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RESUMO 

 

A partir do final dos anos 1990, surgiram propostas viáveis à convivência com o semiárido do 
Nordeste brasileiro, ainda que algumas se encontrem atreladas ao assistencialismo vinculado 
ao “combate à seca”. A mudança de paradigmas para a formulação dessas políticas perpassa 
pelo modelo econômico adotado para a agricultura do país, pela organização da sociedade e 
pelo discurso do combate à desertificação, cujas práticas se chocam com as políticas de 
desenvolvimento agrícola.  Nesse contexto, surge o Garantia-Safra, um programa de proteção 
agrícola de cunho social, com vistas à convivência com o semiárido nordestino. Ele está 
inserido no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) que, por 
vezes, é contraditório em suas concepções, portanto é conveniente que se faça uma avaliação 
de seu desempenho. Assim, esta pesquisa teve como objetivo principal fazer uma análise 
preliminar do desempenho do Garantia-Safra no município de Gararu-SE, entre 2008 e 2012. 
Para tanto, contextualizou-se o Garantia-Safra, considerando os procedimentos dos agentes 
envolvidos; relacionou-se as ações implementadas pelo Programa às condições de vida do 
beneficiário e identificou-se a magnitude das mudanças efetivadas na convivência com o 
semiárido em Gararu. A pesquisa teve natureza interdisciplinar de abordagem qualitativa e 
quantitativa, de caráter exploratório e descritivo. Fez-se revisão documental em dados 
primários (atas, cadastros, questionários, entrevistas e pesquisa de campo) e secundários 
(teses, dissertações e outros). Utilizou-se o Quadro Processo-Produto-Benefício para o exame 
da eficiência, eficácia e efetividade do benefício em foco. Os dados foram submetidos à 
análise de conteúdo, sob a técnica catalogal temática. Constatou-se que se trata de política 
com eficiência parcial, pois cumpre objetivo principal, o de oferecer condições mínimas para 
o enfrentamento da seca, porém falha na assistência técnica, no associativismo e não executa 
capacitações para a convivência com o semiárido; oferece eficácia, porque promove a 
distribuição de renda, o que deixa os beneficiários satisfeitos, porém sem efetividade, já que 
não promove mudanças estruturais no meio de vida das comunidades, além de agregarem 
políticas estaduais para o crescimento da agricultura familiar, mas desconectadas do combate 
à desertificação. A pesquisa encaminha três palavras para encorajar o programa analisado: 
parabéns, integração e vigilância. 
 
 

Palavras-chave: Garantia-Safra, políticas-públicas, beneficiários e convivência com o 

Semiárido. 
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ABSTRACT 
 
 

From the late 1990, viable proposals arose to coexistence with the Brazilian Northeastern 
semi-arid region, even though some of them are linked to assistance linked to "drought-
fighting". The change of paradigms for the formulation of such policies pervades the 
economic model adopted for the country's agriculture, the society organization and the 
discourse of combating desertification, whose practices clash with agricultural development 
policies. In this context, Warranty-Harvest, a program of agricultural social protection, with a 
view to coexistence with the semi-arid Northeast arises. It is inserted in the Pronaf that 
sometimes is contradictory in their designs, so it is appropriate to make an assessment of its 
performance. Thus, this research had as main objective to make a preliminary analysis of the 
performance of Warranty- Harvest in the municipality of Gararu from Sergipe State , between 
2008 and 2012. For both, Warranty-Harvest was contextualized, considering the procedures 
of the agents involved; related to the actions implemented by the program to the living 
conditions of the beneficiary and identified the magnitude of the changes take effect in 
coexistence with the semi-arid in Gararu. The interdisciplinary nature of research had 
qualitative and quantitative approach, exploratory and descriptive character. It was done 
document review in primary data (minutes, records, questionnaires, interviews and field 
research) and secondary (theses, dissertations and other). The framework was Process-
Product-Benefit for the examination of the efficiency, efficacy and effectiveness of benefit in 
focus. The data were subjected to content analysis, under the catalogal technique. It was noted 
that this policy with partial efficiency, because it meets the main objective of offering 
minimum conditions for the fight against drought, but failed in technical assistance, 
Association and does not perform trainings for coexistence with the semi-arid; offers 
efficiency because it promotes the distribution of income, which leaves beneficiaries satisfied, 
but no effectiveness, since it promotes structural changes in the way of life of the 
communities, in addition to aggregate State policies for the growth of family agriculture, but 
disconnected for combating desertification. Search forwards three words to encourage the 
program analyzed: congratulations, integration and monitoring.  
 

 

Keywords: warranty-harvest, public policies, beneficiaries and coexistence with the semi-arid. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos anos, verificaram-se inúmeras ações públicas planejadas para o melhor 

aproveitamento dos recursos naturais e culturais do semiárido brasileiro com vistas a conviver 

com as especificidades físicas e sociais. Entretanto, a literatura sobre a temática expressa a 

indiferença com a qual. Até poucos anos, os governos brasileiros têm tratado a questão do 

Sertão do Nordeste, abordando a historicidade da estrutura fundiária, da distribuição de renda, 

associando-as às condições climáticas.  

 

Atualmente, há o reconhecimento de que as políticas e programas implementados até 

a última década foram inadequados para a melhoria efetiva das condições de vida dessa 

população nordestina e de que é imprescindível que ocorram reais transformações no âmbito 

econômico e social, sem, com isso, promover a degradação ambiental. Essa questão tem 

gerado avaliações críticas das propostas que são apresentadas e a exigência de discussões 

profundas quanto às consequências dos programas, projetos e obras que são apresentados 

como soluções para os problemas do semiárido. 

 

A última década do século passado assinalou transformações na sociedade, de modo 

a estruturar redes de organizações sociais, a exemplo da Articulação pelo Semiárido (ASA), a 

Pastoral da Criança, sindicados e associações do meio rural que têm pressionado e participado 

das decisões políticas voltadas para a adaptação do sertanejo ao semiárido, bem como a 

adequação das políticas públicas no sentido da convivência e não mais para combater a seca. 

Um dos programas ou políticas públicas que tem movimentado o semiárido é o Programa 

Garantia-Safra, inserido no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf), direcionado ao agricultor familiar de baixa-renda. O Garantia-Safra apresenta uma 

proposta inovadora, porque sua legislação é bastante abrangente, pois perpassa pela 

indenização de prejuízos ocasionados pela perda de safra em anos de secas prolongadas, pelo 

estímulo ao associativismo, investimentos na assistência técnica e cursos preparatórios para a 

convivência com o semiárido.  

 

Isto posto, é preciso fazer um exame das experiências do Garantia-Safra para 

assinalar suas dificuldades no direcionamento à integração da política agrícola e da política 
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agrária, como também para garantir a sua sustentabilidade e apontar-lhe encaminhamentos 

mais eficazes. É considerado que a situação estrutural do Brasil impõe “obstáculos à execução 

das políticas diferenciadas, ao mesmo tempo em que elas são, em princípio, uma tentativa de 

rompê-la, o que lhe introduz uma enorme ambiguidade permanente: formulação de propostas 

ambiciosas e abrangentes e seu inevitável esvaziamento na prática de sua execução” 

(DELGADO, 2001, p. 27).   

 

Uma avaliação de programa busca examinar a efetividade dos programas e projetos e 

apurar em que medida as ações implementadas lograram produzir os efeitos pretendidos pela 

legislação (BRASIL, 2000, p. 17). Ou seja, é uma tarefa ambiciosa em relação aos objetivos e 

resultados de uma intervenção Governamental. Por essa razão, esta pesquisa se limitou a fazer 

uma análise preliminar do desempenho do Programa Garantia-Safra no município de Gararu, 

no período de 2008 a 2012, a qual buscou contextualizar o Garantia-Safra neste município, 

considerando os procedimentos das partes envolvidas; relacionar as ações implementadas pelo 

programa às condições de vida do beneficiário e identificar a magnitude das mudanças 

efetivadas pelo programa na convivência com o semiárido em Gararu. 

 

A razão que motivou o desenvolvimento desta pesquisa encontra-se no fato de que a 

população do município, cujo principal meio de renda está associado à agricultura familiar, 

busca adaptar-se às condições de secas cíclicas do semiárido, de modo que a sua base de 

sustentação reside no apoio das políticas públicas destinas à promoção dessa convivência, no 

caso, o Programa Garantia-Safra. 

 

Devido à abrangência dos objetivos estabelecidos na legislação do Garantia-Safra, 

esta pesquisa norteia-se nas seguintes questões: 

 

 Existe consistência entre as ações desenvolvidas no município de 

Gararu e os objetivos estabelecidos pelo programa Garantia-Safra? 

 Quais são as consequências globais do programa para a sociedade local, 

no sentido da implementação de ações estaduais associadas aos objetivos do 

programa? 
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Em resposta a estas questões, a atual pesquisa organizou-se em cinco blocos: a 

introdução, com uma visão panorâmica sobre o conteúdo da pesquisa, anteriormente 

apresentado, três capítulos e as considerações finais abaixo resumidos. 

 

O Capítulo 1 faz uma abordagem geral sobre as visões e versões quanto ao Sertão 

Nordestino, através de um apanhado histórico de pesquisas relacionadas à seca, levanta o 

questionamento sobre a sua previsibilidade e, logo em seguida, apresenta a Caracterização 

Climática do Semiárido e de Sergipe. Apresenta ainda a Memória das Secas e as políticas 

públicas de cunho emergencial para combater o fenômeno usado para imprimir e explorar do 

Nordeste a tatuagem de seco e pobre para, em seguida, contextualizar a formulação de 

políticas públicas voltadas para a convivência com o semiárido, as quais perpassam pelo 

modelo econômico da agricultura brasileira, a organização da sociedade e o Programa de 

Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, como ponto importante nessa 

mudança de paradigma. Por fim, aborda as características do Programa Garantia-Safra e 

dados atualizados de sua legislação, com vistas à contextualização mais adiante dessa política 

de convivência com o semiárido, foco dessa pesquisa.  

 

No Capítulo 2, está exposta a metodologia da pesquisa, a qual mostra sinteticamente 

as características do município de Gararu e mais detalhadamente as características, os 

métodos e instrumentos da pesquisa. Entre eles, encontram-se as orientações do Manual de 

Auditoria de Natureza Operacional do Tribunal de Contas da União para determinar o grau de 

eficiência, eficácia e efetividade do Programa Garantia-Safra naquele município.    

 

O substancial Capítulo 3 constará a análise e interpretação dos resultados. Este 

capítulo contextualiza o programa Garantia-Safra no Estado de Sergipe e no município de 

Gararu; revela através de gráficos, tabelas e discussões, o resultado das entrevistas junto aos 

agentes responsáveis pelo processo e os beneficiários dessa política pública de caráter 

permanente com roupagem de convivência com o Semiárido, mas que na prática não se 

completa e ainda lhe são agregadas políticas estaduais ditas para o crescimento da agricultura 

familiar, porém desconectadas do combate à desertificação. 

 

As considerações finais contém a síntese das discussões sobre as análises elaboradas, 

a sistematização do desempenho do Garantia-Safra em Gararu, no qual se constatou falhas, 

mas não se pode negar o sucesso no que diz respeito à distribuição de renda no município; 
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além de suscitar a criação de uma Poupança Convivência, encaminha três palavras para 

encorajar o programa analisado: parabéns, integração e vigilância. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
 
 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

1.1 VISÕES E VERSÕES SOBRE O SERTÃO NORDESTINO 

 

 

O Sertão, de natureza torturada (CUNHA, 2011, p. 47), é uma das sub-regiões do 

Nordeste brasileiro conhecida pela semiaridez do seu clima e pela irregularidade das chuvas 

que ora inunda, ora escasseia a água na região. Artistas voltados para os diversos campos da 

arte se inspiram na caatinga, vegetação típica local, na Seca, períodos de estiagem e no 

cotidiano sertanejo para expressar o Sertão. Tem-se cantores como Luiz Gonzaga, o “Rei do 

Baião”, artistas plásticos como Mestre Vitalino, artesão popular, cineastas famosos, 

destacando Ariano Suassuna, poetas de renome internacional, com destaque aos poetas 

célebres como Graciliano Ramos, com sua obra “Vidas Secas” e cordelistas como Leandro 

Gomes de Barros e João Martins de Athayde.  

 

“Quem já passou no sertão 
E viu o solo rachado, 
A caatinga cor de cinza, 
Duvido não ter parado 
Pra ficar olhando o verde 
Do juazeiro copado. 
 
E sair dali pensando: 
Como pode a natureza 
Num clima tão quente e seco, 
Numa terra indefesa 
Com tanta adversidade 
Criar tamanha beleza...”(FRANCISCO, 2007) 

 

Pesquisadores e estudiosos também buscam e produzem informações sobre o 

semiárido brasileiro, debruçando-se sobre materiais impressos, meios digitais e audiovisuais e 

descobrem vasta literatura em linguagens das mais criativas sobre o Sertão, suas belezas e 

mazelas, a exemplo de Albuquerque (2001) que faz abordagem interessante e curiosa ao 

explorar a interface entre os versos da música popular nordestina e o conhecimento científico 

sobre a caatinga.  Logo na apresentação do documento “O Bioma Caatinga representado na 

Cultura Popular Nordestina”, publicado pela Embrapa Semiárido, o autor destaca o fato de 

que se a tecnologia criada pela pesquisa não chegar ao produtor, numa seca prolongada a 

vaquinha vai ficar realmente no couro e no osso, podendo até morrer, em alusão à música “O 
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último pau-de-arara” (GUIMARÃES, José; CORUMBA; VENÂNCIO, 1956). O implacável 

estilo poético de Euclides da Cunha (2003) ilustra o cenário árido do Sertão com um 

vocabulário arrojado que descreve a mestiçagem do sertanejo jagunço ao sertanejo do litoral, 

diz que “o sertanejo, antes de tudo, é um forte” (p.77), expressa o respeito pela resistência e 

autenticidade do sertanejo que não herda do europeu a característica degeneradora do seu 

meio, possui uma “tendência instintiva a uma situação de equilíbrio” (p.74).  

 

Cunha (2011, p.41), compara os horizontes monótonos de uma aridez generalizada 

do sertão nordestino a bordas de um deserto e às cacimbas e às lagoas mortas a  

 

Verdadeiros oásis, tem, contudo, não raro, um aspecto lúgubre: localizadas em 
depressões, entre colinas nuas, envoltas pelos mandacarus despidos e tristes, como 
espetros de árvores; ou num colo de chapada, recortando-se com destaque no chão 
poente e pardo, graças á placa verde-negra das algas unicelulares que a revestem. 
(grifos do autor) (CUNHA, 2003, p. 42) 

 

É vasta a literatura que trata de forma estereotipada a sociedade e o espaço do 

Semiárido nordestino, como se toda a região fosse permanentemente seca e despotencializada 

de atributos naturais ou sociais para a sobrevivência e o desenvolvimento humano e 

econômico. Albuquerque Jr. (2006) inventariou uma série de estereótipos que surgiram com 

as condições do espaço físico nordestino e tratou de desconstruir a visão calamitosa atribuída 

ao Nordeste, denunciando os diversos modelos excludentes que envolvem a organização e a 

apropriação desse espaço inventado pelos poderes locais, nacionais e, por vezes, globais. 

