as famílias de maiores e menores índices, observamos que 

elas se igualam no indicador uso de agrotóxicos e na variável relacionada ao consórcio 

de cultivos e, se diferenciam por meio das variáveis, adubação, rotação de culturas e 

pecuária. Destaca-se a variável adubação como a diferença mais expressiva entre as 

famílias pluriativas assentadas, o que pode ser verificado na figura 58.  

Figura 61 – Indicadores da gestão agrícola das famílias pluriativas das famílias assentadas. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 
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Contexto uso dos recursos naturais. 

O contexto uso dos recursos naturais encontra-se diretamente relacionado com o 

processo produtivo utilizado pelas famílias pluriativas assentadas; desta forma o uso 

racional dos recursos naturais pode garantir a continuidade e a sustentabilidade dos 

processos produtivos agrícolas e, consequentemente melhorar a qualidade de vida das 

famílias assentadas. 

Neste estudo, o contexto recursos naturais encontra-se ancorado em 4 (quatro) 

indicadores, a saber: 1-condições do solo; 2-manejo do solo; 3- manejo da água; 4-

preservação da biodiversidade; cada indicador é composto por diferentes variáveis, 

assim determinadas: fertilidade do solo, área salinizada, análise do solo, utilização de 

grade, utilização de adubação verde, tipos de irrigação, controle do tempo de irrigação, 

qualidade da água usada na irrigação, área de reserva legal, diversificação de espécie 

animal e matas Ciliares, conforme apresentamos a seguir: 

Indicador condições do solo 

O indicador condições do solo é composto pelas variáveis: 

1. Fertilidade do solo - o solo é o principal componente da produção 

agrícola e suas qualidades dependem das características pela qual deram 

origem a sua formação e da forma que foram explorados ao longo do 

tempo. Sendo um importante indicador na avaliação da sustentabilidade 

das famílias pluriativas assentadas. 

2. Áreas Salinizadas - a salinização é um dos principais processos de 

degradação do solo e tem impactos negativos sobre o ambiente, à 

produção de cultivos agrícolas e sobre a saúde humana e animal. Pode 

ocasionar também a improdutividade dos solos e gerar grandes prejuízos 

econômicos para as famílias pluriativas assentadas.  

1- Fertilidade do solo 

No que se refere à fertilidade do solo 84,7% das famílias pluriativas a 

consideram como boa.  As demais 15,3% destacam que a qualidade de fertilidade do 

solo é regular, pois necessita periodicamente de algum tipo de correção, tais como 
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adubo e cal. No entanto esta avaliação encontra-se apoiada apenas nas experiências 

vividas pelos agricultores, uma vez que, não foram recolhidas amostras de solos para a 

análise.  

2- Áreas Salinizadas. 

A salinização contribuir para o processo de degradação do solo, reduzindo as 

áreas agricultáveis, causando prejuízos ambientais e econômicos (Na figura 59 o 

afloramento de sal sobre o solo, podendo ser visualizadas mediante manchas 

esbranquiçadas). Dentre as famílias pluriativas pesquisadas 56,6% afirmaram que 

possuem áreas salinizadas em seus lotes agrícolas, revelando também uma preocupação 

constante perante as famílias. Entre as principais causas da salinização, apontas pelas 

famílias, está o uso excessivo da irrigação associado à ineficiência e/ou falta de 

drenagem. Já 43,4% destacam que seus solos encontram-se em perfeitas condições. 

Figura 62 - Área salinizada do Conjunto do assentamento Jacaré Curituba 

 

Fonte: Almeida, Pesquisa de campo, 2012-2013. 

 

Indicador Manejo do solo. 

O indicador manejo do solo é composto pelas variáveis: 

1. Análise do solo - o uso intensivo do solo pode diminuir suas qualidades 

físicas, químicas e biológicas, ocasionando a perda da capacidade 

produtiva; uma das formas de avaliar a qualidade do solo é mediante a 

análise do solo, instrumento que auxilia as famílias pluriativas assentadas 
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no processo de tomada de decisão das práticas de manejo mais 

adequados, fortalecendo assim, o alcance da sustentabilidade.   

2. Utilização de grade - o processo de mecanização agrícola mediante o uso 

de grade pode reduzir a capacidade produtiva agrícola, devido aos 

processos de mistura da camada superficial do solo. Atualmente é 

considerada como prática prejudicial ao solo. 

3. Adubação verde - medida empregada na agricultura para o 

enriquecimento do solo mediante as plantas de cobertura; sua prática 

favorece a produtividade agrícola gerando maiores ganhos para os 

agricultores pluriativos assentados. 

1-Análise do solo 

O solo de boa qualidade nutricional é essencial para os cultivos agrícolas 

contribuindo no aumento da produtividade; uma das formas de se avaliar é através da 

análise do solo. Entre as famílias pluriativas assentadas 66,7% declararam que já 

realizaram a análise dos solos e que os resultados da análise auxiliaram na correção das 

deficiências e consequentemente no aumento da produção; e 33,3% afirmam que os 

solos, em sua propriedade, nunca foram colhidos para análise. 

2-Utilização de grade. 

A utilização de grade na fase de preparação do solo é adotada por 66,7% das 

famílias pluriativas assentadas, o uso decorrente desta prática vem sendo considerada 

por diversos autores como nociva a estrutura física do solo, prejudicando, portanto a 

produtividade agrícola. Já 33,3% afirmam que não utilizam grade na preparação do 

solo. 

3-Adubação verde  

Quanto à adubação verde verifica-se que 84,0% das famílias pluriativas fazem 

uso regularmente desta técnica, as espécies mais utilizadas são as leguminosas, seguido 

dos restos da lavora de milho que, incorporadas ao solo aumentam a quantidade e 

qualidade de nutrientes, necessários ao crescimento e desenvolvimento das lavouras. 

Mas, 16,0% afirmam que não utilizam a adubação verde e se faz necessário a adubação 

química do solo.  
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Indicador Manejo da água 

O indicador manejo da água é composto pelas variáveis: 

1- Tipo de irrigação - o uso da irrigação tem como objetivo suprir as 

necessidades hídricas das plantas em seus diferentes estágios vegetativos, no 

entanto o tipo de irrigação associados com outros fatores como: solo, clima, 

cultivo, são elementos preponderantes para a viabilização da produção 

agrícola contribuindo assim para o alcance da sustentabilidade das famílias 

pluriativas.  

2- Controle do tempo da irrigação - o controle do tempo para a irrigação pode 

alterar o desenvolvimento das plantas comprometendo a produção agrícola, 

seja por meio da deficiência da água ou encharcamento do solo. Ambos: 

deficiência de água ou encharcamento do solo ocasionam o atraso do 

crescimento e desenvolvimento das plantas, reduzindo a produtividade 

agrícola e afetando a sustentabilidade das famílias pluriativas. 

3- Qualidade da água usada na irrigação - assim como a quantidade, a qualidade 

da água utilizada para a irrigação é fundamental nos cultivos agrícolas 

potencializando ou reduzindo o desenvolvimento das plantas e, por 

conseguinte da produção agrícola.  

1-Tipo de irrigação. 

No Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba, devido às condições 

edafoclimáticas, a agricultura para se desenvolver de forma continua necessita da 

irrigação. Deste modo, todas as famílias participantes da pesquisa afirmaram fazer uso 

do sistema de irrigação do perímetro irrigado Jacaré Curituba. 

Dentre os tipos de irrigação o mais utilizado pelas famílias pluriativas (84,0%); o 

sistema de irrigação por gotejamento alternando com o sistema de micro aspersão e, 

16,0% das famílias fazem uso dos sistemas de macro ou micro aspersão, ou ainda do 

sistema de irrigação por gotejamento, respectivamente, conforme visualizado na figura 

60. 
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Figura 63 - Tipos de sistemas de irrigação adotados no Conjunto de Assentamentos Jacaré 

Curituba 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 

1-Controle do tempo da irrigação. 