 

 Albuquerque Jr. (2006, p. 68 e p.72) e Antônio Barbosa (2012, p. 15) atribuem aos 

veículos de comunicação, no caso a imprensa com a literatura de intelectuais e de jornalistas, 

a imagem degradante que o discurso regionalista iniciado nos anos 1877 empregara ao espaço 

e ao povo do Nordeste, discurso que até os dias atuais impõe à seca as razões pela ignorância, 

pela pobreza e fanatismo daquela população. Como também “era por meio de espetáculos, 

jogos, festas feitas para arrecadar fundos para as vítimas do flagelo, que os sulistas ouviam 

falar de seus irmãos do Norte” (ALBUQUERQUE JR. 2006, p. 68). Para o autor, a seca 

tornou-se o tema central no discurso dos representantes políticos da época, argumentos que os 

fizeram sobreviver como elite regional durante décadas. 

 

Decerto que o Sertão do Nordeste Brasileiro apresenta características climáticas e 

geomorfológicas que exigem planejamentos específicos e monitoramento constante por parte 
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da política governamental e da população. A pluviosidade, em média, é de 750 mm/ano e “o 

subsolo é formado em 70% por rochas cristalinas, rasas, o que dificulta a formação de 

mananciais perenes e a portabilidade da água, normalmente salinizada” (MALVEZZI, 2007, 

p.10). Segundo Roberto Malvezzi (2007, p.10), há déficit hídrico, mas isso não significa falta 

de chuva ou de água. Para o autor, “é o Semiárido mais chuvoso do planeta”. Frase que dá 

título ao artigo de Leonardo Boof (2007), no qual o célebre ecologista afirma que associar o 

semiárido nordestino à seca é uma visão curta e parcial do semiárido, uma vez que, nos 

últimos anos, estudos minuciosos e trabalhos consistentes suscitaram uma visão 

revolucionária, na qual se fala menos de seca e mais de semiárido com o qual se deve 

conviver criativamente.  

 

Essas imagens são fruto de julgamentos superficiais sobre a realidade do semiárido e 

dos interesses políticos das elites locais que explicavam a miséria, a fome e o atraso 

como produtos de condições naturais adversas, do clima, da terra e da formação de 

sua gente. (SILVA, 2003, p. 361)  

 

Malvezzi (2007, p.9) revela a sua preferência pela expressão “Sertão”, porque, para 

ele, traz consigo uma identidade cultural para além do clima e do bioma. O autor faz uma 

análise holística do semiárido nordestino, na qual expõe, de maneira mais abrangente, as 

questões e os desafios vinculados à história, à natureza e ao desenvolvimento político, 

econômico e social da região.  

 

 

1.2 A SECA: UM FENÔMENO CÍCLICO (IM)PREVISÍVEL? 

 

 

No semiárido brasileiro no ano de 2012 viveu-se uma das maiores secas dos últimos 

30 anos. Nenhum dos presidentes brasileiros que assumiram o governo após a ditadura militar 

se viu frente a uma seca de tamanha dimensão. De acordo com Barbosa, “neste contexto se 

faz necessário aprofundar o tema, entender seus efeitos e intervir em seus desdobramentos” 

(2012 p.13).  

 

Os Sertões, obra de Euclides da Cunha, revela características ainda desconhecidas do 

sertão nordestino. O renomado autor refere-se ao que hoje chamamos de semiárido, como o 
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“Sertão do Norte”, a “categoria geográfica que Hegel não citou”. Ele descreve o contraste 

entre os períodos de secas e de invernos chuvosos, fala sobre a vegetação de estepe de 

planícies áridas à primeira vista, mas que ao atravessar o inverno acredita-se que são partes de 

vales férteis “profusamente irrigados”. Para o autor, são regiões “barbaramente estéreis; 

maravilhosamente exuberantes”, que na plenitude das secas são “positivamente o deserto”, 

mas quando as secas não são prolongadas a ponto de originar “penosíssimos êxodos (...) o 

sertão é um vale fértil. É um pomar vastíssimo, sem dono” (CUNHA, 2011, p.85-86).  

 

Na contemporaneidade de Euclides da Cunha (final do século XIX e início do século 

XX) ainda admitia-se a falta de informações seguras sobre a recorrência das secas e as 

especificidades do clima semiárido, uma vez que “nenhum pioneiro da ciência suportou ainda 

as agruras daquele rincão sertanejo em prazo suficiente para o definir” (CUNHA, 2011, p. 

55). Em pleno século XXI, com avançados instrumentos e tecnologias, além de pesquisas 

aprofundadas sobre o tema, já não é possível aceitar o desconhecimento total da ocorrência 

das secas ou da sua extensão, de tal modo que não faz sentido a falta de estratégias viáveis à 

convivência com o fenômeno.          

 

 

1.2.1 Caracterização Climática do Semiárido do Nordeste do Brasil – NEB 

 

 

A região Nordeste do Brasil está situada na faixa tropical entre 1ºS e 18°S e 35°W e 

47°W, com uma área em torno de 1,6 x 106 Km2. Tem basicamente como problemas 

climáticos as irregularidades tanto espacial como temporal do seu regime de chuvas. Este 

regime, quando normal, caracteriza-se principalmente por uma estação chuvosa, com chuvas 

abundantes e um período muito seco, de duração variável, cujas chuvas são raras e pouco 

intensas. 

 

As variabilidades temporais e espaciais das precipitações pluviométricas constituem 

uma característica marcante do clima da região Nordeste do Brasil, em particular sobre a 

porção semiárida, em que a irregularidade temporal e espacial das chuvas constitui fator 

relevante, se não mais, do que os totais pluviométricos sazonais propriamente ditos, em 
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especial para a agricultura de sequeiro, que depende da manutenção da umidade do solo 

durante o período de cultivo. 

 

Entre os principais fatores climáticos que determinam a distribuição dos elementos 

climáticos no Nordeste do Brasil (NEB) e sua variação sazonal estão a sua posição geográfica, 

seu relevo, a natureza da sua superfície e os sistemas de pressão atuantes na região.  O NEB 

está sob a influência dos Anticiclones Subtropicais do Atlântico Sul e do Atlântico Norte e do 

cavado equatorial, cujas variações sazonais de intensidade e posicionamento determinam o 

clima na região. 

 

A variabilidade espacial da precipitação no setor do semiárido é da ordem de 500 a 

700mm anual. A maior concentração da chuva dá-se entre os meses de fevereiro e maio 

(STRANG, 1972, KOUSKY e CHU, 1978). As causas da grande variabilidade climática 

nessa região ainda não são completamente entendidas, porém vários estudos têm apontado 

sistemas da circulação geral da atmosfera, tais como fenômenos do tipo El Niño/Oscilação 

Sul (ENOS), como responsáveis pela ocorrência dos regimes distintos de precipitação. Na 

região do semiárido, a intensidade da precipitação depende basicamente da atividade 

convectiva que está associada à incursão da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), 

sistema responsável por 70% da produção de chuva nessa região. Vários estudos enfatizam a 

relação entre a intensidade e durabilidade da estação chuvosa e a posição da ZCIT 

(CORREIA, 1989, UVO, 1989, ARAGÃO et al. 2000). 

 

Considerando a região do Atlântico Equatorial, a ZCIT migra sazonalmente, em anos 

considerados normais, de sua posição mais ao norte (14° N), durante agosto-setembro, para 

sua posição mais ao sul (2°S), durante março-abril. Essa migração sazonal da ZCIT tem papel 

importante na determinação da estação chuvosa do semiárido nordestino. 

 

O Estado de Sergipe está localizado nas seguintes coordenadas geográficas 9º 31‟ S a 

11º 33‟ e 36º 25‟ W a 38º 14‟ W, na faixa tropical e possui como problema climático a 

irregularidade espacial e temporal da distribuição da precipitação pluviométrica, sendo 

decrescente do litoral em direção ao semiárido. No litoral leste, são observadas isoietas 

superiores a 1600mm, enquanto que, no Semiárido, a precipitação anual é inferior a 700mm, 

decaindo para menos de 500mm (Figura 1.1). O período chuvoso no estado se concentra entre 

os meses de abril e agosto, apresentando intensidade máxima nos meses de maio a junho. 
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O regime pluviométrico do Estado de Sergipe está associado às condições 

atmosféricas e sistemas sinóticos que atuam nos setores norte e leste do Nordeste do Brasil e 

possui uma característica própria diferente dos demais regimes da região do NEB, 

apresentando uma grande variabilidade interanual (com desvio da média climatológica 

superior a um desvio padrão). Devido à sua posição geográfica espacial, Sergipe possui uma 

característica de transição entre os regimes pluviométricos do norte (com máximos de 

fevereiro a maio) e do sul do NEB (dezembro a fevereiro). Essa transição é observada no 

início da estação chuvosa alterando a precipitação e causando veranicos, ou seja, estiagem 

durante a estação chuvosa, com dias de calor intenso e insolação, com duração mínima de 

quatro dias (AGRITEMPO, 2013). 

 

 
 
Figura 1.1: Isoietas anuais médias do Semiárido Sergipano. 2012. 
Elaboração: Luciano Lima       
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1.2.2 Memória das Secas e as políticas públicas 

 

 

A ocorrência de secas no semiárido do Brasil é secular. Os índios sofriam com as 

secas, o fenômeno contribuiu para o seu nomadismo nessa região. A ocupação dos brancos 

com atividades agropecuárias promoveu o aumento dos problemas advindos com a seca. 

Josemir Melo (1999, p.13) explica que a ocorrência de secas está associada ao fenômeno “El 

Niño”, porém destaca que a intensidade dele não determina sempre a ocorrência de grandes 

secas, porque outros fatores as influenciam, como o Dipolo do Atlântico 

(aquecimento/esfriamento do Atlântico Norte/ Sul) e o surgimento de atividades vulcânicas. 

Segundo o autor, a partir de pesquisa com base em 83 anos de observação, verificou-se que 

houve apenas 16,8% de anos produtivos no Nordeste, ou seja, 14 anos, o que levou o 

pesquisador a considerar os anos de secas como anos normais.  

 

Na cadência das secas, as duas maiores interrupções do fenômeno durou 32 anos 

cada ocorrência. Uma ocorreu no século XVIII e a outra no século seguinte, com exatidão de 

datas (1745-1777 e 1845-1877), o que confirma a possibilidade de previsão de sua ocorrência, 

mas, apesar da simplicidade aritmética dos resultados, “o problema (...) permanece insolúvel” 

(CUNHA, 2011, p.65). Na intenção de analisar o debate sobre a seca e a intervenção do 

Estado, Barbosa (2012, p. 13), faz a revisão da história dos últimos 200 anos com vistas a 

colaborar na construção de uma ciência de convivência com o semiárido. O autor verifica que 

as secas de maior intensidade ocorrem em intervalos de cerca de 30 anos, o que reforça 

informações já conhecidas. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA – (2009, 

p.282) apresenta média de três anos de seca por década entre os séculos XVIII e XX, em 85 

anos de secas.  

 

Observa-se que, desde os tempos do Brasil colônia, de acordo com Antônio Barbosa 

(2012 p. 2), o que era problema para alguns poderia vir a ser oportunidade para outros. Como 

a “Garantia do Socorro Público”, previsto na Constituição Nacional de 1824, cujo artigo Art. 

179, que trata dos direitos humanos, traz no inciso XXXI: “A Constituição também garante os 

socorros públicos”. Para o autor, a oficialização do socorro abre precedente para a “Indústria 

da Seca”, a qual sustenta a “política de uma mão lava a outra” (BARBOSA, 2012, p. 03). O 

autor demonstra o poder dessa política ao apresentar o contexto da grande seca ocorrida em 

1816 e a ocorrida 29 anos depois, em 1845. A primeira, associada às ideias liberais da época,
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desencadeou o movimento separatista em Pernambuco, em 1817, tamanho fora o seu efeito; a 

segunda, já sob as benesses do socorro público, que distribuía recursos para os coronéis 

nordestinos, pouco significou para o poder local e nacional. Quanto à seca em si, o discurso 

era de ser preciso combatê-la, mudar a sequidão da região, com práticas ineficientes para 

“socorrer o povo”. (BARBOSA, 2012, p. 4) 

 

A história mostra os erros na política de mitigação das secas, que tem sido comum 

desde o Império (1822-1889) através de táticas paliativas como distribuição de plantas, de 

cestas de alimentação, chegando até a introduzir camelos no semiárido e as famosas frentes de 

trabalho para abrir estradas (MELO, 1999, p. 18), ou verdadeiros campos de concentração 

para evitar saques. 

 

Albuquerque Jr. (2006, p. 62) reporta ao discurso da seca de dois séculos atrás, no 

qual a deficiência do meio árido e da raça inferior (nordestinos) deveria ser compensada pela 

atuação do Estado, investindo na modernização da área, numa política de imigração, numa 

série de medidas para solucionar o problema das secas, ao passo que o desenvolvimento do 

Sul era explicado pela superioridade do seu clima e de sua raça. O autor destaca que a seca de 

1877-79 foi a primeira a ter repercussão nacional pela imprensa e a atingir médios 

proprietários de terra, os quais suscitaram recursos consideráveis para as vítimas do flagelo, 

fato que fez as bancadas “nortistas” no parlamento descobrirem a arma poderosa que tinham 

nas mãos: a seca.  Daí por diante, a seca é institucionalizada pela constituição de 1891, “no 

artigo 5º, que obriga a União a destinar verbas especiais para o socorro de áreas, vítimas de 

flagelos naturais”. São criadas instituições para o “combate às secas” e para “salvar o espírito 

nordestino”, eventos que segundo o autor, servem de “trincheira para reivindicações, 

conquistas e benesses econômicas e cargos no aparelho do Estado, desproporcionais à 

importância e à força política que esta região possui” (ALBUQUERQUE JR., 2006, p. 74). 

 

Numa história mais recente, durante o mandato de Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), o governo e seus ministros não deram a devida atenção para a seca de 1998, uma das 

maiores secas do século (MELO, 1999, p. 17). Seca que já se anunciava no ano anterior, leva 

a sociedade do semiárido a se organizar e cometer saques como resposta à política de “Crédito 

para a seca” e outras políticas emergenciais e paliativas anunciadas como reação do governo 

não contra a seca, mas contra a queda nas pesquisas eleitorais para a reeleição do presidente 
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naquele ano. “(...) o ministro não inclui a fome, a miséria e a inoperância governamental entre 

as causas dos saques. Prefere culpar as lideranças dos movimentos sociais” (CARVALHO 

FILHO, 2001, p. 209). 

 

O Memorial da Seca (1981) elenca diversas pesquisas e estudos direcionados a 

adaptações e criação de meios para conviver com regiões de características semiáridas e 

desérticas. Descreve a experiência exitosa no Egito e compara o São Francisco ao Nilo do 

Brasil, sendo o rio brasileiro, o São Francisco, mais rico em afluentes e o solo nordestino com 

possibilidades subterrâneas e de irrigação. Cita o sucesso da transformação de desertos em 

campos produtivos com os consequentes benefícios econômicos, políticos e sociais, ocorridos 

no Egito, na Índia e no México. Mas ressalta que, para combater a grande calamidade, é 

preciso um conjunto de providências técnicas e administrativas que só produzirão efeito se 

postas em prática simultaneamente (ROSADO, 1981, p.9). 

 

Como pode ser observado, o fenômeno “seca” ou estiagem prolongada há muito 

tempo é passível de previsão. Mas os governantes ainda não buscaram, efetivamente, 

intervenção no sentido de prevenir o fenômeno e muito menos transformar, de forma positiva, 

suas consequências usando o desenvolvimento de tecnologias e meios adequados à realidade 

semiárida. Até quando a seca será vista como “o terror máximo dos rudes patrícios que ali se 

agitam” (CUNHA, 2011, p. 64)? 

 

 

1.3 A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A CONVIVÊNCIA COM 

O SEMIÁRIDO DO BRASIL  

 

 

O Governo Federal, em geral, e do Estado de Sergipe, em particular, nas últimas 

décadas têm criado e implementado políticas públicas e programas para minimizar os 

desgastes sociais atribuídos às condições do clima semiárido sem efetivamente contemplar, de 

forma satisfatória, o Meio Ambiente e as comunidades ali existentes. O Garantia-Safra é um 

programa agrícola de cunho social, com vistas à convivência com o semiárido nordestino. Ele 

está inserido no Pronaf, uma política pública voltada para a agricultura familiar. Para entender 

o processo de formulação do Garantia-Safra e suas conquistas, objeto dessa pesquisa, optou-
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se por, inicialmente, esclarecer o conceito de política pública para, em seguida, apresentar o 

contexto de sua construção.  

 

Segundo Maria Graça Rua (2011, p. 1), a Política é o conjunto de procedimentos 

formais e informais que expressam as relações de poder e que se destinam à resolução 

pacífica dos conflitos sociais quanto a bens públicos. As políticas públicas resultam da 

atividade política, as quais, para a autora, compreendem o conjunto das decisões e ações 

relativas à destinação de valores/verbas que, geralmente, envolvem mais do que uma decisão 

e requerem diversas ações estrategicamente selecionadas para implementar as decisões 

tomadas. Grande parte da atividade política dos governos se destina à tentativa de satisfazer as 

demandas que lhes são dirigidas pelos atores sociais (políticos, burocratas, empresários, 

trabalhadores organizados, agentes internacionais, como Fundo Monetário Mundial (FMI) e 

Banco Mundial, e a mídia) ou aquelas formuladas pelos próprios agentes do sistema político, 

ao mesmo tempo em que articulam os apoios necessários (RUA, 2011, p.2-5). Nesse sentido, 

a política social passa por dois desafios: defender o lugar do Estado, como serviço público 

necessário, estrategicamente equalizador, e defender a necessidade iniludível de controle 

democrático popular, por meio da cidadania organizada (DEMO, 2010, p. 50).   

 

Rua (2011 p. 11) lembra que alguns modelos para pensar a solução do problema 

político, suas características e falhas, são considerados como paradigmas de análise política, 

mas que o importante é que, no jogo da elaboração de políticas públicas, para obter vantagens 

individuais, coletivas e/ou organizacionais, os atores fazem todas as alianças possíveis, usam 

de todas as estratégias e recursos. Frederico Silva e Suylan Midlej (2011, p. 15) ressaltam a 

utilização do referencial como finalidade analítica e de reconstrução da política pública no seu 

contexto significativo, normativo e instrumental, de modo que permita compreender suas 

orientações e como os atores se articulam em torno delas, mesmo que seus acordos sejam 

parciais.  

 

A separação entre a formulação, a decisão, a implementação e a avaliação de 

políticas públicas é um recurso mais importante para fins de análise do que um fato real do 

processo político. De acordo com Rua (2011, p.12), a finalidade das políticas públicas é a sua 

implementação, ou seja, ações para fazer uma política funcionar efetivamente, porém elas 

podem ter apenas o objetivo de permitir que os políticos ofereçam ao público satisfações 

simbólicas, sem que haja nenhuma intenção verdadeira de implementá-las, como as criadas 
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para minimizar as questões ambientais, por exemplo. “Quando se trata de políticas com 

características de „programas‟, um dos problemas que surgem resulta do modo pelos quais 

esses programas interagem e entram em conflito com outros programas” (RUA, 2011, p. 14).  

 

A autora esclarece que o processo de implementação de um programa ou política 

pública pode ser uma continuação da formulação, envolvendo flexibilização, de maneira que 

compreende um contínuo processo de interação e negociação ao longo do tempo, entre 

aqueles que querem pôr uma política para funcionar e aqueles de quem este funcionamento 

depende.   

 

De forma geral, a literatura aponta para três fatores que impulsionaram as mudanças 

relacionadas à formulação de propostas viáveis à convivência com o semiárido, ainda que 

algumas se encontrem atreladas ao renitente e, às vezes, indispensável assistencialismo e 

orientadas por interesses alheios à maioria da população: a) o modelo de economia adotado 

pelo país na década de 1980, que incentiva a produção e o consumo interno, mas também à 

exportação, fato que teve consequências profundas nas políticas agrícolas, mas não na 

estrutura agrária; b) a organização da sociedade civil no Brasil e no Nordeste que, quando 

resiste às perseguições e à desqualificação pelo poder político com apoio do poder da mídia, 

promove verdadeiras revoluções; c) o discurso do risco da desertificação que estimula o 

surgimento de políticas para combatê-la e para mitigar os efeitos das secas, mas que na prática 

choca com as políticas de desenvolvimento agrícola.   

 

 

1.3.1 A política agrícola brasileira e seus reflexos no semiárido  

 

 

O modelo de desenvolvimento adotado pelo Brasil, de meados da década de 1960 até 

o início dos anos 1980, é, no mínimo, ambíguo, porque por um lado seus resultados foram 

favoráveis à industrialização do país e à sua diversificação no comércio internacional, e por 

outro lado a ele é atribuído a expansão da pobreza e das desigualdades regionais, além de se 

constituir numa ameaça à sustentabilidade ambiental (ZELAYA DE CHÉVEZ, 2002, p. 51).  

 

Em uma análise dos efeitos da política econômica sobre a política agrícola e o 

comportamento da agricultura no Brasil, Nelson Delgado (2001) afirma que, apesar da 
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política desenvolvimentista do pós-guerra ter penalizado o setor agrícola, por condicionar a 

atuação dos agentes econômicos e dos atores sociais, provocando consequências sociais e 

políticas indesejáveis do ponto de vista do bem-estar econômico e social, nitidamente mais 

agravante no semiárido nordestino, elas definiram um papel para a agricultura no conjunto da 

política econômica nacional e regional, o que implicou num aumento da intervenção do 

Estado no setor. O objetivo fundamental dessa intervenção é “regular os mercados agrícolas, 

garantindo preços e rendas para os agricultores, e estimular a produção doméstica, de modo 

que o abastecimento alimentar, especialmente urbano, não seja comprometido pela escassez 

de produtos e por preços internos muito elevados” (DELGADO, 2001, p. 16). 

 

Delgado (2001, p. 44) explica que, em decorrência da crise da “década perdida”, 

como ficou conhecida a década de 1980, devido ao desempenho do comércio internacional 

bastante favorável, houve a queda das despesas governamentais que afetou a política agrícola 

através da redução dos gastos com as agências de pesquisa tecnológica e de extensão rural, 

afetando a Embrapa com o sucateamento e com a extinção da Embrater e a estadualização das 

agências federais que atuavam nos estados brasileiros.  

 

Durante o processo de modernização da agricultura brasileira, políticas públicas para 

a área rural privilegiaram os setores mais capitalizados voltados para a agricultura patronal, 

aquela direcionada ao mercado internacional, deixando grande parte da produção da 

agricultura familiar à margem dos benefícios oferecidos. Essa dicotomia existente entre a 

agricultura familiar e a agricultura patronal resultou na formatação de dois ministérios: o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, para a agricultura familiar e o Ministério da 

Agricultura para a agricultura patronal, sendo que esta última recebe o apoio de maior 

relevância no tocante à assistência técnica, ao cooperativismo, ao sistema de abastecimento e 

ao controle sanitário (SANTOS; GÓIS, 2011, p. 299). 

 

O fazendeiro dos sertões vive no litoral, longe dos dilatados domínios que nunca 
viu, às vezes. Herdaram velho vício histórico. Como os opulentos sesmeiros da 
colônia, usufruem, parasitalmente, as rendas das suas terras, sem divisas fixas. Os 
vaqueiros são-lhes servos submissos. (CUNHA, 2011 p. 156) 

 

Um dos fatores explicativos para a pobreza rural do Nordeste é a alta concentração e 

precária estrutura fundiária. Na opinião de Melo (1999, p.19), o discurso das elites de um 

Nordeste sofrido, flagelado, tem mascarado a vulnerabilidade mais grave que é a 
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concentração da propriedade da terra e da água. Para ele, os grandes proprietários, os 

produtores da agricultura patronal, não emigram e nem se desfazem de suas propriedades, 

além de serem os proprietários dos mananciais, não permitindo uma democratização dos 

recursos hídricos, ainda que curtos, em tempos de seca. Ao contrário do que sofre os 

produtores pobres do Sertão, aqueles cuja seca limita ainda mais o pedaço de chão em que 

subexistem, quando ele é mesmo seu. É nesse período que aumenta a incerteza da produção, 

que divide o mérito da sua pobreza com o fenômeno climático que castiga historicamente a 

região, mas que não os fazem menos solidários. Todos se auxiliam, incondicionalmente, em 

todas as conjunturas (CUNHA, 2011, p. 158).  Parcelas consideráveis da população semiárida 

vivem em séria condição de vulnerabilidade socioeconômica, e a ocorrência da seca 

compromete ainda mais a sobrevivência das famílias (IPEA, 2009, p 282). 

 

Renato Maluf (2001, p. 147) esclarece que a equidade social afeta a questão alimentar 

na medida em que o nível da renda determina o acesso aos alimentos que, por sua vez, 

impacta a produção agroalimentar (renda = acesso = produção). Para ele, a relação entre 

segurança alimentar e equidade social é uma via de mão dupla que, no caso do Brasil e, 

especificamente, do semiárido, de padrão econômico socialmente excludente, agrava a 

questão alimentar pela iniquidade, enquanto a promoção de um sistema agroalimentar em 

bases equitativas e sustentáveis impacta, positivamente, o padrão de desenvolvimento 

econômico.  

 

Nesse sentido, no âmbito das políticas, o autor defende que a segurança alimentar 

deve ser encarada como componente estratégico do padrão de desenvolvimento de um país, 

não através do mero efeito “gotejamento” para “os de baixo” de parcela da riqueza gerada 

pelos “de cima” que, para ele, é a postura típica da combinação do “crescimento econômico 

com políticas sociais” (MALUF, 2001, p.148). É preocupante a falta de políticas públicas que 

possibilitem a desvinculação da dependência financeira das comunidades carentes de “ajudas” 

do poder público (SOUZA, 2003, p. 140). 

 

A Constituição de 1988 promoveu a descentralização das ações governamentais, as 

quais introduziram novos mecanismos da gestão social das políticas públicas, visando 

democratizar o acesso dos beneficiários aos recursos públicos. A criação do Pronaf é fruto de 

dois fatores: o primeiro consiste em antigas reivindicações dos trabalhadores rurais, segmento 

numericamente mais importante, porém o mais fragilizado da agricultura brasileira em 
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capacidade técnica e em inserção nos mercados agropecuários; o segundo decorre de estudos 

realizados pela Food and Agriculture Organization (FAO) e pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), os quais serviram de base para a formulação do 

programa.  A partir de então, os agricultores familiares, legitimados pelo Estado, passam a ter 

acesso aos serviços oferecidos pelo sistema financeiro nacional, fato que muda o rumo da 

agricultura familiar no Brasil (SANTOS; GÓIS, 2011, p. 148; ZELAYA DE CHÉVEZ, 2002, 

p. 54). 

 

O pressuposto do Pronaf é o de que existe um potencial de geração de renda no meio 

rural e nos pequenos municípios, inclusive no semiárido nordestino. Para que esse potencial 

seja valorizado, seria necessária a descentralização da política agrícola, a organização dos 

agricultores familiares para a formulação de projetos de desenvolvimento com perspectivas na 

construção de novas formas de inserção do espaço rural no país. “A proposta contemplava não 

apenas taxas de juros ou preços diferenciados, mas, sobretudo, a garantia de que os 

agricultores familiares pudessem ter acesso ao sistema bancário e que encontrassem meios 

para afirmar sua capacidade produtiva” (ZELAYA DE CHÉVEZ, 2002. P. 53). 

 

Para aumentar a capacidade produtiva e a geração de renda do pequeno agricultor 

familiar, o Pronaf traçou alguns objetivos específicos (SANTOS; GÓIS, 2011, p. 152):  

 

a) ajustar as políticas públicas de acordo com a realidade dos agricultores 

familiares; 

b) viabilizar a infraestrutura necessária à melhoria do desempenho 

produtivo dos agricultores familiares; 

c) elevar o número de profissionalização dos agricultores familiares, 

mediante o acesso aos novos padrões de tecnologia e de gestão social;   

d) estimular o acesso desses agricultores aos mercados de insumos. 

 

A partir desses objetivos, o Pronaf visualiza a ampliação das oportunidades geradas 

através da implementação das políticas públicas, tendo em vista as prioridades e as 

necessidades dos beneficiários como pontos orientadores, mas,  

 

Apesar de se falar em participação, descentralização e parceria, o que se configura 
quando se analisam as atribuições das várias instâncias de poder, é uma situação em 
que esses três princípios se aplicam à execução, mas não às decisões; situação que 
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evidencia as inconsistências entre a proposta teórica e a prática, propriamente dita da 
gestão. (ZELAYA DE CHÉVEZ, 2002. p. 65) 

 

Segundo pesquisa de Catia Grisa e Valdemar Wesz Junior (2010, p. 3-4), 

pesquisadores do Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura – OPPA, ficou 

evidenciado o avanço das políticas públicas para a agricultura familiar nos últimos anos, com 

destaque para o aumento dos recursos aplicados e a diversidade de políticas criadas para além 

do crédito para reduzir a vulnerabilidade da agricultura familiar, entre as quais o Programa 

Garantia-Safra. Os citados pesquisadores reconhecem a expressividade da participação da 

agricultura familiar no Valor Bruto da Produção Nacional que, segundo eles, alcança 38% no 

Censo Agropecuário de 2006, fato que reflete estas conquistas no âmbito político-

institucional. No entanto, constatam que da implantação do Pronaf, de 2003 a 2008, houve 

desigualdade na distribuição dos recursos no sentido de agricultores familiares mais 

capitalizados, em nível regional, ficando concentrados os financiamentos principalmente no 

Sul do país em detrimento dos estados do Nordeste. Além disso, há o estímulo da produção 

especializada, contrariando a dinâmica da agricultura familiar, cuja reprodução está assentada 

em um sistema de policultura e em múltiplas atividades agrícolas e não agrícolas (GRISA; 

WESZ JUNIOR, 2010, p. 2).  

 

Ainda nesta pesquisa, consta que algumas medidas foram adotadas a partir de 2009 

dando estímulo às formas de produção mais autônomas e à possibilidade de participação em 

mercados diferenciados. Contudo, são enormes os desafios: falta de conhecimento do 

programa e do mercado, carência de estruturas e logística, falta de integração com outras 

políticas públicas. Além disso, é preciso fortalecer as organizações dos agricultores e o 

controle social dos Programas, “impedindo que sejam apropriados por práticas clientelistas 

das instituições locais ou reproduzam „velhos‟ mecanismos de comercialização” (GRISA; 

WESZ JUNIOR, 2010, p. 4).  