O controle do tempo de irrigação torna-se, portanto, necessário para evitar a falta 

ou excesso de água no solo; estes desequilíbrios podem comprometer a produtividade 

agrícola. Entre as famílias pesquisadas 87,5% relataram que controlam o tempo em que 

as bombas (responsáveis pelo sistema de irrigação) estão ligadas, evitando assim, o 

desperdício da água, da luz, e a lixiviação dos solos. Entretanto, 12,5% evidenciam que 

não há um controle no tempo de irrigação dos cultivos agrícola. 

3-Qualidade da água usada na irrigação 

O acesso a água em quantidade e qualidade é considerada como fator 

determinante nas atividades agrícolas, contribuindo diretamente para viabilizar a 

sustentabilidade das famílias. No Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba a grande 

maioria (98,3%) asseguraram que não houve alteração na qualidade da água ofertada 

pelo perímetro irrigada Jacaré Curituba, classificando-a como ótima.  
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Indicador Preservação da biodiversidade 

O indicador preservação da biodiversidade é composto pelas variáveis: 

1- Área de reserva legal - as áreas de reserva legal são fundamentais para a 

manutenção do equilíbrio ambiental. São estabelecidas e protegidas pelo 

Código Florestal Brasileiro; de acordo com o código no Estado de Sergipe 

pelo menos 20,0% da área total do imóvel rural deve ser destinada a reserva 

legal 

2- Diversificação de espécie animal - a diversificação de animais endêmicos é 

fator decisivo para a conservação do meio ambiente.  

3- Preservação de Matas Ciliares - classificada pelo Código Florestal como 

área de preservação permanente as matas ciliares tem um importante papel 

no equilíbrio dos ecossistemas, reduzindo o processo de erosão, evitando a 

perda dos solos agricultáveis. Exercem, portanto papel importante no 

alcance da sustentabilidade. 

1-Área de reserva legal 

Entre as funções sociais da terra é declarado o uso adequado e de forma racional 

dos recursos naturais preservando assim o meio ambiente. No Conjunto de 

Assentamentos Jacaré Curituba, 99,0% das famílias pluriativas declararam a existência 

de área de reserva legal no assentamento, afirmando também que estas áreas se 

encontram em perfeito estado de preservação. Desmistifica-se assim, a ideia de 

assentados como os ―Gafanhotos‖. Já, 0,1% destacam que o assentamento não possui 

área de reserva legal.  

2-Diversificação de espécie animal 

No tocante a diversificação de espécies de animais nativos, 82,6% das famílias 

pluriativas relataram a presença de animais como cobras (Cascavel, Jaracuçu, Coral, 

Cipó), raposas, gatos do mato, tatus, camaleões, e diferentes tipos de pássaros, tais 

como canários, pássaro preto, azulão. Também relataram que houve uma redução 

considerada do número de pessoas que praticam a caça; essa redução esta associada na 

maioria dos casos á atuação dos órgãos fiscalizadores no entorno do assentamento. 
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Ainda assim, 17,4% afirmam que as espécies de animais nativos estão desaparecendo 

lentamente. 

3-Preservação de Matas Ciliares 

A preservação das matas ciliares é uma maneira eficiente de evitar a erosão dos 

solos, de melhorar a qualidade e quantidade da água, aumentar a diversidade da fauna e 

flora. Entre as famílias pesquisadas 97,5% afirmaram que as matas ciliares do Conjunto 

de Assentamentos Jacaré Curituba encontram-se em bom estado de conservação, 

contribuindo assim no alcance da sustentabilidade, enquanto que 2,5% afirmam que as 

matas ciliares estão em péssimo estado de conservação, necessitando do 

reflorestamento.  

Síntese do contexto uso dos recursos naturais. 

O contexto Uso dos recursos naturais das famílias pluriativas assentadas variou 

entre as pontuações mínimas 10,8 a 36,0 pontuação máxima, observa-se que 1 (uma) 

família pluriativa assentada apresenta pontuação mínima; e também 1 (uma) família 

pluriativa obteve a pontuação máxima, conforme pode-se visualizar na tabela 24. 

 

Tabela 24- relação das famílias pluriativas e agrovilas com suas respectivas pontuações no 

contexto uso dos recursos naturais 

Agrovila Família 
Pontuação 

Máxima Mínima 

Menino Jesus  136 36,0  

Monte Santo II 271  10,8 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 

Os indicadores que compõem o contexto uso dos recursos naturais da família 

pluriativa (271) com maior índice, indicaram que este apresentou diferenças 

significativas em relação à família (136) com menor índice, principalmente nos 

indicadores condições do solo e manejo do solo em que as diferenças foram mais 

significativas. Os indicadores manejo da água e preservação da biodiversidade 

apresentaram diferenças menos significativas, variando em apenas 2.0 e 3.3 

respectivamente.  
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Na família 272 os indicadores que mais contribuíram para a sustentabilidade 

foram: condições do solo, manejo do solo e preservação da biodiversidade, já o 

indicador manejo da água apresentou relevância média na sustentabilidade da família.  

Analisando a família 136 o indicador que mais contribuiu com o nível da sua 

sustentabilidade foi a preservação da biodiversidade, enquanto que os indicadores 

condições do solo, manejo do solo, manejo da água, apresentaram pouca participação no 

nível de sustentabilidade, conforme observamos na figura 61. 

 

Figura 64 - Contexto do uso dos recursos naturais das famílias pluriativas assentadas 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 

Ao comparamos as famílias de maior e menor índices, observamos que elas se 

igualam nas variáveis adubação verde, tempo de irrigação, qualidade da água, reserva 

legal e matas ciliares e se diferenciam por meio das variáveis fertilidade do solo, áreas 

salinizadas, análise do solo, utilização de grade, tipo de irrigação, diversidade de espécie 

animal, conforme visualizadas na figura 62 
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Figura 65 - Indicadores do uso dos recursos naturais com maiores índices, da família pluriativa 

assentada 272.  

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 

Figura 66 - Indicadores do uso dos recursos naturais com menores índices, da família pluriativa 

assentada 272.  

 

 Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 
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5.1 Aplicação e interpretação dos contextos de sustentabilidade. 

 

As classificações dos valores dos indicadores de sustentabilidade por famílias 

pluriativas assentadas, permitiram-nos mensurar o contexto socioterritorial, o contexto 

socioeconômico, o contexto gestão agrícola e o contexto uso dos recursos naturais, 

possibilitando assim, a análise da sustentabilidade, uma vez que, no modelo IDEA a 

sustentabilidade é obtida através da soma dos contextos. 

Agrupando-se os 4 (quatro) contextos percebe-se as variações da 

sustentabilidade das família pluriativas assentadas, os níveis de sustentabilidade foram 

delimitados numa escala de 0 a 100; o melhor nível de sustentabilidade é 100 e o pior é 

0, conforme apresentamos na  tabela 25. 

 

Tabela 25 - Níveis de sustentabilidade 

NÍVEIS LIMITES  

Excelente 80 a 100 

Bom 60 e <80 

Regular 40 e <60 

Ruim 20 e <40 

Péssimo >0 e <20 

Fonte: adaptado de Tavares, 2009. 

 

A tabela (apêndice A) apresenta os resultados encontrados em cada um dos 

contextos, revelando, portanto o nível de sustentabilidade das famílias pluriativas 

assentadas e consequentemente o nível de sustentabilidade do Conjunto de 

Assentamentos Jacaré Curituba.  