 

Maura Zelaya de Chévez (2002. p. 50) apresenta outras contradições em torno do 

Pronaf, tanto ao caráter excludente da delimitação do seu público alvo, quanto à amplitude 

dessa delimitação, uma vez que o programa teria levado a generalizar uma enorme 

diversidade de situações, fato que foge à realidade dos municípios brasileiros no tocante à 

diversidade da agricultura familiar.  

 



21 

 

Dentre os diversos grupos de agricultor familiar definido pelo Pronaf, aqui 

expressaremos algumas características do grupo B, por estar diretamente ligado aos objetivos 

desta pesquisa. 

 

Arnaldo Santos e Francisco Góis (2011, p. 156), explicam que o Pronaf B é 

destinado aos agricultores familiares mais pobres, ou seja, pessoas carentes de organização, 

sem acesso aos meios de produção, sem terra, com pouca terra ou ocupando-a de forma 

precária, com problemas de integração, alto índice de analfabetismo que não exerce ou pouco 

exerce a sua cidadania, muitas vezes sem o documento de identificação pessoal. Daí a 

importância do Pronaf B como instrumento de inclusão social. Ana Alvarenga e Fátima 

Carvalho (2006, p. 31), em avaliação do Pronaf, grupo B, em Minas Gerais, concluem que 

apesar de liberar recursos de valor pequeno, de pequena abrangência em termos de atividade e 

de número de produtores, e não ter ainda se consolidado no tempo, o programa apresenta 

capacidade para produzir mudanças e pode ser caracterizado como uma proposta de apoio à 

produção, que deve ser mantida e ampliada. Segundo as autoras, alterar condições 

socioeconômicas de beneficiários cuja situação é historicamente estagnada, exige 

intervenções mais profundas, políticas continuas de apoio, direcionadas à melhoria da 

infraestrutura de produção e de comercialização, para que possam ir além de ações pontuais e 

localizadas (ALVARENGA; CARVALHO, 2006, p. 31). 

 

Mesmo após a intervenção do Pronaf na Região Nordeste, a terra continua operada 

como capital. Ela é instrumento da produção capitalista, cuja dinâmica de apropriação no 

semiárido é motivada por novas demandas de mercado e da revalorização das terras, 

principalmente as de reserva do bioma caatinga, que por sua vez, motivada pela proposta de 

Convivência, encontra novas possibilidades de produção de renda apropriadas às condições 

ecológicas do semiárido. No entanto, falta a sustentabilidade de diversos programas de 

desenvolvimento rural para a região (CARVALHO, 2009, p. 70). 

 

De acordo com Delgado (2001, p. 28), política agrícola ativa é uma política 

governamental setorial para a agricultura, calcada em instrumentos específicos, que se 

diferencia da política macroeconômica geral. É uma política em que o Estado tem em vista o 

crescimento ou a compensação do setor, devido a penalizações impostas pela estratégia de 

desenvolvimento em curso. O Programa Garantia-Safra é um dos programas do Pronaf 

direcionado à convivência com o semiárido, cujo público alvo é o do Grupo B do Pronaf. 
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Seguindo o raciocínio apresentado por Delgado, este programa configura-se como uma 

política agrícola ativa, uma vez que tem como objetivo compensar as perdas da safra e do 

rebanho de agricultores familiares, não por prejuízos diretamente ligados às estratégias de 

desenvolvimento rural vigente, mas pela ausência de estratégias apropriadas às condições 

ambientais específicas da região semiárida, ou seja, por problemas de estiagem prolongada 

sem o prévio planejamento e precauções. É uma política agrícola inserida em um programa 

diferenciado de desenvolvimento rural regional, o Pronaf, por ser direcionado à parcela da 

população menos favorecida pela política agrária que estabelece a estrutura fundiária no 

Brasil.  

 

Como o Pronaf, o Garantia-Safra trata-se de um programa de parceria entre os 

governos federal, municipal e estadual e a iniciativa privada (beneficiários), a ser executado 

de forma descentralizada. Foi criado não só para ser mitigador das problemáticas com a 

estiagem prolongada, mas também para dinamizar a agricultura familiar com vistas à melhor 

convivência com o semiárido. 

 

 

1.3.2 Organizações sociais e viabilidades políticas 

 

 

Segundo dados de Givaldo Dantas (2007, p. 65-66), o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST) se fortalece e se transforma no movimento social mais importante 

do Brasil da década de 1990. Foi o principal foco de resistência ao neoliberalismo do governo, 

que ao implementar o uso da mecanização no meio rural promoveu índices de desempregos 

alarmantes que inviabilizava a pequena produção agrícola.  

 

Carvalho Filho (2001), ao fazer um exame crítico sobre a Política agrária no governo 

de Fernando Henrique Cardoso (FHC), desde o desenvolvimento rural ao que foi anunciado 

como a Nova Reforma Agrária, discorre sobre a falta de emprego causado pela modernização 

tecnológica no meio rural, vinculada à dinâmica do mercado internacional, o que foge 

completamente daquilo que se traduz como desenvolvimento, uma vez que não incluiu a 

distribuição de renda nem a “diminuição das desigualdades entre pessoas ou regiões” 

(CARVALHO FILHO, 2001, p. 196). O governo federal no seu primeiro mandato mantém a 

estrutura fundiária e protege os maiores detentores da terra e do poder, ou seja, a base política 



23 

 

do governo, através da neutralização dos movimentos sociais, os quais liderados pelo MST 

mostram-se com a força que ameaçava as estruturas dominantes. Entretanto, com o apoio da 

mídia o governo de FHC promoveu a “desqualificação do movimento social (...) voltou à 

prática de tratar a questão social como caso de polícia” (CARVALHO FILHO, 2001, p. 207), 

com assassinatos e prisões arbitrárias de líderes de movimentos sociais no Paraná, e prisões 

no episódio dos saques decorrentes da seca do Nordeste, em 1998 (MELLO, 1999, p.18).  

 

Para Carvalho Filho, o poder da mídia é voltado em favor do governo, a qual 

enquanto exibia dados inconsistentes sobre os assentamentos da reforma agrária, colocava-se 

contra o fortalecimento dos movimentos sociais que, ao contrário daquilo que o governo 

apresentava, suscitava o debate da reforma agrária com relevância nacional. Para o autor, esse 

seria o discurso da política compensatória versus o da política estrutural durante as eleições; 

era aquela política que participava do jogo de verbas do governo de FHC no seu segundo 

mandato, onde o discurso agora é da Nova Reforma Agrária, mas que continua criando 

mecanismos para privilegiar o latifundiário e instrumentos para desqualificar os movimentos 

sociais crescentes no país, principalmente no Nordeste.  

 

Tal conjuntura propiciou a organização de redes de articulação e mobilização pela 

Convivência com o Semiárido, como a Articulação pelo Semiárido (ASA) e a Rede de 

Educação para a Convivência com o Semiárido (RESAB) entre outras. Há assim um 

movimento de mudança cultural, produtiva e institucional entre estado e sociedade civil que 

vai se incorporar gradativamente às linhas de convivência nas políticas públicas 

(CARVALHO, 2009, p.89).  

 

A Articulação pelo Semiárido (ASA), um grupo de organizações não-

governamentais, lançou a Declaração do Semiárido (DAS), afirmando que a convivência com 

as condições do semiárido e com a seca é possível. A DAS é um documento elaborado no 

fórum em Recife, em 1999, durante a Terceira Conferência das Partes da Convenção de 

Combate a Desertificação das Nações Unidas-COP3 (MMA, 2004, p. 90). O documento 

retoma ideias e proposições de mais de 1000 organizações da sociedade civil que reconhecem 

a importância e o potencial do semiárido brasileiro para o processo de desenvolvimento 

sustentável através de um Programa de Convivência com o Semiárido, o qual deverá adotar 

medidas práticas e políticas públicas fundadas em dois princípios fundamentais: a) 
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conservação, uso sustentável e recomposição ambiental dos recursos naturais e b) a quebra do 

monopólio de acesso à terra, à água e aos outros meios de produção. 

 

O paradigma da convivência através de um processo de mobilização e de articulação 

de base popular rural direciona as políticas públicas no semiárido para outra racionalidade, a 

de que o semiárido é viável, desde que se considerem suas limitações e suas potencialidades, 

com respeito aos modos de convivência do seu povo em relação com a natureza, lidar com o 

tempo do verde e o tempo de seca, com democratização da terra, para que se faça um projeto 

de desenvolvimento rural justo e equilibrado para o semiárido (CARVALHO, 2009, p. 71). 

 

Nesse contexto, surgem políticas com propostas de promover a articulação entre as 

ações dos atores sociais na produção e comercialização da cadeia produtiva local, a partir de 

metodologias participativas. Com a análise do Desenvolvimento Local, Integrado e 

Sustentável pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe 

(DLIS/SEBRAE-SE), Nascimento (2005), contribui para a avaliação de metodologias de 

políticas sociais participativas que propõem uma nova relação entre Estado e sociedade, como 

tema fecundo que ressalta a dimensão cultural nos planos de desenvolvimento. Para 

Nascimento (2005), é importante conhecer os impactos de ações executadas em políticas 

publicas e de organizações do terceiro setor a partir da avaliação e percepção dos seus 

supostos beneficiários.   

 

Ao pesquisar a dinâmica de atuação e funcionamento do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural-CMDR de três municípios do Estado de Minas Gerais, Zelaya de 

Chévez (2002, p. 156) constata que em todos os casos, a implementação do Pronaf favoreceu, 

a abertura de espaços de discussão e mobilização, ainda que incipientes, mas tem começado a 

mudar a forma como se decidia o destino dos recursos públicos. Segundo a autora, os CMDR 

estão imersos em dinâmicas sociais e políticas diferenciadas, que influenciam a sua atuação e 

o alcance dos objetivos para os quais foram criados.  

 

Em linhas gerais, a autora resume as características dos conselhos: em locais, como 

Malacacheta, o CMDR é palco de disputas políticas, não possui autonomia, a atitude dos 

agricultores ainda é tímida e a capacidade de intervir na gestão dos bens adquiridos é muito 

limitada.  Em Virginópolis, existe a tendência dos técnicos na tomada de decisão, porém a 

prefeitura legitima a atuação do CMDR e as ações do Plano Municipal de Desenvolvimento 
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Rural; os representantes das comunidades têm construído espaços mais democráticos, com 

bom nível de articulação entre os agricultores e o Conselho. O Conselho de Porto Firme não 

tem apoio do prefeito, nem do executivo, o qual não cria condições para a participação dos 

atores, as comunidades não são organizadas.    

 
Os novos espaços gerados estão dando passo a um movimento difuso em direção à 
superação de um esquema de gestão verticalizado e rígido, que tem caracterizado a 
execução das políticas públicas no Brasil. Contudo, vários obstáculos precisam ser 
superados para garantir a continuidade e consolidação destas experiências, uma vez 
que estas encontram-se assentadas sobre estruturas tradicionais de poder, interesses 
resistentes a transformações sociais, e processos participativos e de organização 
social ainda não completamente sedimentados. (ZELAYA DE CHÉVEZ, 2002. p. 
157) 

 

No balanço sobre os sindicatos e Movimentos Sociais no Governo Lula, Graça Durk 

(2006) deixa claro a distância que se deu entre a eleição e o final do primeiro mandato de Lula 

da Silva. No primeiro momento, a saudação dos movimentos de esquerda da América Latina, 

os quais acreditavam inaugurar uma era pós-neoliberal reforçando um quadro de avanços das 

mobilizações populares que eram retomadas em várias regiões do continente. No outro 

momento, segundo a autora, não só não se constituiu nessa possibilidade, como se deu a 

continuidade à política econômica neoliberal, centrada na desmobilização dos movimentos 

sociais, como na anulação da força autônoma e independente do movimento sindical, através 

de uma “permanente cooptação de suas direções e de um processo de “estatização” das 

organizações dos trabalhadores (sindicatos e partidos, especialmente, o Partido dos 

Trabalhadores)” (DURK, 2006, p. 330-331). Segundo a autora, o MST, símbolo de resistência 

ao neoliberalismo no governo anterior, mostra-se contraditório diante da flexibilização e 

precarização do trabalho e do trabalhador a partir de uma Reforma Sindical baseada no 

controle e regularização do Estado sobre os sindicatos.  

 

Contraditório porque, apesar de lançar críticas a essa “nova” forma de dominação do 

Estado, as manifestações populares organizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST), Central Única dos Trabalhadores (CUT) e União Nacional dos Estudantes 

(UNE) transformaram-se em “palcos de campanha eleitoral em apoio à reeleição de Lula” 

(DURK, 2006, p.338). Neste contexto surgem outras formas de resistências de confronto 

aberto com o Governo Lula, como a  

 
Coordenação Nacional de Lutas (CONLUTAS), constituída por sindicatos, 
organizações populares, movimentos sociais de vários tipos (...) movimentos e 
contra-movimentos que exprimem um Quadro político não apenas de divisões e 
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reuniões, mas de uma reorganização de alto a baixo dos movimentos sociais e 
políticos no Brasil, especialmente aqueles que buscam uma saída independente do 
atual governo, e que procuram efetivamente inaugurar uma “era pós neoliberal”, na 
direção do que tem se denominado de “refundar a esquerda” no país. (DURK, 2006, 
p.338-339) 

 

Dantas (2007, p.50), ao fazer abordagem sobre a organização dos produtores e 

perspectivas de desenvolvimento rural no Pró-Sertão de Sergipe, observa que a participação 

do pequeno produtor familiar no mercado financeiro tem crescido nos últimos anos a partir da 

entrada do Pronaf na concessão de créditos. No entanto, à medida que aumenta o grau de 

mecanização e articulação socioeconômica, aumenta a dependência no próprio sistema de 

crédito. O autor destaca que na década de 1990 houve o deslocamento do interesse do 

capitalismo interacional do meio urbano para o meio rural, a mudança se dá devido à queda da 

taxa de lucros nos investimentos capitalistas da indústria automobilística. Como também 

havia o interesse da indústria química, que vê no campo espaço lucrativo, com a venda de 

adubos, agrotóxicos e defensivos agrícolas, além da indústria genética, através do controle de 

sementes e as disputas por terras para a produção da celulose.   

 

Segundo este mesmo autor, o desenvolvimento rural no Brasil ocorreu baseado em 

dois pilares: o primeiro centrado no desenvolvimento agrícola do agronegócio, que gera 

degradação ambiental, exclusão social e concentração de terras, baseado nos princípios da 

Revolução Verde, que ignoram os conhecimentos tradicionais e tem natureza setorial; o 

segundo enfoca o local/territorial, diversificação de atividades agrícolas e não agrícolas, 

articulação entre as dimensões rurais e urbanas e o fortalecimento dos pequenos produtores 

familiares (DANTAS, 2007, p. 71).  

 

É nesse cenário que é implantado o Pró-Sertão em Sergipe, como um projeto 

intermediário entre as duas vertentes, direcionado aos agricultores “organizados” com 

capacidade de mobilização e de articular politicamente em favor dos interesses das 

localidades. O Pró-Sertão é o resultado de acordo e empréstimo entre o Governo de Sergipe e 

o Fundo Internacional de Investimento Agrícola (FIDA), em 1995, em sintonia com as 

administrações municipais e tinha como objetivos a melhoria da qualidade de vida e a geração 

de renda no meio rural semiárido voltados para o pequeno produtor agropecuário e 

microempresários, com foco na sustentabilidade econômica e ambiental (DANTAS, 2007, p. 