Considerando o contexto socioterritorial observa-se que em uma escala de 0 a 25 

(valor máximo ponderado para cada contexto) os valores das famílias pluriativas 

variaram de um mínimo de 12,5 e um máximo de 24,0. Quando analisamos o contexto 

socioeconômico, dentro desta mesma escala, a variação encontrada foi de 12,2 a 25,0. Já 

no contexto gestão agrícola os valores variaram num mínimo de 4,9 a num máximo de 

22,9. O contexto uso dos recursos naturais apresentou variação mínima de 19,2 e 

máxima de 25,0 sendo este o contexto que obteve a menor variação percentual.   

Dentre as 288 famílias pluriativas assentadas verificou-se que apena 1 (uma) 

apresentou o menor nível de sustentabilidade, a família 175, residente da Agrovila Santa 

Cruz, cujo valor da soma dos 4 (quatro) contextos corresponde de 54,7, classificado 

como nível de sustentabilidade regular.  
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Em 95,97% das famílias pluriativas assentadas a soma dos contextos 

apresentaram valores entre 60,9 (mínimo) a 79,9 (máximo) apresentando, portanto um 

bom nível de sustentabilidade; vale destacar que estas famílias são residentes de 

diferentes agrovilas.  

Verificou-se ainda que em 13,5% das famílias pluriativas, a soma dos contextos 

socioterritorial, socioeconômico, gestão agrícola e uso dos recursos naturais 

apresentaram valores variando entre 80,0 e 87,5 demonstrando um nível de 

sustentabilidade excelente. As duas famílias pluriativas assentadas que obtiveram o 

melhor nível de sustentabilidade foram às famílias 236 e 109, residentes das agrovilas 

Povo Livres e Emanuel, respectivamente.  

Quando comparadas, a família com o menor nível de sustentabilidade com as 

famílias de maiores níveis de sustentabilidade observa-se que as principais diferenças 

encontram-se ancoradas sobre os contextos gestão agrícola, bem como o contexto 

socioeconômico, no entanto observa-se a similaridades entre os contextos uso dos 

recursos naturais conforme pode-se visualizar na figura 63. 

 

Figura 67 – Contextos da sustentabilidade das famílias pluriativas assentadas. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 

 

Em relação às famílias que apresentaram níveis de sustentabilidade excelente 

detecta-se que entre os 14 (quatorze) indicadores avaliados 5 (cinco) apresentam entre 

eles valores iguais, a saber: Caracterização do assentamento (7,5), Infraestrutura do 
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assentamento (6,7), Integridade social (8,0) , Diversificação de culturas(7,5), 

Preservação da biodiversidade (10,0), dos indicadores que apresentaram valores 

diferenciados destacam-se o indicador uso de agrotóxicos e o indicador manejo da água. 

conforme apresentado na figura 64. 

 

Figura 68 – Famílias com níveis de sustentabilidade excelentes e seus respectivos indicadores 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 

 

A partir da analise sustentabilidade das famílias pluriativas assentadas foi possível 

verificar a sustentabilidade do Conjunto de Assentamentos Jacaré Curituba, no qual apresenta-se 

com valor 60,66 classificado como bom nível de sustentabilidade.  No entanto, as semelhanças e 

diferenças entre os níveis de sustentabilidade das famílias evidenciam a realidade dos 

agricultores pluriativos assentados, que na busca da (re)produção da família utiliza-se de 

estratégias da pluriatividade sem perder sua identidade de agricultor assentado. 
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CONCLUSÕES 

 

A perspectiva adotada nessa tese foi a de um estudo interdisciplinar por 

entendermos que esta transcende perspectivas reducionistas dos estudos disciplinares e 

reafirma que a pluriatividade é um fenômeno que determina a sustentabilidade, por 

meio da identificação de como as famílias assentadas convivem cotidianamente. Pois, a 

luta pela terra não termina com a sua conquista, mas na superação dos desafios 

cotidianos, tais como: produzir, (re) produzir e continuar na terra de forma digna. 

Assim, os agricultores assentados passam a incorporar ao seu modo de vida, alternativas 

de trabalho e renda que vão além das tradicionais atividades agrícolas, aumentando a 

diversificação dos processos produtivos e das fontes de renda nas unidades familiares de 

produção.  

Neste contexto, a pluriatividade surge com o objetivo de superar os principais 

problemas vividos pelas famílias assentadas, contribuindo não apenas para a 

manutenção do assentado na terra, mas também, e, sobretudo, para viabilizar o 

desenvolvimento das atividades agrícolas, oferecendo maiores oportunidades para as 

famílias assentadas a continuarem a viver como agricultores.   

As famílias pluriativas assentadas possuem rendimentos não agrícolas maiores 

que os rendimentos de origem agrícolas; no entanto estas famílias afirmaram que as 

rendas advindas da agricultura tem importância maior do que as rendas não agrícolas, 

revelando, portanto, os valores, a ideologia, o pertencimento e os significados atribuídos 

à agricultura. 

Com os dados capturados in locus e utilizados por meio do modelo IDEA 

podemos concluir que: 

 O conjunto de indicadores de sustentabilidade apresenta diferentes 

realidades das famílias pluriativas assentadas, que dialeticamente 

contraditórias apresentam também algumas semelhanças, conforme 

apresentamos nos capítulos IV e V.  

 Os indicadores que obtiveram uma participação negativa no alcance da 

sustentabilidade das famílias pluriativas estão relacionados ao: uso de 

agrotóxicos e manejo do solo. 
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 Em relação ao contexto Socioterritorial há variação entre os indicadores 

sendo que o de menor valor corresponde a 12,0 e o de maior valor 31,7; o 

valor médio encontrado para os indicadores foi de 18,8 considerado 

como bom, reafirmando que no contexto socioterritorial a 

sustentabilidade das famílias pluriativas não está sendo comprometida. 

 Em relação ao contexto Socioeconômico apresenta-se como nível de 

sustentabilidade de 19,5, considerado como bom; o indicador integridade 

social foi o que mais contribuiu para este nível de sustentabilidade das 

famílias pluriativas. 

 Quanto ao contexto Gestão Ambiental, este apresentou maiores variações 

entre os indicadores (4,9 a 22,9) e também menor valor no nível da 

sustentabilidade, correspondendo a 17,4; porém, encontra-se dentro dos 

limites estabelecidos para o nível bom de sustentabilidade, colaborando 

para a sustentabilidade das famílias pluriativas assentadas. 

 No que se refere ao contexto Uso dos Recursos Naturais os indicadores 

obtiveram a menor variação (19,2 a 25) e apresentaram o melhor nível de 

sustentabilidade (20,0) correspondendo a excelente; deste modo foi o que 

mais cooperou na sustentabilidade das famílias pluriativas.  

 A partir da análise de tais contextos: contexto Socioterritorial, contexto 

Socioeconômico, contexto Gestão Ambiental, contexto Uso dos Recursos 

Naturais, foi possível avaliar que a sustentabilidade das famílias 

pluriativas assentadas corresponde a 75,5, isto é, um nível considerado 

bom. 

Conclui-se, portanto, que a pluriatividade é capaz de promover a 

sustentabilidade das famílias assentadas, assegura a permanência no assentamento e 

melhoria na qualidade de vida, mantendo o agricultor nas atividades agrícolas e 

fortalecendo a identidade de agricultor pluriativo assentado. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 
 

 

ITINERANTES RURAIS: A SUSTENTABILIDADE DAS FAMÍLIAS 

PLURIATIVAS. 
 

 
Orientadora: Profª. Drª. Maria Jose  Nascimento Soares.   

Coorientador: Profº Drº Milton Ferreira da Silva Junior 

Doutoranda: Ronise Nascimento de Almeida. 

LOCAL: Agrovila__________________________ Publico alvo: Dirigentes das agrovilas 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

Estudo da trajetória do assentamento e das atividades desenvolvidas 

 

I - Reconstruindo a historia ANTES da criação do assentamento. 

 

1. Como surgiu a luta pela terra que deu origem aos assentamentos? De que foi a 

idéia e organização inicial? 

2. Qual a relação dos assentados com a área antes do conflito? 

3. Quando fizeram o primeiro acampamento?___________por quanto tempo 

ficaram acampados?____________________ 

4. De que forma era organizado o acampamento: quem fazia o que? __, tinha 

divisão de tarefas em grupos?__________, qual o papel das mulheres no 

acampamento?_________________ 

5. Como agiu o INCRA? 

6. Teve apoio de algum partido político?(vereador, prefeito) 

7. Como as decisões eram tomadas?_______________________ 

8. Como a população local reagiu? E a Igreja?______________ 

9. Como agiu a justiça?Houve enfrentamentos com a polícia? 

Quantos?__________________________________________ 

10. Como agiu a justiça?Houve enfrentamentos com a 

polícia?Quantos?__________________________________________ 

11. Houve Alguma ação de despejo?_______________________ 

12. Houve violência? Como se deu?________________________ 

13. Durante a luta pela terra vocês realizaram algum tipo de manifestação,ocupação, 

passeata?_____Onde?____________ 

14. Como reagiu o Governo do Estado durante o conflito? Houve algum tipo de 

assistência?____________________________ 

15. Qual era a origem dos acampados?() urbana; () rural 

16. Se rural:  

A) o que produziam?____________________ a quantidade era: ()maior ; 

()menor; ()igual ao que produz hoje. 

B) Comercializavam ?()sim; ()não.  Como?_______________  

17. No acampamento o que produziam? 

18. Comercializavam ?()sim; ()não.  Como?_______________ 
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19. Desenvolviam que tipos de atividades? ()Só agrícola; ()apenas atividades não 

agrícola; ()atividades agrícolas e não agrícola 

20. Qual atividade era desenvolvida fora da agricultura? Por que? 
 

- DEPOIS de assentados 

 

1. Qual cultivo agrícola o senhor desenvolve?______________________________ 

2. Você desenvolve alguma atividade fora da agricultura? Qual?_______________ 

3. Por que?_______________________________________ 

4. Alguém da sua família desenvolve atividade não agrícola?  

a) Quem?_________________________________________ 

b) Qual atividade?__________________________________ 

c) Por que?________________________________________ 

d) Em que época do ano?_____________________________ 

5. Alguém da sua família desenvolve atividades agrícola e não agrícola? 

a)Quem?__________________________________________ 

a) Qual atividade?__________________________________ 

b) Por que?________________________________________ 

c) Em que época do no?______________________________ 

6. Quais são as atividades e os produtos mais importantes na geração de renda para 

o assentamento? 

7. Qual a importância das atividades não agrícolas na economia do assentamento?  

8. Por que alguns assentados desenvolvem atividades não agrícola? 

9. Renda não agrícola tem contribuído para a manutenção da produção agrícola?  

10. Você acha que a renda não agrícola leva ao abandono das atividades 

agrícolas?.Por quê? _______________________ 

11. As bolsas (bolsa família/fome zero, etc.) e as aposentadorias são importante 

fonte de renda para o assentamento.  

12. Elas têm contribuído para diminuir a pobreza?  

13. Depois de assentado sua a vida? () melhorou, () não mudou , ()Piorou 

14. Quais expectativas para o assentamento a longo prazo 

15. A organização interna do assentamento possibilitou a formação de 

 

 Sim Não 
Nº 

sócio 

Produtos 

beneficiados/transformado 

Cooperativa     

Associação     

Agroindústria     

 

 

 

 

III- Mapeando a produção 

Agricultura 

 Tipos de cultivos 

 Tipos de Manejos agrícolas (todo o 

sistema de cultivo) 
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Pecuária 
 Tipos de criação; 

Manejo da criação  

 

Uso e valorização dos 

produtos 
 Beneficiamento dos produtos  

Pesca  Tipos (espécie) ;Forma  

Área de reserva  Uso; Extrativismo  

Outras atividades Extra- 

agrícola 
 Comércio; Artesanato; indústria  

Zoneamento agrícola  Culturas zoneadas  

RECURSOS NATURAIS  

Recursos hídricos 
 Riacho; Rio;Lagos (evolução em 

quantidade e qualidade) 

 

Solo   Erosão, Degradação; Compactação  

Vegetação  Desmatamento; Matas ciliares  

INFRA ESTRUTURA 
 

Tamanho dos lotes 
 Residencial 

 Agrícolas 

 

 

Hídrica  Forma de abastecimento  

Energia  Rede de distribuição  

Coleta de lixo  Rede coletora  

Tipo de residência  Alvenaria, Taipa; Outras  

Rodovias  

 Estradas vicinais- bom, regular precário 

 Rodovias de acesso 

 Distância do município 

 

Transporte  Coletivo  

Posto de Saúde  Agente de Saúde; Postos  

Comunicação  Serviço público de comunicação  

Escola 
 Séries; Formação dos professores; 

Numero 

 

Povoamento  Êxodo; Migração  

 ORGANIZAÇÃO 
 

Forma de organização  
 Cooperativa; Associação; 

 Culturais; Outras 

 

Assistência técnica 

 Órgão responsável 

 Tipo de orientação (boa, ruim) 

 Temporalidade e qualidade 

 

Nível tecnológico 
 Trator; colheitadeira, semente certificada; 

(Maquinas e Implementos. agrícolas...) 

 

ORGANIZAÇÃO ECONOMICA 

Fonte de renda 
 Agrícola; Não agrícola; Ambas; 

Aposentadoria; Bolsa escola;  

 

Relação com o mercado 

externo(ao assentamento) 
 Comércio; Feira livre; Mercado; 

Atravessadores; 

 

Relação com a 

agroindústria/ cooperativa 
 Transformação, beneficiamento da 

produção 

 

Créditos agrícolas  Tipos de créditos  

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 

 

ITINERANTES RURAIS: ESTRATÉGIA DA PLURIATIVIDADE  

EM ASSENTAMENTOS RURAIS 

 

Orientadora: Profª. Drª. Maria Jose  Nascimento Soares.   

Coorientador: Profº Drº Milton Ferreira da Silva Junior 

Doutoranda: Ronise Nascimento de Almeida. 

LOCAL: Agrovila___________________ 

 

QUESTIONÁRIOCasa nº__________________________ 

Titular___________________________ 

Conjugue_________________________ 

O titular é o responsável pelo lote? 

□ sim, □ não 

Nome do responsável_________________________________ 

 

Objetivos Específicos 

I. HISTORIAR A ORGANIZAÇÃO DAS PESSOAS QUE FORAM ACAMPADAS ÁS MARGENS DO ASSENTAMENTO (POR 

MEIO DAS NARRATIVAS); 

 

1. Qual a sua origem? □ Zona rural □Zona urbana 

Mesmo município Outro Município ________ Outro estado______________ 
 

2. Qual a atividade que desenvolvia antes de vir para o assentamento? □ Zona rural □Zona urbana 

□Agrícola •□ Não Agrícola__________ □ Agrícola e não agrícola____ 
 

3. Alguém da sua família desenvolvia atividades agrícolas e não agrícola? □Sim □Não 
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Quem? Quais atividades? 