72; PIEDADE, 1999, p. 35).  
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Na pesquisa realizada em 2001, Quintino (p. 30) esclarece que o Pró-Sertão é um dos 

diversos projetos com o objetivo de erradicar a pobreza absoluta e geração de emprego e 

renda no semiárido nordestino, nesse caso especificamente em Sergipe.  A linha de ação desse 

projeto é o apoio à organização dos beneficiários, ou seja, a organização comunitária através 

do Instituto de Ação para Organização de Produtores e Assistência Técnica às Comunidades 

Rurais – IATEC.  “Contudo o desenvolvimento produzido por intervenções locais mediadas 

pelo Estado é um tema controvertido e ainda incipiente no Brasil em comparação com outros 

países onde os estados nacionais se formaram a partir de agrupamentos de localidades 

autônomas” (DANTAS, 2007, p. 72).  

 

Entre as estratégias do projeto, destaca-se o treinamento e as capacitações para o 

pequeno produtor assimilar os mecanismos do mercado altamente competitivo, porém não foi 

implantado um sistema de educação para suprir o atraso educativo da população, uma vez que 

a perspectiva era a de criar cadeias produtivas, de modo que o beneficiário “será induzido a 

conhecer o desenvolvimento de novas técnicas como design, a criação de uma marca para o 

seu produto e garantir a comercialização” (PIEDADE, 1999, p. 42).  Em virtude da baixa 

escolaridade dos agricultores foram adotadas metodologias alternativas, as quais os técnicos 

priorizavam as práticas em detrimento da teoria, metodologia coerente com o neoliberalismo, 

o qual incentiva a competitividade e o individualismo (DANTAS, 2007, p. 97), contrariando 

os princípios de associativismo do projeto. 

 

A organização e participação de pequenos produtores e de trabalhadores rurais tem 
implicações sócio-políticas, na medida em que pode afetar as posições relativas das 
classes sociais. Para os trabalhadores de demais segmentos excluídos, abrem 
possibilidades de acesso para atendimento de suas necessidades, enquanto para as 
elites, a participação pode significar uma ameaça, pela introdução de novos atores 
políticos no meio rural e mudanças significativas nas formas de atuação que se 
contraponham aos seus interesses. (DANTAS, 2007, p. 174) 

 

No caso do Pró-Sertão de Sergipe, apesar do projeto formalizar um número 

expressivo de associações, a participação ocorreu de forma modesta sem avanços nas críticas 

ao capital e ao trabalho. A metodologia de participação induzida de beneficiário acaba por 

reproduzir as posições dos grupos sociais como dominantes e dominados dando novas formas 

de dominação, ou seja, o domínio em parte, deixa de ser as elites locais e passa a ser o Estado. 

As organizações fragilizadas se desestruturam ao término do projeto. Uma vez que este foi 

uma forma de harmonizar o capitalismo com aspectos funcionais (qualidade de vida, inclusão 

social, participação comunitária, diversificação produtiva), mas dentro da lógica de 
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subordinação do trabalho ao capital (Idem, p. 186).  Sem a Reforma Agrária os pequenos 

produtores do semiárido sergipano permanecem em estado de crise estrutural, decorrente do 

desenvolvimento capitalista em curso. Assim, resta-lhes ou fugir para as cidades ou 

conformar-se com “auxílios oficiais meramente paliativos” (DANTAS, 2007, p.54).  

 

Os valores sociais e a formação física do ambiente, associados à historicidade da 

região, devem ser estudos integrados, uma vez que a ação da população interfere no potencial 

do recurso natural por ela utilizado, por outro lado, existem consequências importantes dessa 

interferência para a própria comunidade, no sentido ambiental e também social, uma vez que 

“cada fração da natureza abriga uma fração da sociedade atual” (SANTOS, 2008, p.12).  

 

As mudanças quanto às políticas assistencialistas e paliativas relacionadas a 

convivência com as condições do semiárido dependem, em parte, da mobilização e 

articulação da sociedade no sentido de maior participação da construção, implementação e 

avaliação das políticas públicas desenhadas para o Nordeste. Em referência às decisões do 

governo, Milton Santos (2008, p. 103) afirma que não se leva em conta os interesses sociais. 

Ele diz que os recursos são utilizados, prioritariamente, ao serviço do capital, diz ainda que a 

intervenção governamental às vezes favorece a uns e prejudica a outros, diretamente ou por 

suas consequências. A população precisará romper com a dependência de tais políticas através 

da atuação coletiva para o bem individual e comum a toda a comunidade. Assim, as alterações 

individuais não mudam as relações gerais que dão a cada área uma lógica particular, mas se a 

lógica particular é modificada, “dá-se também uma ruptura que acarreta uma mudança de 

regime, isto é, uma mudança de nexo ou relação estrutural e funcional entre os componentes e 

da importância relativa dos fatores” (SANTOS, 2008, p. 98).   

 

 

1.3.3 Programa de combate à desertificação e Mitigação dos efeitos da Seca 

 

 

O Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos 

da Seca (PAN-Brasil), é apresentado como instrumento norteador para a implementação de 

ações articuladas no controle e no combate à desertificação, bem como para a ampliação dos 

acordos sociais envolvendo os mais diversos segmentos da sociedade, em busca da 
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transformação da realidade das Áreas Susceptíveis à Desertificação (ASD), no âmbito das 

políticas de desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2004, p.20). 

 

O PAN-Brasil de Combate à desertificação, é o início da concretização do 

compromisso assumido pelo país diante das Nações Unidas em 1997. A sua elaboração foi 

concluída em 2004, após um ano de discussões em reuniões estaduais e nacionais entre os 

atores sociais envolvidos, os quais irão desempenhar papel central na sua implementação. O 

processo foi iniciado em 1977, na 1ª Conferência das Nações Unidas sobre a desertificação, 

em Nairobi, Quenia. O que após outros eventos internacionais, como a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92, converteu-se, em 1994, 

na primeira Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação – CCD – (MMA, 

2006, p. 15).  

Além das secas, as zonas áridas e semi-áridas do mundo caracterizam-se pela 
presença da desertificação,  fenômeno natural cujas relações causais estão referidas 
ao clima e ao uso inadequado dos recursos naturais (...), solo, água e vegetação. 
Significa dizer que a semi-aridez, a desertificação e as secas constituem fenômenos 
naturais associados, cujos efeitos são potenciados pela ação do homem. A 
degradação ambiental nos espaços sujeitos à aridez e à semi-aridez alcança o seu 
limite com a desertificação. (BRASIL, 2004, p. 22) 

 

Alexandre Araujo (2002, p. 11) esclarece que seca e desertificação são fenômenos 

distintos, mas relacionados. Para o autor, a desertificação é um círculo vicioso de degradação 

crescente, onde a ação de políticas inadequadas de uso dos recursos naturais tem agravado as 

carências naturais e humanas do semiárido. Segundo o PAN-Brasil, desertificação é a 

degradação da terra nas regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultante de vários 

fatores, entre elas as variações climáticas e atividades humanas. Por degradação da terra 

entende-se como redução ou perda da produtividade econômica ou biológica e da 

complexidade dos ecossistemas, causadas pela: erosão do solo, deterioração das propriedades 

do solo e perda da vegetação natural.  

 

Entre as consequências da desertificação está a perda anual de 24 bilhões de 

toneladas da camada arável do solo, o que afeta negativamente a produção agrícola e o 

desenvolvimento sustentável das regiões impactadas (BRASIL, 2004, p. 23), ou seja, 33% da 

superfície da terra, onde vivem cerca de 42% da população mundial. Para Dirce Suertegaray 

(1996, p.251), o processo de desertificação mais abrangente poderá corresponder ao efeito 

conjunto da dinâmica climática ao longo do tempo histórico e dos processos e formas de 

trabalho da população da área e ainda da dinâmica climática atual. A autora caracteriza o 
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problema da desertificação no Brasil, apontando possibilidades de recuperação de áreas 

degradadas, desde que se faça o estudo aprofundado da biodiversidade articulado à sociedade 

da região. Ela aponta o reflorestamento com vegetação nativa como opção de recuperação da 

área, uma vez que a vegetação típica tem o poder de resiliência em seu habitat. Florestar com 

vegetação exótica exige ainda mais estudos. Suertegaray (1996, p.283) exemplifica o caso do 

Rio Grande do Sul que introduziu o eucalipto com fins industriais, fato que poderá provocar 

outros problemas ambientais, ao nível do solo, das bacias hidrográficas e da fauna.  

 

Em 2003, Ana Santana analisou a legislação ambiental brasileira relativa às 

formações vegetais e aos recursos hídricos e sua relação com a proteção da cobertura vegetal 

do semiárido. O autor afirma que as políticas públicas implantadas no bioma Caatinga têm 

acelerado o processo de devastação da rica biodiversidade e da cultura local. Portanto, urge 

uma nova mudança de percepção quanto à proteção da Caatinga, pelos atores sociais, tanto 

políticos como jurídicos, para que a lei, mesmo com deficiências, possa proteger o bioma com 

eficácia. Souza (2003) escreve sobre os Projetos Públicos de Desenvolvimento no Semiárido 

Sergipano, os seus impactos ambientais, o controle e a efetividade desses projetos, tomando 

Poço Redondo como referência.  Seu texto revela que o componente ambiental é apenas 

retórico para satisfazer às formalidades, uma vez que falta internalizarão desse conteúdo nos 

atores envolvidos (SOUZA, 2003, p. 140). 

 

Melo (1999, p.15) alerta para os riscos ambientais que a população tem provocado 

com o uso indevido dos recursos naturais, o que aumenta a sua própria vulnerabilidade. Entre 

esses usos estão a pecuária extensiva e a agricultura inadequada ao semiárido, além de uma 

falta de desenvolvimento das forças produtivas na zona semiárida, que tem levado a 

população ao desmatamento para uso de energia (carvão e lenha) e utilidades (móveis, cercas, 

construções), originando, então, zonas de desertificação. 

 

Definir os limites dos usos dos recursos naturais é o grande desafio da atualidade. 

Essa decisão exige a conexão do conhecimento de diversas ciências e da comunidade na 

tentativa de encontrar os procedimentos condizentes com as características naturais e sociais 

da região. O enfrentamento do problema da seca e da desertificação recai em uma abordagem 

transdisciplinar das pesquisas sobre os temas de modo que possam encontrar alternativas 

sustentáveis na convivência com o semiárido (ARAUJO, 2002, p. 15). No sentido de orientar 
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os meios mais adequados ao combate à desertificação o PAN-Brasil (MMA, 2006, p. 26), 

com base na Declaração do Semiárido (DAS), estabelece os seguintes eixos temáticos: 

 

 Redução da Pobreza e da Desigualdade 

 Gestão Democrática e Fortalecimento Institucional 

 Ampliação Sustentável da Capacidade Produtiva 

 Preservação, Conservação e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais. 

 

O Programa de Ação Estadual de Combate à Desertificação e dos Efeitos da Seca 

(PAE-Sergipe), foi elaborado nos moldes do PAN-Brasil, através de oficinas e reuniões 

estratégicas das quais participaram representantes das sociedades organizadas dos municípios 

localizados em ASD, especificamente as do Alto Sertão sergipano, bem como os técnicos das 

instituições estaduais e municipais atuantes no território mencionado, além da consultoria da 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente.  O PAE-Sergipe apresenta o contexto do meio 

semiárido do Estado, as fragilidades e capacidade produtiva de sua ASD, bem como a 

metodologia definida para alcançar os cinco objetivos elencados e discutidos nas suas 

especificidades:  

 

1. Reduzir a pobreza e evitar o êxodo rural; 

2. Garantir a segurança alimentar e nutricional para as famílias das ASD; 

3. Garantir a segurança hídrica e universalização do saneamento básico; 

4. Garantir a conservação, preservação e uso sustentável da biodiversidade como 

combate às mudanças climáticas; 

5. Desenvolver mecanismos para efetivar a implementação das políticas, 

programas e projetos de combate à desertificação. 

 

Lohan Oliveira (2012) pesquisa o processo de desertificação no município de Gararu, 

semiárido sergipano e constata que há pontos da margem do São Francisco com processo de 

erosão provocada pela retirada da vegetação pelo pecuarista, fato que confirma a relevante 

participação da agropecuária na economia municipal, cujo fracasso é colocado como 

motivador para o êxodo rural. Segundo o autor, este cenário deu origem à implementação de 

projetos governamentais (operação carro-pipa, cisterna, CrediAmigo, distribuição de 

sementes, entre outros) para estimular a permanência da população no meio rural, mas de 
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forma geral a fragilidade com a qual os projetos vêm atuando no município mantém o nível de 

pobreza e de dependência da população em relação ao poder público, “tais investimentos 

estão focados nos efeitos e pouco se preocupam com a solução para a origem dessa 

problemática” (OLIVEIRA, 2012, p.35), isto é, o processo de desertificação, que para 

combatê-lo, as políticas, dialeticamente, inibem e ao mesmo tempo projetam a 

insustentabilidade do semiárido. Apesar de identificar falhas quanto à distribuição do 

Programa Garantia-Safra em um dos cinco povoados examinados, o autor destaca a 

importância desse benefício na composição da renda familiar do município.  

 

O Programa Garantia-Safra, é citado pelo PAN-Brasil como um dos programas 

implementados pelo Governo Federal com o objetivo de promover a convivência com o 

semiárido. Segundo o documento, este programa, que garante um seguro para as famílias de 

agricultores que tiverem suas colheitas prejudicadas pela seca, faz parte de um conjunto de 

ações governamentais que preconiza o aumento da produtividade da terra, a reabilitação, 

conservação e gestão sustentada dos recursos hídricos, tendo em vista melhorar as condições 

de vida da população das ASD (BRASIL, 2004, p. 112). 

 

 

1.4 CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA 

 

 

A Seca é um fenômeno climático característico da região semiárida do Nordeste 

brasileiro. Ela é cíclica e, quando ocorre, os agricultores familiares perdem parcial ou 

totalmente as suas safras e os seus rebanhos, tornando a sobrevivência de suas famílias um 

desafio constante.  

 

Até o século passado, o Poder Público tratava a seca como algo que podia ser 

“combatido” com políticas emergencialistas. A partir do ano agrícola de 2002/2003, através 

do Pronaf, o governo federal passa a contemplar a convivência com o semiárido por meio da 

criação de um mecanismo permanente de garantia de renda e incentivo aos agricultores, o 

Seguro Safra, mais tarde denominado de Garantia-Safra. Este foi concebido também para 

estimular a participação da sociedade civil em sua implantação e para promover a 

solidariedade entre as esferas governamentais: Municípios, Estados e União. 
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O Garantia-Safra insere a ocorrência do fenômeno da Seca e suas conseqüências 
como item permanente na Agenda Regional, fomenta a reflexão sobre a necessidade 
de convivência com as particularidades do semi-árido brasileiro, apontando para 
uma política pública planejada, sensível ao controle social e voltada para a 
construção de uma relação de cidadania entre o Estado e os agricultores familiares. 
(grafia original) (BRASIL, 2006, p. 3)  

 

O programa Garantia-Safra é regido pela Lei 10.420 de abril de 2002, a qual sofre 

alterações de acordo com as decisões anuais do Comitê gestor. O principal objetivo do 

programa é “garantir condições mínimas de sobrevivência aos agricultores familiares de 

Municípios sistematicamente sujeitos a perda de safra por razão do fenômeno da estiagem ou 

excesso hídrico, situados na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE” (Artigo 1º da Lei 10.420/2002), que abrange a Região Nordeste do 

país, a área norte do Estado de Minas Gerais, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha e a área 

norte do Estado do Espírito Santo.  