  

  

  

  

  
 

4 Quantos anos o Sr (a) trabalha em atividade?  Agrícola Não Agrícola Ambas 

    
 

5 O Sr(a) ou alguém de sua família já trabalhou antes do assentamento nessa mesma terra em que está assentado atualmente? Sim Não 

Quem? 

 
 

6. O Senhor (a) pode reconstituir a historia da criação do assentamento? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

II. CARACTERIZAR AS FAMÍLIAS PLURIATIVAS NAS AGROVILAS DO CONJUNTO DE ASSENTAMENTOS JACARÉ-

CURITUBA; 

 

Nº residentes Sexo Idade 
Grau de parentesco: Pai , mãe, filho(a), tios, 

avós etc.. em relação ao responsável 
Escolaridade 

Nº de pessoas que 

trabalham 
Principal tarefa 

       

       

       
 

2. Dá para o Senhor (a) e sua família sobreviverem apenas do que recebem pelas atividades agrícolas? Sim □ Não □ 
 

3. Existem pessoas desempregadas na família? □Sim □Não Quantas?_____ 

Quem? 
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4.Como é composta renda da sua família?(tipo) 

□ atividades agrícola+ diarista agrícola; □atividades agrícola +criação de animais (incluído apicultura); □ atividades agrícola+ comércio; □ 

atividades agrícola+ artesanato; □ atividades agrícola+ outro(especificar) ___________________________ 
 

5. Quem da sua família desenvolve 

atividade agrícola e não agrícola? 

Quais atividades não 

agrícolas 

Eventual(E) 

Temporário(T) 

Permanente(P) 

Dentro(d); fora 

(f);dentro e fora(df) do 

assentamento? 

Por quê? 

     
 

6.Qual é o destino dado para as renda provenientes das atividades não agrícola? 

□ Produção agrícola □ Consumo doméstico □ Outros 

 

III. IDENTIFICAR AS CAUSAS QUE INFLUENCIARAM A PLURIATIVIDADE DOS ASSENTADOS RESIDENTES NAS 

AGROVILAS; 

 

1.Alguém da sua família participa de: Sim Não Quem? 

Associação    

 

Cooperativa    

 
_ 

2.Por que sua família desenvolve atividade agrícola e não agrícola? 

□ insuficiência de renda. □ aumentar a renda. 
□ ocupar o tempo 

livre. 
□ a terra agricultável não é boa. □ outros _______ 

     

3.Qual a taxa de renda familiar obtida com as atividades? (SM = Salário mínimo a/m) 

Atividade agrícola  Atividade não agrícola  
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< meio 

SM 

> meio SM e < 

1 SM 

> 1 SM e < 

2 SM 

< 2SM e < 3 

SM 
< 3 SM 

< meio SM 
> meio SM e < 

1 SM 

> 1 SM e < 

2 SM 

< 2SM e < 3 

SM 
< 3 SM 

          
 

4.Quanto á renda gerada pela família ela garante, produz ou tem de benéfico? 

1-Renda atividade agrícola 2- Rendas atividades agrícola e não agrícola 

  Insuficiente para garantir as necessidades básicas de alimentação e saúde. 

  Suficiente para garantir as necessidades básicas de alimentação e saúde. 

  Suficiente para garantir as necessidades básicas de alimentação e saúde gerando excedente ou poupança 
 

5.Há presença de indústria no entorno do assentamento?  □ Sim □ Não 

□ Atrai os assentados para o trabalho. □ Não atrai 
 

6.O Sr(a) acha que o aumento do uso da tecnologia na agricultura reduziu uso da Mão- de- obra agrícola possibilitando ao 

agricultor desenvolver outros tipos de atividade. 
□Sim □Não 

 

IV. REFLETIR OS FATORES QUE ENTUSIASMARAM A BUSCA DA PLURIATIVIDADE; 

 

1.A renda das atividades não agrícola ajuda a sua família a continuar residindo no assentamento? 

□ Não ajuda □ Pouco ajuda. □ Ajuda muito. 
 

2.Na sua opinião, por que outras famílias não desenvolvem atividades agrícolas e não agrícolas? 

□ Possuem renda suficiente. □ Não possuem tempo livre. □ A terra é muito boa. □ Estão satisfeito. □ Outros, 
 

 

 

3.Se o Sr(a) não desenvolvesse atividades agrícolas e não agrícolas, Sr(a) acha que conseguiria continuar trabalhando 

com agricultura?  
□Sim □Não 

Por quê? 
 

4. Sr(a) acha que a vida da sua família melhorou após desenvolver atividades agrícolas e não agrícolas?  
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□Não melhorou □Melhorou pouco □Melhorou Demais 
 

5.Como Sr(a) se sente desenvolvendo atividades agrícolas e não agrícola? 

□Insatisfeito □Satisfeito □Muito satisfeito 
 

1.O Sr (a) exerce parceria com: Envolve que tipo de produto  

□ Agroindústria  

□Cooperativa  

 

 

V. EXPLICAR OS FATORES QUE POTENCIALIZAM A SUSTENTABILIDADE NAS AGROVILAS DOS ASSENTAMENTOS; 

 

1. Qual a área total do lote da família?_________(ha) 
Cultivada (ha) Pastagem(ha) Reserva(ha) 

   
 

3. Área irrigada? _______(ha) □ Não área sequeiro__________(ha) □ Sim 

Tipo Gotejamento Micro aspersão  Macro aspersão Outro 
 

2 Principais produtos cultivados e vendidos. 

Classificação  1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 

Que mais produz?    

Que mais vende?    

Considera mais importante ?    

Renda bruta?    
 

3.Todos os produtos plantados foram vendidos? Sim □ Não □ 
 

 

4. Desses produtos existem alguns que foram plantados na mesma área?  □Sim □Não 

Produtos Área(ha) Consórcio Rotação de cultura 
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5-Criação de animais  □Sim □Não 

Tipo Gado Caprinos Suínos Aves Outros 

Rebanho total      
 

6- Algum desses produtos (criação animal) foi vendido este ano? □Sim □Não 

Qual Gado Caprinos Suínos Aves Outros 
 

7.Qual a importância da renda das  gerada pelas atividades agrícolas e não agrícola para a reprodução da sua família? 

Não é importante Pouco importante Muito importante 

 

VI. ANALISAR A PLURIATIVIDADE ENQUANTO ESTRATÉGIA DE SOBREVIVENCIA DOS ASSENTADOS NO CONJUNTO 

DE ASSENTAMENTOS “JACARÉ-CURITUBA”. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

Infra-estrutura das residências  

Moradia 

(1) 

Água 

(2) 

Esgoto 

(3) 

Lixo Org. 

(4) 

Lixo Comum 

(4) 

Embalagem 

de agrotóxico 

(4) 

Energia Elétrica 

(Sim ou Não) 

Equipamentos 

domésticos 

(5) 

Veículos 

(6) 

         

 

(1) 1 - boa; 2 - razoável; 3 - ruim 

(2) 1 - rede pública; 2 - poço escavado; 3 - poço artesiano; 4 - fonte protegida ; 5 - fonte sem proteção; 6 - outro 

(3) 1 - fossa séptica; 2 - fossa seca; 3 - fossa negra; 4 - fossa aérea; 5 - outro 

(4) 1 - recicla; 2 - queima; 3 - joga em terreno/rio; 4 - enterra; 5 - coleta pública; 6 – devolve, 7-outro 

(5) 1 - fogão a gás; 2 - fogão a lenha; 3 - geladeira; 4 - freezer; 5 - batedeira / liquidificador; 6 - televisão; 7 - rádio; 8 - aparelho de som; 9 - 

telefone; 10 - computador; 11 - outros 

(6) 1 - carro de passeio; 2 - veículo de transporte de mercadorias; 3 - moto; 4 - bicicleta; 5 - carroça; 6 - cavalo; 8 – outros 
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Acesso aos serviços básicos 

Serviços 

Básicos 
Comunidade Sede do município Outra cidade Bom Regular Ruim 

Escola       

Médico       

Laser       

Trabalho       

 

O Senhor (a) recebe assistência técnica? Como classifica? Sim Não 

Adequada Inadequada 

 

Qual a freqüência que recebe assistência técnica?  Qual instituição? 