 

O Garantia-Safra garante uma renda mínima para a segurança alimentar das famílias 

de pequenos agricultores, desde que estes, tendo aderido ao Fundo Garantia-Safra, venham a 

sofrer “perda em razão de estiagem ou excesso hídrico, comprovada na forma do 

regulamento, de pelo menos 50% (cinqüenta por cento) da produção de feijão, milho, arroz, 

mandioca ou algodão” (Artigo 8º da Lei 10.420/2002). Segundo o Artigo 8º, da Lei 

10.420/2002, que institui o Fundo Garantia-safra, o benefício será de, no máximo, R$ 700,00 

(setecentos reais) anuais, pagos em até 6 (seis) parcelas mensais, por família. O valor do 

fundo iniciou em 2003 com R$ 550,00 para cada beneficiário, em 2012 disponibilizou o valor 

de R$ 680,00 divididos em cinco parcelas, sendo a primeira parcela antecipada com 

pagamento a partir de junho, para beneficiários dos Estados da Bahia e Minas Gerais 

(PORTAL BRASIL, 2012).  

 

Podem participar todos os agricultores familiares que se enquadram nos moldes do 

Pronaf B, ou seja, aqueles que tiverem renda bruta familiar mensal de até 1,5 (um e meio) 

salários mínimos; cultivar áreas não irrigadas; cultivar área entre 0,6ha e 10ha; efetuar a 

adesão antes do plantio. O Garantia-Safra enquadra o agricultor familiar na DAP- Declaração 

de Aptidão ao Pronaf, do tipo B (MDA. Portaria nº 01, de 25 de janeiro de 2007),   

 
O Pronaf B é uma linha de crédito rural voltada para a produção e geração de renda 
das famílias agricultoras mais carentes do meio rural. Esta linha disponibiliza 
recursos de pequenos valores, para pequenos investimentos em atividades agrícolas 
e não agrícolas no meio rural (...), não é apenas uma linha voltada exclusivamente ao 
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financiamento de atividades produtivas, auxiliando também na manutenção da 
família, (...) em muitos caos, é o único recurso acessado pelas famílias no ano. 
(SANTOS; GÓIS, 2011, p. 154) 

 

O Grupo B, segundo Santos e Góis (2011, p 156), é o “xodó” do Pronaf, por ser 

clientela potencial para as políticas públicas compensatórias, uma vez que esse grupo jamais 

poderá ser atendido adequadamente pelo sistema bancário tradicional. A DAP, segundo 

representante do MDA em Sergipe, é a identidade do agricultor familiar, este documento é 

obrigatório para acessar os programas do Pronaf, inclusive o Garantia-Safra.  

 

Para o funcionamento e operacionalização do programa, foi constituído um fundo de 

recursos financeiros a partir da contribuição dos agricultores e das esferas governamentais, 

definido na Lei 10.420/2002, no Artigo 6ºA, onde está previsto que: 

 

I- a contribuição, por adesão, do agricultor familiar para o Fundo Garantia-Safra não 

será superior a 1% do valor da previsão do benefício anual; 

II- a contribuição anual do Município será de até 3% do valor da previsão de 

benefícios anuais para o respectivo Município;  

III- a contribuição anual do Estado deverá ser em montante suficiente para 

complementar a contribuição de 10% do valor da previsão dos benefícios anuais, para o 

respectivo Estado; 

IV- a União aportará anualmente, no mínimo, recursos equivalentes a 20% da 

previsão anual dos benefícios totais. 

 

Segundo o Artigo 6ºA da mesma lei, tendo em vista o aumento da eficácia do Fundo 

Garantia-Safra, a União, os Estados e os Municípios buscarão a melhoria das condições de 

convivência dos agricultores familiares com o semiárido, enfatizando a introdução de 

tecnologias, lavouras e espécies animais adaptadas às condições locais; a capacitação e a 

profissionalização dos agricultores familiares; o estímulo ao associativismo e ao 

cooperativismo e a ampliação do acesso dos agricultores familiares ao crédito rural. Sendo 

que no Parágrafo Único do Artigo 10º, para ter acesso ao Benefício Garantia Safra, os 

agricultores familiares são obrigados a participar de programas de capacitação e 

profissionalização para convivência com o semiárido.  
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Na Cartilha do benefício (BRASIL, 2006, p. 5), consta que os recursos serão 

utilizados conforme a ocorrência de seca em toda a região de abrangência do Garantia-Safra. 

Havendo insuficiência de recursos no Fundo para cobrir todos os benefícios, a União arcará 

com a complementação necessária.  

 

É importante ressaltar que os recursos depositados no Fundo Garantia-Safra NÃO 
pertencem mais a um estado ou município específico. A solidariedade do Fundo se 
manifesta quando, não tendo ocorrido seca num determinado município, os recursos 
aportados são utilizados para outro município que necessite. (grafia original) 
(BRASIL, 2006, p. 6) 
 

O saldo apurado em cada exercício financeiro será transferido para o exercício 

seguinte, a crédito do Fundo Garantia Safra. (Parágrafo único, Artigo 2º, Lei 10.420/2002). 

 

Por ser um processo solidário entre as três esferas governamentais, o Fundo 

Garantia-Safra exige uma estruturação descentralizada para a gestão e operacionalização do 

benefício.  

 

Na estrutura da Gestão encontram-se:  

 

 O Comitê Gestor – estabelece os critérios a partir da publicação das 

resoluções; 

 Os Conselhos Estaduais de Desenvolvimento Rural Sustentável 

CEDRS, ou similar – “deverá homologar a distribuição inicial da cota estadual entre 

os municípios potencialmente participantes e que manifestaram interesse em 

participar” (BRASIL. Resolução Nº 04, de 05 de Agosto de 2010); 

 Os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável - 

Homologação dos beneficiários;  

 

Na Estrutura Operacional estão:  

 

 A Coordenação-Geral – órgãos pertencentes do Ministério do 

Desenvolvimento agrário/MDA; 

 A Coordenação Estadual – Consultoria do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), junto à Empresa de Desenvolvimento Sustentável 

do Estado de Sergipe/PRONESE; 
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 A Coordenação Municipal – em Gararu, a Secretaria de Agricultura em 

parceria com a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe/EMDAGRO. 

 

O Estado ou Município precisa estar adimplente nos pagamentos das contribuições 

das safras anteriores para participar da nova safra, seguindo o prazo de adesão definido pelo 

Comitê Gestor. 

 

Na perspectiva de manter a eficácia do beneficio, se faz necessária a adesão anual 

dos envolvidos no processo do programa, antes que a seca ocorra, uma vez que “conviver com 

o semiárido é incluir a possibilidade de ocorrência de seca como um dos itens de constante 

preocupação na agenda política regional”. (BRASIL, 2006, p. 4) É importante salientar que a 

“participação da União no Fundo Garantia-Safra estará condicionada à adesão dos Estados e 

dos Municípios, bem como dos agricultores familiares, mediante contribuição financeira” 

(Artigo 5º, da Lei 10,420/2003). 

 

O processo do Garantia-Safra estabelece três etapas: adesão, verificação de perdas e 

pagamento, assim organizadas: 

 

1. Macroprocesso de Adesão  

1.1- Fase Político Deliberativa  

 

De forma resumida, os agentes envolvidos no processo (Gestores estaduais e 

coordenação estadual; Membros do Comitê Gestor, Coordenação-Geral; Gestores municipais, 

Conselhos estaduais e municipais) fazem as reuniões por setor para publicar ou divulgar as 

decisões e o processo de adesão para o agricultor. É necessário que o Estado, o Município e o 

agricultor familiar façam adesão ao programa, e que os municípios estejam adimplentes nos 

anos anteriores.  

 

1.2 - Fase Intermediária (Operacionalização no Sistema GS) 

 

Esta fase está relacionada à abertura do Sistema GS (a partir de 01/julho), à entrada 

dos Dados dos Estados e Município participantes, recepção de DAP, confirmação de cotas dos 

municípios, inclusão no sistema das quantidades de Cotas por UF/Municípios, seleção e 

classificação de beneficiários (etapa automática no sistema), homologação (etapa executada 
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Município 

encaminha 

Comunicação de 

Ocorrência de 

Perda (COP) 

Município indica 

técnico/a vistoriador/a 

(do quadro próprio ou de 

instituição de assistência 

técnica, conforme 

Portaria 15) 

SAF/MDA 

disponibiliza 

laudos 

amostrais  

SAF/MDA – calcula perdas dos laudos 

amostrais e confronta com modelo do 

Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET). 

Libera pagamento 

do Garantia-Safra. 

Município é 

informado 

oficialmente do 

resultado da 

análise e poderá 

recorrer. 

Perda ≥ a 

  50%? 

não 

sim 

pelo CMDS), geração e impressão de boletos (etapa executada pela secretaria municipal ou 

empresa de assistência técnica do Município ou Estado), importação de arquivos e 

monitoramento das adesões (executado pela coordenação geral). 

 

2 - Macroprocesso de verificação de perdas: 

 

O processo de verificação de perdas é explicado através do fluxograma abaixo:  

 

Processos de análise de perda do Garantia-Safra 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MDA, Marco legal análise de perda Garantia-Safra, 2011. 

 

3 – Macroprocesso de Pagamento 

 

Através da Resolução nº 2, de 10 de setembro de 2003, o Comitê Gestor do Fundo 

Garantia-Safra, considerando o princípio constitucional da impessoalidade para a concessão 

dos benefícios do Garantia-Safra, resolve fixar critérios de ordem preferencial para a adesão 

ao Garantia-Safra a serem aplicados pelos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural 

Sustentável – CMDRS com a ponderação indicada:  

 

I - família de menor renda per capita - Peso 4;  

II - família sustentada somente pela mulher - Peso 3;  

III - família com presença de portadores de necessidades especiais - Peso 2;  

IV - família não proprietária do imóvel rural - Peso 1.  
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1.4.1 Alterações na legislação a partir de 2012 

 

 

No ano de 2012, o Governo Federal liberou duas parcelas extras para o Garantia-

Safra através da Portaria nº 43, de 7 de dezembro de 2012, no valor de R$ 140.00 cada 

parcela, em decorrência da forte seca que, segundo a consultoria do MDA em Sergipe, 

praticamente juntou com a do ano anterior, de modo que os agricultores não conseguiram nem 

plantar. 

 

Estudos meteorológicos consideram esta uma das piores secas dos últimos trinta anos 

e a previsão para 2013 é de mais seca. A previsão climática da Secretaria de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos de Sergipe (SEMARH), em reunião com representante nacional do MDA e 

o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, realizada no dia 19 de junho de 

2012 explicou as anomalias como sendo provocadas pelo fenômeno do El Niño. Na ocasião, a 

representante do MDA expõs as principais mudanças elaboradas pelo órgão gestor do 

Garantia-Safra diante da estiagem prolongada.  

 

As mudanças básicas giraram em torno da comunicação da perda da safra, a qual até 

2007 exigia-se das prefeituras o decreto de Emergência para comunicar a perda. Atualmente 

as prefeituras não precisam mais fazê-lo, apenas solicitam a vistoria da perda diretamente no 

Sistema Garantia-Safra, de metodologia mais rápida. Quanto à metodologia para o laudo, a 

partir da safra de 2011/2012, o técnico vistoriador utiliza o aparelho localizador (GPS) para 

indicar as coordenadas da lavoura ou terra preparada, além de fotografar o agricultor, com a 

devida identificação, na terra que trabalhou. Entretanto, seria necessário vistoriar 40% dos 

laudos apresentados, para agilizar o processo de pagamento do Garantia-Safra. 

 

A consultora do MDA em Sergipe explicou, em entrevista a esta pesquisa, que 

naquela ocasião estava em vigor a Portaria nº 15 de agosto de 2009, mas que o Comitê Gestor 

Nacional estava no processo de atualização da Lei Marco Legal. Em 7 de dezembro de 2012 

foi publicada no Diário Oficial a Portaria nº 42 (Anexo B), constando as mudanças 

previamente apresentadas pela equipe do MDA aos Estados aderidos ao programa em 

questão. A citada portaria é constituida as seguintes mudanças: nos prazos para o técnico 

vistoriador apresentar os laudos amostrais, para a execução das vistorias, digitação e o envio 
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eletrônico dos laudos. Como também, consta no Art. 3º que, em caso de seca severa, ao 

realizar a verificação de perda, o vistoriador pode indicar a não realização do plantio. 

 

§ 1º Em casos excepcionais de seca severa constatada pelo Instituto Nacional de 
Meteorologia - INMET que impeça o plantio das lavouras, será considerado, para 
efeito de registro no Sistema Garantia-Safra - Verificação de Perdas, no mínimo 
40% (quarenta por cento) dos laudos amostrais disponibilizados e informados por 
meio eletrônico pela Secretaria da Agricultura Familiar - SAF, às prefeituras 
Municipais, a classificação "agricultor não realizou plantio, motivo não choveu". 
(MDA/SAF. Portaria nº 42, de 7 de dezembro de 2012) 

 

A Lei nº 12.766.27/12/12 estabelece que a partir da seca de 2012, serão incluídos 

agricultores familiares de municípios fora da área da SUDENE, desde que apresente perda de 

safra nos termos da lei. A área total plantada será de 5 hectares, e na portaria 42/2012, a 

menor área plantada será de 2000 metros quadrados, aproximadamente 2 tarefas. 

  

A partir das alterações da Lei nº 12.766.27/12/12, o benefício Garantia-Safra será de, 

no máximo, R$ 1.200,00 anuais, pagos em até 6 parcelas mensais, por família. As 

contribuições dos beneficiários, dos Municípios, dos Estados e da União serão ampliadas 

gradualmente até 2016, de acordo com os valores da previsão do benefício fixada anualmente 

pelo órgão gestor do Fundo.  

 

Segundo as mudanças estabelecidas nessa legislação, a contribuição do agricultor 

familiar será superior a 1% em 2012, de 1,25% em 2013, 1,50% em 2014, 1,75% em 2015 e 

de 2% a partir do ano de 2016; a contribuição anual do Município passa de até 3% em 2012, 

para 3,75% em 2013, 4,50% em 2014, 5,25% em 2015 e de 6% a partir do ano de 2016, 

conforme acordado entre o Estado e o Município; a contribuição anual do Estado, adicionada 

às contribuições do agricultor e do Município, deverá complementar a contribuição de 10% 

em 2012, 12,50% no ano de 2013, 15% na safra 2014/2015, 17,50% em 2015 e de 20%, a 

partir de 2016; e a União aportará anualmente, no mínimo, recursos equivalentes a 20% em 

2012, 25%no ano de 2013, 30% em 2014, 35% em 2015 e de 40% a partir de 2016, da 

previsão anual dos benefícios totais. 

 

Em linhas gerais o Programa Garantia-Safra divide-se em quatro modalidades: 

 

1- Cobrir os beneficiários em casos de perda de safra, seja por excesso ou 

escassez hídrica;  
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2- Promover assistência técnica e inserção de novas tecnologias; 

3- Capacitação do beneficiário para melhorar a convivência com o semiárido; 

4- Promover o associativismo e o cooperativismo. 
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO E CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

 

 

O município de Gararu possui área de 655 km², é um município do Alto Sertão 

Sergipano (Figura 2.2), localizado a 161 km de Aracaju, capital do Estado.  