□ 1 vez por semana   □ A cada 15 dias □ Mensal □ Bimestral □ Semestral □ outro  

 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Destino da produção e canais de comercialização 

Consumo 

Interno 
Intermediário Associação 

Agro- 

indústria 

Super- 

mercados 

Atacadistas 

distribuidores 

Pequenos 

estabelecimentos 

Direto ao consumidor 

Feiras Cestas Propriedade Outros 
           

 

Quem determina o preço dos produtos?  

□Produto □ O produtor □O intermediário □O consumidor final □Cooperativa □A associação □É negociado entre partes 
 

O Senhor (a) teve acesso a alguma modalidade de crédito? Sim Não 

Fomento Habitação Alimentação Outro 

Tipos de créditos    
 

Posse e uso de infra-estrutura: Sim Não Alugada Própria Cedida 
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Uso de máquinas e equipamento agrícolas?       

Uso de implementos agrícola?      
 

O Senhor (a) considera a fertilidade do solo agricultável? 

Ruim Boa Ótima 
 

Qual a freqüência do uso de: 

 1 vez por semana A cada 15 dias Mensal Bimestral Semestral Outro 

Adubo orgânico       

Adubo químico       

Defensivos       
 

Quais os tipos de insumos utilizados? 

Agrotóxicos Fertilizantes orgânicos Fertilizantes inorgânicos 
Sementes 

compradas 
Insumos veterinários 

Insumos para 

beneficiamento 
 

Quais as maquinas e equipamentos utilizados? 

Trator Colhetad. 
Animal 

tração 
irrigação carroça 

Caminhões 

e utilitário 

Trituradora, 

picadora 

Beneficiamento casa de 

far, batedor, descascador 

Ordenhaderia; 

resfriados 
outros 

 

Sua vida melhorou? Sim Não 

Moradia? Alimentação? Saúde? Educação? 

Melhor Pior  Igual  Melhor Pior  Igual  Melhor Pior  Igual  Melhor Pior  Igual  

 

Sua condição de vida melhorou? Sim Não 

Poder de compra? Segurança física? Futuro da família? Lazer?.  

Melhor Pior  Igual  Melhor Pior  Igual  Melhor Pior  Igual  Melhor Pior  Igual  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 
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FAMÍLIAS 
CONTEXTOS 

Sustentabilidade 

CtxI CtxII CtxIII CtxIV 

Fam.01 19,8 20,5 20,1 14,2 74,6 

Fam.02 16,1 18,9 20,1 18,3 73,5 

Fam.03 20,3 15,0 14,6 18,3 68,2 

Fam.04 16,1 14,7 22,9 19,6 73,4 

Fam.05 17,7 19,2 17,4 21,7 75,9 

Fam.06 19,8 15,0 9,0 16,3 60,0 

Fam.07 16,7 21,9 17,4 22,5 78,5 

Fam.08 18,8 15,0 17,4 19,6 70,7 

Fam.09 19,8 16,4 14,6 23,8 74,5 

Fam.10 19,3 17,8 14,6 19,6 71,2 

Fam.11 18,8 20,5 17,4 15,0 71,7 

Fam.12 21,4 19,2 14,6 21,7 76,8 

Fam.13 18,2 22,2 17,4 19,6 77,4 

Fam.14 19,3 18,0 14,6 12,1 64,0 

Fam.15 15,6 18,9 14,6 20,8 69,9 

Fam.16 15,1 20,8 17,4 16,3 69,5 

Fam.17 17,2 17,5 17,4 25,0 77,0 

Fam.18 17,2 20,8 20,1 18,3 76,5 

Fam.19 14,1 18,0 17,4 17,5 67,0 

Fam.20 16,1 25,0 11,8 20,8 73,8 

Fam.21 14,1 18,0 11,8 21,7 65,6 

Fam.22 18,8 12,2 20,1 16,3 67,3 

Fam.23 14,6 13,6 22,9 21,7 72,8 

Fam.24 19,3 22,2 11,8 21,7 75,0 

Fam.25 17,7 17,8 11,8 23,8 71,0 

Fam.26 14,1 17,8 15,3 17,1 64,2 

Fam.27 18,8 21,9 17,4 21,7 79,7 

Fam.28 17,7 15,0 20,1 21,7 74,5 

Fam.29 19,3 15,0 14,6 19,6 68,4 

Fam.30 20,8 23,3 20,1 21,7 86,0 

Fam.31 18,2 19,4 20,1 20,4 78,2 

Fam.32 18,8 19,2 17,4 20,8 76,1 

Fam.33 17,2 13,9 17,4 19,6 68,0 

Fam.34 15,6 16,4 17,4 11,3 60,6 

Fam.35 21,9 23,3 17,4 16,3 78,8 

Fam.36 17,7 13,6 22,9 23,8 78,0 

Fam.37 14,1 18,0 17,4 19,6 69,0 

Fam.38 31,7 15,0 22,9 16,3 85,8 

Fam.39 25,0 17,8 17,4 22,9 83,0 

Fam.40 27,5 21,9 14,6 21,7 85,7 

Fam.41 28,3 13,6 22,9 19,6 84,4 
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FAMÍLIAS 

CONTEXTOS 

 Sustentabilidade 

CtxI CtxII CtxIII CtxIV 

Fam.42 30,0 15,0 20,1 17,5 82,6 

Fam.43 27,5 19,2 22,9 16,3 85,8 

Fam.44 31,7 20,5 14,6 18,3 85,1 

Fam.45 29,2 19,4 17,4 17,5 83,5 

Fam.46 31,7 20,5 14,6 19,6 86,4 

Fam.47 29,2 20,5 20,1 17,5 87,3 

Fam.48 26,7 23,6 22,9 15,0 88,2 

Fam.49 21,9 20,5 14,6 22,5 79,5 

Fam.50 16,7 20,5 22,9 19,6 79,7 

Fam.51 18,8 20,5 22,9 21,7 83,9 

Fam.52 16,1 19,4 14,6 21,7 71,8 

Fam.53 17,7 20,5 17,4 20,4 76,0 

Fam.54 15,6 16,4 20,1 22,5 74,6 

Fam.55 16,7 20,5 17,4 19,6 74,2 

Fam.56 20,8 21,9 17,4 18,3 78,5 

Fam.57 13,0 12,2 20,1 17,5 62,9 

Fam.58 16,7 20,5 17,4 21,7 76,2 

Fam.59 18,8 21,9 11,8 19,6 72,1 

Fam.60 17,7 19,2 17,4 16,3 70,5 

Fam.61 21,4 17,8 22,9 19,6 81,6 

Fam.62 18,8 17,8 22,9 22,5 81,9 

Fam.63 17,7 21,9 14,6 19,6 73,8 

Fam.64 19,8 17,8 16,0 15,0 68,5 

Fam.65 18,8 21,9 14,6 20,4 75,7 

Fam.66 15,6 15,0 22,9 14,2 67,7 

Fam.67 15,6 20,5 14,6 21,7 72,4 

Fam.68 18,8 20,5 20,1 19,6 79,0 

Fam.69 17,7 19,2 17,4 21,7 75,9 

Fam.70 15,6 23,6 11,8 19,6 70,6 

Fam.71 17,7 15,0 17,4 19,6 69,6 

Fam.72 17,7 21,9 20,1 17,5 77,3 

Fam.73 15,6 19,2 17,4 19,6 71,7 

Fam.74 20,8 23,3 14,6 17,5 76,2 

Fam.75 18,8 21,9 14,6 16,3 71,5 

Fam.76 16,7 16,7 20,1 22,5 76,0 

Fam.77 16,1 17,8 20,1 23,8 77,8 

Fam.78 19,8 17,8 17,4 20,4 75,3 

Fam.79 17,2 20,8 17,4 17,5 72,9 

Fam.80 18,8 21,9 11,8 18,3 70,8 

Fam.81 19,8 12,2 17,4 23,8 73,1 

Fam.82 17,7 12,2 11,8 21,3 63,0 

Fam.83 16,7 22,2 17,4 17,5 73,7 
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Continua... 