 

 
Figura 2.2: Localização do Município de Gararu no Estado de Sergipe. Elaborado por Fabiana Santos. 
 

 

Segundo o Censo de 2010, cerca de 75% da população de Gararu é rural. Do total de 

11.405 habitantes, apenas 2.832m correspondem à população urbana e 8.573 formam a 

população rural. A população do município apresenta nível de pobreza de 56,25 (IBGE, 2010) 

e está distribuída em um território incluído no Polígono das Secas; Gararu está inserido na 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a vegetação é típica das regiões semiáridas, a qual 

está sendo degradada para dar lugar a pastagens.  
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Trabalhou-se com o universo de cinco povoados disposto no Quadro 2.1, cuja 

localização, distribuição e população residente foram consideradas representativas para o 

município em foco.  

 

Quadro 2.1: Povoados pesquisados e população residente 

 
POVOADOS 

 
POPULAÇÃO RESIDENTE 

 

São Mateus 

 

1.294 

Palestina 499 

Jibóia 205 

Lagoa Primeira 498 

Genipatuba 340 

Fonte: Informações Básicas Municipais.- Município de Gararu, 2008. 

Adaptado pela autora. EMDAGRO.  
 

Esta pesquisa é de natureza interdisciplinar, porque estudou diversos ângulos do 

Programa Garantia-Safra, o que demandou uma abordagem metodológica de diferentes 

técnicas e instrumentos de pesquisa. Caracterizando-se assim, como uma pesquisa de 

abordagem qualitativa, uma vez que se preocupou em analisar aspectos humanos a partir de 

amostras reduzidas, e quantitativa, porque empregou quantificação na coleta e no tratamento 

dos dados, por meio de técnicas estatísticas, como percentuais e médias (SOBRAL, 2011, p. 

18). Em resumo, é uma abordagem que combina o qualitativo ao estudar a ótica dos 

beneficiários e o quantitativo, porque contabilizou os números, uma abordagem completando 

a outra.  

 

A investigação teve o caráter exploratório e descritivo. Exploratório, por proporcionar 

maior familiaridade com o programa pesquisado, com vistas a torná-lo mais explícito ao leitor 

quanto à realidade gararuense. E descritivo, porque descreve as características de um 

programa e, a partir de questionários, fez-se a captura dos dados para a avaliação deste 

programa.  
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2.2 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E DE DADOS  

 

 

Há pouca literatura especializada no tema para fundamentar a avaliação de um 

programa ou política pública voltada para uma região específica, como é o caso do Garantia-

Safra, principalmente quando o programa é derivado de outra política pública mais 

abrangente, no caso o PRONAF. Nessas condições priorizou-se a revisão documental, ou seja, 

a legislação atrelada ao Programa Garantia-Safra, a Lei nº 10.420 de 10 de abril de 2002, que 

institui o fundo e o programa, bem como a Lei nº 12.766, de 27 de dezembro de 2012, que 

altera o Garantia-Safra e outras legislações vinculadas ao benefício, como portarias e 

resoluções pertinentes aos objetivos da pesquisa. Além de outros documentos oficiais de nível 

federal, estadual e municipal relacionados ao semiárido e a agricultura familiar no País, no 

Estado e no Município.  

 

Para o levantamento e a revisão bibliográfica utilizou-se também literaturas e 

informações a respeito do contexto que envolve a política pública examinada, tais como teses, 

dissertações, artigos e outros relatórios acadêmicos. Para o levantamento de dados utilizou-se 

conceitos, modelos e procedimentos enunciados no Manual de Auditoria de Natureza 

Operacional do Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2000); técnicas de coleta em fontes 

primárias (atas, cadastros de beneficiários, depoimentos, história de vida, questionários, 

entrevistas e pesquisas de campo) e em secundárias (teses, dissertações e artigos).  

 

 

2.3 INSTRUMENTOS DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

Segundo o Manual de Auditoria de Natureza Operacional do Tribunal de Contas da 

União (BRASIL, 2000, p.39), o objetivo da avaliação é examinar a efetividade dos programas 

e projetos e busca apurar em que medida as ações implementadas lograram produzir os efeitos 

pretendidos pela legislação (BRASIL, 2000, p. 17), ou seja, é uma tarefa ambiciosa em 

relação aos objetivos e resultados de uma intervenção Governamental, por essa razão, limitou-

se a apresentar uma análise preliminar do Programa Garantia-Safra no município de Gararu. 
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O Quadro Processo-Produto-Benefício (Quadro 2.2) foi adaptado do modelo 

proposto pelo Manual do TCU (BRASIL, 2000, p.39) para a análise preliminar, objeto dessa 

pesquisa, com vistas ao exame da eficiência, eficácia, e efetividade do benefício em estudo. 

De modo geral, os “três E” representam: eficiência, a natureza e qualidade da execução das 

atividades, que aqui seria o desempenho no cumprimento da legislação; eficácia, os resultados 

alcançados pela política, no caso o impacto ou as mudanças concretas provocadas no público 

beneficiário; e a efetividade, outros impactos que afetam o meio social e institucional no qual 

o programa foi realizado, ou seja, no município de Gararu. 

 

Quadro 2.2: Avaliação do Processo-Produto-Benefício do Programa Garanti-Safra no 
município de Gararu-SE: 
 

 
PROCESSOS 

 
PRODUTOS 

 
BENEFÍCIOS 

 

 divulgação do 
programa; 
 

 inscrição/adesão ao 
programa de indenização 
 

 emprego da legislação. 

 

 quantidade de atividades 
desenvolvidas, segundo a 
legislação; 

  

 quantidade de pessoas 
indenizadas. 

 

 Quantidade e qualidade 
das melhorias promovidas 
pela aplicação da lei 
10.420/2002 
 
 

 Escala de cobertura do 
programa 

 
Fonte: Adaptado do Manual de Auditoria de Natureza Operacional. Tribunal de Contas da União 
(BRASIL, 2000, p. 39). Adaptação da autora: Deuzete Feitosa de Meneses. 

 

Foram utilizados questionários com questões abertas e fechadas para os beneficiários 

e roteiros de entrevistas semiestruturados para presidentes de associação e membros do 

CMDS. Os quais procuram exprimir como o Garantia-Safra desenvolve as suas atividades em 

Gararu, identificando: 

 

 os meios e agentes utilizados para o desenvolvimento do programa 

(Processo);  

 os bens e serviços ofertados (Produtos); 

 os benefícios globais proporcionados (Benefícios ou impactos); 
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2.4 TRABALHO DE CAMPO 

 

 

2.4.1 Etapas da pesquisa de campo e metodologia da amostragem 

 

 

A pesquisa de campo realizou-se no ano de 2012, entre os meses de fevereiro e 

dezembro. Em fevereiro foi realizado o reconhecimento de campo, para identificar as 

possíveis dificuldades a serem enfrentadas. Constatou-se que o acesso aos povoados e o ano 

eleitoral conduziam a alterações no cronograma elaborado, fato que levou a aplicar os 

questionários e as entrevistas apenas ao término da campanha eleitoral, em novembro e 

dezembro. No mês de março, foram apresentados os objetivos da pesquisa aos membros do 

CMDS, agentes envolvidos no processo do Garantia-Safra: Empresa de Desenvolvimento 

Agropecuário de Sergipe (EMDAGRO), presidente do CMDS, Secretaria de Agricultura e 

Banco do Nordeste (BNB). Os quais informaram os procedimentos gerais do Programa 

pesquisado. Tais informações contribuíram para a elaboração dos roteiros de entrevistas. Em 

abril, foi feito o levantamento de dados em documentos (relatórios e cadastros de 

beneficiários)  arquivados no escritório local da EMDAGRO sobre as ações voltadas para a 

convivência com o semiárido, a partir do Programa Garantia-Safra no período de 2008 a 

2012.  

 

A partir do mês de maio, foi realizado o teste piloto, ou seja, entrevista prévia a três 

presidentes de associação para verificar as possibilidades de aplicação da metodologia 

estabelecida. Constatou-se a necessidade da elaboração de questionário com questões abertas 

e fechadas (Anexo C) para os beneficiários e dois tipos de entrevista semiestruturada 

(Apêndice B e D) para análise do processo do programa pesquisado, um tipo para presidentes 

de associação e o outro para os membros do CMDS. Durante o referido teste, registrou-se a 

história de vida de dois agricultores familiares, o que permitiu amadurecer as ideias quanto às 

perguntas a serem aplicadas junto aos beneficiários, como também o universo e a população 

para a amostragem, ou seja, os povoados e o número de beneficiários para aplicação dos 

questionários.  
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Em junho foram visitadas as Unidades Demonstrativas de Gliricídia, desenvolvida 

pela EMDAGRO, ação relacionada ao programa Garantia-Safra, com a finalidade de colher 

informações e georeferenciar as unidades. 

 

No período de julho a meados de novembro, o trabalho de campo foi interrompido 

para que o movimento do processo eleitoral não interferisse nos resultados da análise em 

desenvolvimento. 

 

Ao final de novembro e início de dezembro, foram aplicados os questionários junto 

aos beneficiários e as entrevistas aos lideres comunitários dos povoados em estudo. Contudo, 

os roteiros de entrevistas, direcionados aos membros do CMDS, não pode ser aplicado, 

devido às muitas atribuições destes agentes. 

 

Considerando a forma territorial do município de Gararu (Figura 2.3) e a distribuição 

espacial das 42 comunidades, foi adotado o critério de Amostragem Probabilística por meio 

de Conglomerados, a qual consistiu em selecionar conglomerados, nesse caso, povoados, cuja 

população foi a amostra (NETO, 2002). 
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Figura 2.3: Localização dos povoados sob análise de desempenho do Garantia-Safra em Gararu-Se. 2013. 
Fonte: Trabalho de Campo. Elaborado por Sérgio Rocha. 
 

A população aqui foi o público constante e recente do Garantia-Safra, residentes nos 

cinco povoados selecionados, a partir dos anos agrícolas de 2008/2009 a 2011/2012 (Tabela 

2.1). 

 
Tabela 2.1: Beneficiários do Garantia Safra em Gararu - Constantes e Recentes nos 
Anos Agrícolas de 2008/2009 e 2011/2012 
 

Setor Municipal Povoados 
Inscritos 

2008/2009 
Inscritos 

2011/2012 
Constantes % Recentes % 

Oeste São Mateus 220 175 82 46,9 93 53,1 

Central 
Palestina 141 69 50 72,5 19 27,5 

Jibóia 31 28 13 46,4 15 53,6 

Leste  
(Margem rio) 

Genipatuba 81 15 10 66,7 5 33,3 

Lagoa Primeira 86 14 9 64,3 5 35,7 

Total   473 301 164 59,4 137 40,6 
Fonte: Levantamento de dados nos cadastros do escritório local da EMDAGRO, 2012. 

            

A seguir os passos realizados para a seleção dos beneficiários e a coleta de dados, 

tomando como base a Ciência Estatística de NETO (2002): 
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 Dividiu-se o município em três setores: Oeste, Central e Ribeirinha (leste);  

 Selecionou-se aleatoriamente um povoado do Oeste (São Mateus), dois 

povoados centrais (Jibóia e Palestina) e dois do Leste (Genipatuba e Lagoa Primeira), 

segundo a facilidade de acesso e o número de inscritos no Garantia Safra; 

 Verificou-se o número de inscritos por ano em cada povoado selecionado; 

 Investigou-se o número de beneficiários CONSTANTES nos anos safra 

2008/2009 e 2011/2012, e os beneficiários RECENTES no ano safra de 2011/2012, 

nos povoados selecionados; 

 Estabeleceu-se a amostra em 10% do público beneficiado no ano agrícola 

de 2011/2012, ou seja, 30 beneficiários de um total de 301; 

 Elaborou-se os questionários para verificação do desempenho do Garantia- 

Safra em Gararu e questões complementares para traçar o perfil do beneficiário 

(Apêndice C). 

 

A amostragem para aplicação de questionário sobre o desempenho do Garantia-Safra 

foi estabelecida em 10% dos beneficiários do ano safra de 2011/2012, sendo que metade do 

público é formada por beneficiários CONSTANTES e a outra metade, por beneficiários 

RECENTES (Quadro 3.5), com vistas a observar semelhanças e divergências de opiniões 

entre o público com diferentes níveis de familiaridade com o programa. Entre os beneficiários 

participantes da pesquisa, foram selecionados os que apresentaram Laudo de Plantação e 

Colheita. Os demais foram sorteados por meio de número de ordem em planilha, respeitando 

a distribuição da população entre os povoados pesquisados. Para os casos em que os sorteados 

não foram encontrados ou não aceitaram responder ao questionário, estes foram substituídos 

por nomes previamente sorteados como substitutos (Figura 2.4) (os números e nomes foram 

organizados por povoados, impressos e recortados para sorteio, com dois substitutos para cada 

sorteado) (NETO, 2002.), convém destacar que o sorteio dos beneficiários foi realizado no 

Povoado Genipatuba, com presença de 10 habitantes da comunidade, convidados 

exclusivamente ao início dos trabalhos, para evitar possíveis desconfianças, uma vez que, 

tratou-se de análise de política pública em ano eleitoral de maior seca dos últimos anos. 

 

O perfil do beneficiário do Garantia-Safra no município de Gararu foi traçado por 

meio de dados primários, a partir de questões complementares ao questionário sobre o 
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desempenho do Garantia Safra. Estas questões seguiram o modelo utilizado pela EMDAGRO 

na gestão de 2008 da empresa.    

 
 

 

 

 

 

Figura 2.4: Sorteio dos beneficiários no Povoado Genipatuba-Gararu-SE 
Fonte: Comunidade local. Trabalho de campo, 2012. 

 

 

Figura 2.4 – Sorteio dos beneficiários no Povoado Genipatuba-Gararu-SE 

 

 

2.5 TABULAÇÃO DOS DADOS 

 

 

Os dados foram adquiridos a partir das entrevistas e dos questionários e submetidos à 

análise de conteúdo que, segundo Bardin (2010), é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que trabalha com os polos de análise: emissor, mensagem e receptor. Utilizou-

se a técnica catalogal temática, a qual consiste no desmembramento do texto para 

reagrupamento em categorias analógicas para serem analisadas separadamente. No caso, 

criaram-se categorias a partir dos objetivos estabelecidos na legislação do Programa Garantia-

Safra e limitou-se a analisar o conteúdo manifesto, ou seja, leitura que representou o que os 

beneficiários quiseram dizer sobre as categorias analisadas. A partir dessa análise e outros 

registros obtidos no trabalho de campo, como o georeferenciamento de localidades e de 

unidades de demonstração da EMDAGRO, foram elaborados mapas, tabelas, gráficos e 

registros fotográficos utilizando softwares e programas como Atlas Digital de Sergipe-

SEMARH (2012), GIS, Word, Excel e máquina fotográfica digital.  
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

3.1 O GARANTIA-SAFRA NO CONTEXTO DO SEMIÁRIDO SERGIPANO 

 

 

Ao observar a pobreza no Brasil, o público alvo do Garantia-Safra é o que mais o 

representa, porque são agricultores de baixa renda e com acesso precário à terra.  