FAMÍLIAS 
CONTEXTOS 

Sustentabilidade 
CtxI CtxII CtxIII CtxIV 

Fam.84 19,8 21,9 14,6 20,4 76,7 

Fam.85 17,7 21,9 14,6 18,3 72,6 

Fam.86 16,7 21,9 17,4 15,4 71,4 

Fam.87 16,7 16,4 20,1 22,9 76,1 

Fam.88 16,7 19,2 17,4 21,7 74,8 

Fam.89 16,7 23,6 11,8 19,6 71,7 

Fam.90 18,2 21,9 17,4 17,5 75,0 

Fam.91 18,8 22,2 20,1 21,7 82,8 

Fam.92 16,7 23,3 17,4 17,5 74,8 

Fam.93 15,6 19,2 20,1 22,5 77,4 

Fam.94 17,7 16,4 20,1 21,7 75,9 

Fam.95 22,4 21,9 17,4 21,7 83,4 

Fam.96 18,8 23,3 20,1 21,7 83,9 

Fam.97 16,7 20,5 17,4 17,5 72,1 

Fam.98 17,7 25,0 17,4 21,7 81,7 

Fam.99 15,6 22,2 20,1 22,5 80,5 

Fam.100 20,3 20,5 17,4 21,7 79,9 

Fam.101 18,8 20,5 20,1 19,6 79,0 

Fam.102 17,2 22,2 17,4 17,1 73,8 

Fam.103 16,7 12,2 20,1 19,6 68,6 

Fam.104 20,3 21,9 20,1 19,6 82,0 

Fam.105 15,1 20,5 20,1 19,2 74,9 

Fam.106 17,7 21,9 9,0 19,6 68,3 

Fam.107 17,2 23,3 11,8 23,8 76,1 

Fam.108 18,2 21,9 17,4 18,3 75,9 

Fam.109 15,1 21,9 14,6 16,3 67,9 

Fam.110 18,8 20,8 17,4 20,4 77,3 

Fam.111 20,3 19,2 17,4 17,5 74,3 

Fam.112 18,2 19,2 17,4 22,9 77,7 

Fam.113 20,8 19,2 17,4 19,6 76,9 

Fam.114 20,3 21,9 14,6 20,4 77,2 

Fam.115 21,4 15,0 20,1 22,5 79,0 

Fam.116 18,8 20,8 22,9 25,0 87,5 

Fam.117 20,3 17,8 14,6 20,4 73,1 

Fam.118 19,8 18,0 22,9 21,7 82,4 

Fam.119 17,2 20,5 22,9 16,3 76,9 

Fam.120 17,2 18,9 22,9 20,8 79,8 

Fam.121 20,3 21,9 17,4 19,6 79,2 

Fam.122 17,2 20,5 14,6 17,5 69,8 

Fam.123 16,7 19,2 17,4 18,3 71,5 

Fam.124 20,3 13,3 17,4 20,4 71,4 

Fam.125 18,2 13,6 14,6 21,7 68,1 
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Continua... 

FAMÍLIAS 
CONTEXTOS 

Sustentabilidade 
CtxI CtxII CtxIII CtxIV 

Fam.126 17,2 20,5 20,1 21,7 79,5 

Fam.127 21,4 20,5 20,1 21,7 83,7 

Fam.128 19,8 20,5 14,6 23,8 78,7 

Fam.129 15,1 20,5 17,4 23,8 76,8 

Fam.130 17,7 20,5 22,9 21,7 82,8 

Fam.131 16,1 20,5 17,4 19,6 57,5 

Fam.132 20,3 20,5 20,1 23,8 84,7 

Fam.133 17,7 15,0 14,6 20,4 67,7 

Fam.134 22,9 21,9 17,4 19,6 81,8 

Fam.135 16,7 16,7 14,6 20,8 68,7 

Fam.136 23,4 21,9 20,1 10,8 76,3 

Fam.137 17,7 22,2 11,8 21,7 73,4 

Fam.138 19,3 12,2 11,8 21,7 65,0 

Fam.139 19,3 17,8 20,1 25,0 82,2 

Fam.140 17,7 20,8 14,6 19,6 72,7 

Fam.141 19,3 21,9 20,1 17,5 78,8 

Fam.142 18,2 12,2 17,4 19,6 67,4 

Fam.143 20,3 16,4 17,4 23,8 77,8 

Fam.144 17,7 12,2 20,1 19,6 69,6 

Fam.145 20,3 17,8 20,1 21,7 79,9 

Fam.146 19,3 21,9 17,4 17,5 76,1 

Fam.147 24,0 13,6 20,1 21,7 79,4 

Fam.148 20,3 15,0 11,8 20,4 67,5 

Fam.149 17,7 16,7 14,6 22,5 71,4 

Fam.150 17,7 13,6 9,0 21,7 62,0 

Fam.151 21,4 23,3 20,1 19,6 84,4 

Fam.152 18,2 18,0 17,4 22,9 76,5 

Fam.153 19,3 19,2 9,0 19,6 67,0 

Fam.154 17,2 20,5 17,4 23,8 78,8 

Fam.155 18,2 19,4 20,1 20,4 78,2 

Fam.156 19,3 17,8 20,1 25,0 82,2 

Fam.157 17,2 23,3 11,8 23,8 76,1 

Fam.158 22,4 22,2 20,1 18,8 83,5 

Fam.159 20,3 23,3 20,1 21,7 85,4 

Fam.160 19,3 22,2 20,1 25,0 86,6 

Fam.161 16,7 22,2 20,1 25,0 84,0 

Fam.162 17,7 20,5 17,4 21,7 77,3 

Fam.163 20,3 23,3 17,4 16,7 77,7 

Fam.164 19,3 22,2 20,1 18,3 79,9 

Fam.165 19,3 18,0 22,9 25,0 85,2 

Fam.166 21,4 19,2 17,4 17,5 75,4 

Fam.167 20,3 19,2 20,1 19,6 79,2 
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Continua... 

FAMÍLIAS 
CONTEXTOS 

Sustentabilidade 
CtxI CtxII CtxIII CtxIV 

Fam.168 18,2 19,4 17,4 18,3 73,4 

Fam.169 20,3 16,4 20,1 17,5 74,3 

Fam.170 17,2 23,3 22,9 19,6 83,0 

Fam.171 17,7 23,3 14,6 19,6 75,2 

Fam.172 14,6 17,8 20,1 22,9 75,4 

Fam.173 19,8 13,9 11,8 20,4 65,9 

Fam.174 20,3 20,5 20,1 17,5 78,5 

Fam.175 20,3 18,0 20,1 20,4 78,9 

Fam.176 18,2 17,8 14,6 22,9 73,5 

Fam.177 22,4 15,0 20,1 18,3 75,9 

Fam.178 19,3 18,0 17,4 21,7 76,3 

Fam.179 19,3 20,5 11,8 19,6 71,2 

Fam.180 20,3 17,8 17,4 21,7 77,1 

Fam.181 20,3 19,2 20,1 19,6 79,2 

Fam.182 12,5 13,6 9,0 19,6 54,7 

Fam.183 16,7 21,9 9,0 22,5 70,1 

Fam.184 18,2 22,2 17,4 20,8 78,6 

Fam.185 20,3 25,0 17,4 21,7 84,3 

Fam.186 17,2 17,8 22,9 19,6 77,4 

Fam.187 18,2 16,4 20,1 21,7 76,4 

Fam.188 20,3 18,0 17,4 21,7 77,4 

Fam.189 19,3 20,5 20,1 17,5 77,4 

Fam.190 21,9 15,0 20,1 23,8 80,7 

Fam.191 17,2 16,4 17,4 20,8 71,8 

Fam.192 18,2 18,0 22,9 18,3 77,5 

Fam.193 18,8 16,4 11,8 20,8 67,8 

Fam.194 21,4 19,2 17,4 20,8 78,7 

Fam.195 18,2 16,7 11,8 20,4 67,1 

Fam.196 13,0 20,5 14,6 18,3 66,5 

Fam.197 20,8 22,2 11,8 14,2 69,0 

Fam.198 18,8 17,8 14,6 19,6 70,7 

Fam.199 16,7 17,8 14,6 22,5 71,5 

Fam.200 16,7 20,5 14,6 21,7 73,5 

Fam.201 19,3 22,2 20,1 19,6 81,2 

Fam.202 16,7 20,5 17,4 20,4 75,0 

Fam.203 18,2 19,4 20,1 15,0 72,8 

Fam.204 20,8 20,5 17,4 21,7 80,4 

Fam.205 18,8 17,8 14,6 22,5 73,6 

Fam.206 16,7 21,9 14,6 20,4 73,6 

Fam.207 16,7 17,8 22,9 15,0 72,3 

Fam.208 19,3 22,2 14,6 18,3 74,4 

Fam.209 16,7 21,9 9,0 20,4 68,0 
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Continua... 

FAMÍLIAS 
CONTEXTOS 

Sustentabilidade 

    
Fam.210 18,2 16,4 17,4 22,9 74,9 

Fam.211 19,3 17,8 17,4 19,6 74,0 

Fam.212 19,3 23,3 9,0 18,3 70,0 

Fam.213 18,8 23,3 9,0 16,3 67,3 

Fam.214 20,3 17,8 22,9 16,3 77,2 

Fam.215 17,2 23,6 20,1 18,8 79,7 

Fam.216 14,6 21,9 17,4 19,6 73,5 

Fam.217 17,7 21,9 17,4 22,9 79,9 

Fam.218 13,0 12,2 20,1 16,3 61,6 

Fam.219 17,2 19,2 22,9 17,5 76,8 

Fam.220 19,3 22,2 20,1 19,2 80,8 

Fam.221 17,2 15,3 17,4 20,4 70,2 

Fam.222 15,6 23,3 20,1 18,3 77,4 

Fam.223 20,3 23,6 9,0 21,7 74,6 

Fam.224 18,2 20,5 17,4 21,7 77,8 

Fam.225 17,7 17,8 11,8 19,6 66,9 

Fam.226 19,3 17,8 20,1 21,7 78,8 

Fam.227 21,4 22,2 17,4 20,4 81,3 

Fam.228 15,6 19,2 11,8 21,7 68,3 

Fam.229 21,4 22,2 14,6 19,6 77,7 

Fam.230 20,3 21,9 20,1 21,7 84,0 

Fam.231 18,2 21,9 17,4 15,4 72,9 

Fam.232 20,8 25,0 14,6 12,1 72,5 

Fam.233 18,2 21,9 20,1 19,6 79,9 

Fam.234 23,4 16,4 20,1 21,7 81,6 

Fam.235 20,3 16,4 14,6 23,8 75,0 

Fam.236 16,1 17,8 20,1 21,7 75,7 

Fam.237 16,7 21,9 17,4 19,6 75,5 

Fam.238 16,7 19,4 17,4 20,4 73,9 

Fam.239 17,7 20,5 17,4 20,4 76,0 

Fam.240 15,6 16,7 22,9 18,3 73,5 

Fam.241 18,2 20,5 17,4 20,4 76,5 

Fam.242 17,2 20,8 17,4 17,5 72,9 

Fam.243 21,4 23,3 20,1 22,5 87,3 

Fam.244 20,3 13,6 20,1 20,4 74,5 

Fam.245 19,3 17,8 14,6 18,8 70,4 

Fam.246 22,4 20,5 20,1 16,3 79,3 

Fam.247 18,2 20,8 11,8 20,4 71,3 

Fam.248 18,2 19,2 14,6 19,6 71,5 

Fam.249 19,3 16,1 20,1 21,7 77,2 

Fam.250 19,3 21,9 22,9 18,3 82,4 

Fam.251 20,3 23,6 14,6 17,5 76,0 
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Fim. 

FAMÍLIAS 
CONTEXTOS 

Sustentabilidade 
CtxI CtxII CtxIII CtxIV 

Fam.252 14,1 19,2 9,0 19,6 61,8 

Fam.253 21,9 22,2 20,1 21,7 85,9 

Fam.254 20,3 21,9 22,9 18,3 83,5 

Fam.255 15,6 22,2 11,8 16,3 65,9 

Fam.256 21,4 17,5 11,8 20,8 71,5 

Fam.257 19,3 21,9 20,1 21,7 83,0 

Fam.258 19,3 21,9 14,6 15,4 71,2 

Fam.259 19,8 15,0 17,4 21,7 73,8 

Fam.260 18,2 17,8 17,4 19,6 72,9 

Fam.261 22,9 25,0 17,4 21,7 86,9 

Fam.262 17,7 17,8 20,1 19,6 75,2 

Fam.263 17,2 15,0 22,9 14,2 69,3 

Fam.264 18,2 20,8 14,6 21,7 75,3 

Fam.265 15,6 21,9 17,4 15,4 70,3 

Fam.266 19,3 23,3 9,0 19,2 70,8 

Fam.267 17,7 21,9 20,1 21,7 81,4 

Fam.268 15,6 19,4 20,1 24,7 79,9 

Fam.269 17,2 13,9 14,6 26,0 71,6 

Fam.270 17,2 25,0 14,6 34,7 91,4 

Fam.271 17,7 17,8 20,1 28,0 83,6 

Fam.272 17,2 19,4 14,6 36,0 87,2 

Fam.273 19,3 23,3 22,9 18,3 83,8 

Fam.274 21,9 20,5 14,6 19,6 76,6 

Fam.275 17,7 22,2 17,4 17,5 74,8 

Fam.276 18,2 17,8 20,1 20,4 76,5 

Fam.277 19,8 23,6 20,1 19,6 83,1 

Fam.278 21,4 19,4 14,6 20,4 75,8 

Fam.279 18,8 23,6 17,4 18,8 78,5 

Fam.280 17,7 19,2 4,9 19,2 60,9 

Fam.281 18,2 21,9 17,4 21,7 79,2 

Fam.282 16,1 23,3 20,1 18,3 77,9 

Fam.283 14,6 18,0 17,4 20,4 70,4 

Fam.284 19,3 17,8 20,1 15,42 72,6 

Fam.285 18,2 23,3 20,1 18,33 80,0 

Fam.286 18,8 23,6 22,9 16,25 81,5 

Fam.287 18,2 19,2 20,1 17,50 75,0 

Fam.288 20,3 25,0 20,1 14,17 79,6 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

 