 

O Nordeste brasileiro é a região com piores índices socioeconômicos. A taxa de 
mortalidade infantil nesta região é de 35,6 por mil, contra taxa nacional de 24,3 por 
mil. A esperança de vida ao nascer é de 69 anos, enquanto a média brasileira é de 72 
anos. A educação também é, no Nordeste, a mais crítica: a taxa de analfabetismo é 
de 19,94, quase 10 pontos percentuais (p.p.) superior à brasileira. O rendimento 
médio é de R$ 381,00 contra R$ 628,00 no conjunto do país. (IPEA, 2009, p. 282) 
 

 

O Estado de Sergipe está inserido no contexto do Garantia-Safra desde o início do 

programa. Observe no Quadro 3.2 que nos anos iniciais havia maior número de municípios 

participantes, 24municípios no ano safra de 2002/2003 e 22 no ano seguinte. O menor número 

de municípios participantes ocorreu em 2005/2006, foram 11 municípios no último ano, 

2011/2012, 17 municípios aderiram ao programa.  O número de agricultores aderidos não 

apresenta relação direta ao número de municípios inscritos, mas desde o inicio até o último 

ano safra, o número de inscritos nunca alcançou o número de cotas estabelecido pelo 

programa, que girou em torno de 20.000 cotas.  

 

Quadro 3.2: Evolução do Garantia-Safra em Sergipe 

 
 

Safra 

 
Municípios 

participantes 

 
Agricultores que 

aderiram 

 
Municípios 
beneficiado Cotas Disponibilizadas 

2002/2003 24 14.724 16 22.600 

2003/2004 22 18.970 9 23.060 

2004/2005 17 16.858 0 20.199 

2005/2006 11 17.577 0 19.003 

2006/2007 12 11.635 6 20.000 

2007/2008 13 17.900 0 22.000 

2008/2009 17 16.942 1 22.000 

2009/2010 14 13.495  2 22.000 

2010/2011 16 10.930 10 22.000 

2011/2012 17 12.159 17 19.700 

Fonte: Levantamento apresentado pelo MDA-SE, 2012. 
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No ano safra de 2012 o Estado de Sergipe teve adesão de 17 municípios (Quadro 

3.3), que após o processo de inscrição, seleção e homologação foram aderidos 12.692 

agricultores familiar, com aproveitamento médio de cota de 64,4%. Os municípios que mais 

se aproximaram do número de cotas estabelecido foram Gracho Cardoso, 87%, Feira Nova, 

84% e Itabi com 81,4%. Os municípios que menos se aproximaram das cotas foram Tomar do 

Geru e Frei Paulo, com 34,5% e 44% respectivamente, de aproveitamento de cotas. O 

município de Gararu tem aproveitamento de cotas de 67,7%, próximo da média do Estado.      

 

Quadro 3.3: Aproveitamento de cotas no Estado de Sergipe por município – 2011/2012 

Municípios 
participantes Nº de  Cotas 

Nº de 
Inscrições 

Nº de 
Selecionados 

Nº de 
Aderidos 

% 
aproveitamento 

das cotas 
Canindé de São 
Francisco 2500 1799 597 1658 66,3 

Feira Nova 300 267 262 252 84,0 

Frei Paulo 100 61 61 44 44,0 

Gararu 2300 1615 1613 1556 67,7 

Gracho Cardoso 400 387 384 348 87,0 

Itabi 350 307 295 285 81,4 

Monte Alegre  2000 1437 1409 1318 65,9 

Nª Srª Aparecida 500 322 312 269 53,8 

Nª Srª da Glória 2500 1763 1684 1639 65,6 

Nª Srª de Lourdes 400 245 241 219 54,8 

Poço Redondo 3500 2447 2387 2288 65,4 

Poço Verde 700 523 512 487 69,6 

Porto da Folha 3000 1745 1738 1662 55,4 

Ribeirópolis 250 142 142 127 50,8 

S. Miguel do  Aleixo 100 61 61 55 55,0 

Tobias Barreto 600 468 466 416 69,3 

Tomar do Geru 200 70 69 69 34,5 

Total/ média  19700 13659 12233 12692 64,4 
Fonte: Levantamento apresentado pelo MDA-SE, 2012. 

 

Em última análise (Figura 3.4), 72% dos municípios sergipanos ficaram na média 

geral entre 51 e 80% de aproveitamento das cotas, 17% ficaram acima de 81% de 

aproveitamento e 11% ficaram abaixo de 50% das cotas estabelecidas pelo Comitê gestor do 

Garantia-Safra.  

 

Sergipe possui agricultor familiar com perfil do Garantia-Safra para alcançar a cota 

estabelecida, considerando que em 2012 o Estado apresentou uma lista de 16 mil agricultores 

com o mesmo perfil do GS para o Bolsa-Estiagem, enquanto o programa Garantia-Safra teve 
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adesão de 12.692 agricultores (Informações apresentadas pela Coordenação Estadual do 

Garantia-Safra). 

 

 

Figura 3.4: Aproveitamento de cotas do Programa Garantia-Safra em Sergipe em 2012 
Fonte: Levantamento apresentado pelo MDA-SE, 2012. 

 

A coordenação do programa em Sergipe, em entrevista, elenca as possíveis questões 

que justificam o distanciamento do número de adesões de agricultores familiares ao Garantia-

Safra do número de cotas destinadas a Sergipe:  

 

1- excesso de atividades e quadro reduzido da ATER oficial- EMDAGRO 

que não pode priorizar o Garantia-Safra, sem uma equipe de campo aliada ao gestor 

local para divulgar e inscrever nas comunidades;  

2- o INCRA que não inscreve nem 30% dos assentados da Reforma Agrária, 

por apresentar o mesmo problema acima relacionado; 

3- problemas na divulgação pela falta de iniciativa dos agentes envolvidos, 

estadual e, principalmente, municipal, os quais esperam ações da coordenação 

estadual, por isso não se organizam como deveriam para motivar as comunidades;  

4- os sindicatos e CDMS, na maioria, também não se envolvem 

profundamente na questão, quando deveriam estar à frente da divulgação e da 

fiscalização do programa; 

5- limitações da própria coordenação estadual do programa, pelo quadro 

reduzido a uma pessoa, pelo excesso de atividades rotineiras: divulgação de uma 

safra e solucionar pendências/problemas de pagamento da safra anterior, tratar com 

gestores locais quanto à adesão do município ao programa, fazer capacitações com os 

agentes que inscrevem com informações desatualizadas ou erradas sobre o programa;  

(abaixo de 50%); 

11,8 

(de 51 a 80%); 76,5 

(acima de 81%); 

17,6 
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6- o governo do Estado só ha alguns meses tem tomando maior consciência 

sobre o programa, o qual vem realizando pequenas ações para ajudar na divulgação e 

no pagamento de aportes, mas não assume a dianteira na divulgação. 

 

No ano de 2012 o programa beneficiou 12.159 agricultores com 5 parcelas de R$ 

135,00 para cada família, o que somou em parcelas de R$ 880.335,00 para o Estado, num 

total de R$ 8.268.120,00 pagos na safra de 2011/2012 (Quadro 3.4). Além das cinco parcelas 

de R$ 135,00, o governo Federal acrescentou duas parcelas de 140,00 no ano safra de 2012. 

 

Quadro 3.4: Pagamento do Garantia-Safra em Sergipe -2011/2012 

Município  Nº Af na Folha    
Inicio do 

Recebimento 

Valor da Parcela 
por Município 

(Aderidos 
R$135,00) 

R$ Total/ Município 
(Aderidos X 
R$680,00) 

Gararu 1556 
Setembro 

210.060,00 1.058.080,00 

Itabi 278 
Setembro 

37.530,00 189.040,00 
Nossa Senhora De 
Lourdes 214 

Setembro 
28.890,00 145.520,00 

Poço Redondo 2285 
Setembro 

308.475,00 1.553.800,00 

Poço Verde 488 
Setembro 

65.880,00 331.840,00 

Porto Da Folha 1645 
Setembro 

222.075,00 1.118.600,00 

São Miguel Do Aleixo 55 
Setembro 

7.425,00 37.400,00 

Canindé De S. Francisco 1155 Outubro 155.925,00 785.400,00 

Monte Alegre 1323 Outubro 178.605,00 899.640,00 

Nossa Senhora Aparecida 261 Outubro 35.235,00 177.480,00 

Nossa Senhora Da Glória 1643 Outubro 221.805,00 1.117.240,00 

Gracho Cardoso 348 Novembro 46.980,00 236.640,00 

Feira Nova 252 Dezembro 34.020,00 171.360,00 

Frei Paulo 44 Dezembro 5.940,00 29.920,00 

Tobias Barreto 416 Dezembro 56.160,00 282.880,00 

Tomar Do Geru 69 Dezembro 9.315,00 46.920,00 

Ribeirópolis 
127 

Em Analise 
Para Jan/13 17.145,00 86.360,00 

Total Participantes 12.159 
 

880.335,00 8.268.120,00 
Fonte: Levantamento apresentado pelo MDA-SE, 2012. 

 

Os beneficiários do Garantia-Safra em Sergipe começaram a receber suas parcelas de 

indenização em 2012 a partir de setembro (MDA. Portaria nº 25, de 3 de setembro de 2012), 

sendo que o município de Ribeirópolis, até dezembro, estava em análise para receber em 
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janeiro de 2013.  Segundo a Portaria nº 14, de 6 de Junho de 2012, os 219 agricultores 

beneficiários do programa do município de Feira Nova só receberam a indenização da safra 

de 2010/2011 em junho de 2012. A coordenação estadual explicou que o fato ocorreu porque 

o município recorreu da decisão do MDA quanto à perda de safra daquele ano, a qual não fora 

decretada em Feira Nova, sendo que a causa foi favorável ao município no ano seguinte e a 

autorização de pagamento ocorreu em junho de 2012. 

 

 

3.2 O GARANTIA-SAFRA NO CONTEXTO DO SEMIÁRIDO GARARUENSE 

 

 

3.2.1 O perfil do beneficiário 

 

 

Entre os beneficiários entrevistados, 46,66% são homens e 53,33 são mulheres.  A 

faixa etária entre os 21 e 60 anos agrupa a maior parcela dessa população (Figura 3.5), 

revelando o baixo número de jovens menores de 20 anos ou de idosos, ou seja, pessoas 

maiores de 61 anos, no programa. São 23,33% de mulheres na faixa que vai dos 41 aos 50, 

elas são unanimes nesse intervalo, enquanto os homens, 16,67% são da faixa dos 21 aos 30 

anos de idade e 13,33% na faixa de 51 a 60 anos.   

   

 
Figura 3.5: Distribuição por idade e sexo dos beneficiários do Garantia-Safra em Gararu-SE, 2012. 
Fonte: Trabalho de campo  

Em Gararu, a maior parte dos beneficiários participantes da pesquisa ou é casada, 

43,33%, ou mantém uma relação estável, 30%, enquanto 16,66 são solteiros e 10% são 

viúvos/as. Chama a atenção quanto ao número de filhos dessa população, cuja maioria, 
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36,66%, tem de 2 a 3 filhos, ou 23,33% com apenas 1 filho, o que mostra que o semiárido não 

foge às tendências nacionais, cuja média de filhos por família é de 1,90, segundo o Censo 

2010 (IBGE, 2010). Responderam ter mais de 4 filhos 23,33% e nenhum filho 16,66% dos 

entrevistados.    

 

O nível de informação dos moradores de comunidades dispersas como ocorre em 

Gararu, pode significar o avanço ou o entrave aos meios que possam suscitar melhores 

oportunidades na formação de renda e o grau de desenvolvimento do município.  

 

Nesse sentido, averiguou-se que a escolaridade ainda é preocupante entre os cinco 

povoados examinados, uma vez que 26,66% dos beneficiários ainda não são alfabetizados e 

53,33% não concluíram nem o ensino fundamental, 10% dos beneficiários chegou ao ensino 

médio, sem concluí-lo e apenas 10% o concluíram.   

 

Na tentativa de agrupar os beneficiários quanto à composição da renda familiar, 

encontramos os seguintes grupos (Figura 3.6): 43,33% dos entrevistados tem em sua base de 

rendimentos em 50% provenientes da agricultura familiar e 50% do bolsa família; 30% da 

população vive exclusivamente da agricultura familiar ou da agropecuária; 13,33% tem 

rendimentos em torno de 70% provenientes da aposentadoria ou pensão e 30% da agricultura 

familiar; 6,68% dos beneficiários afirmam que a renda familiar é de 70% de rendas não rurais 

(pedreiro e funcionário de usina canavieira) e 30% da agricultura familiar; para 3,33% da 

população estudada os rendimentos são 80% provenientes da agropecuária e 20% da produção 

de queijo; enquanto outros 3,33% alegam que 70% da renda familiar é de pequeno comércio e 

bolsa família e 30% da agricultura familiar.   

 

Quanto ao nível de renda dessas famílias, grande parte, 70%, vive com menos de um 

salário mínimo mensal; 23,33% recebem na família, um salário mínimo; 6,67% vivem com 

um salário e meio por mês e 3,33% dos beneficiários não têm rendimentos.     

 

Entre os beneficiários informantes da pesquisa, 63,33% tem o pai como responsável 

pelo sustento da família, em 30% dos lares a mãe é a responsável e em 6,67% os dois dividem 

as responsabilidades da casa.  
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Figura 3.6: Composição da renda familiar do beneficiário do Garantia-Safra em Gararu-SE. 2012. 
Fonte: Trabalho de campo  

 

O uso da terra é um dos temas mais detalhados na legislação vigente e ao mesmo 

tempo um dos mais preocupantes, uma vez que as atividades desenvolvidas na terra são a base 

para a averiguação de perda da safra nos anos de seca.  

 

Em nível de análise, procura-se fazer referência sobre a área plantada ou da 

propriedade em tarefas e em hectares, considerando que a legislação de forma geral refere-se 

a hectares e os beneficiários costumam lidar com a unidade de medida da área em tarefa. 

Segundo a Tabela de Medidas Agrárias Não Decimais, do MDA, cada Estado apresenta uma 

dimensão diferente para a tarefa. Um hectare equivale a 10.000 metros quadrados, em Sergipe 

considera-se que uma tarefa corresponde a 0,03 de um hectare, ou 3.053 metros (MDA, 

2012).  

 

Ao verificar o uso da terra pelos beneficiários do Garantia-Safra em Gararu (Figura 

3.7), constatou-se que 20% dos beneficiários consultados são proprietários das terras que 

trabalham, 10% são arrendatários e 6,67% enquadram-se em outras definições, como contrato 

temporário e gerente da propriedade. De forma geral, os beneficiários entrevistados não 

sabem informar a sua condição de uso da terra, os informantes não entendem claramente o 

conceito de arrendatário, parceiro ou comodato. Resumidamente, Arrendamento é o aluguel 

do capital fundiário (terra) do arrendador (proprietário), por determinado período e valor, a 

um arrendatário (agricultor); Parceria é um acordo entre o proprietário da terra e o agricultor, 

onde a produção/colheita é dividida entre os parceiros em forma de meia, terça ou quarta 
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parte. O Contrato de Comodato é o empréstimo de terras sem remuneração, com prazo e 

condições estabelecidos em contrato (MARION, 2010, p. 8). 

 

Entre os beneficiários 36,67% dizem que pedem emprestado o terreno de um parente 

ou amigo para plantar no inverno, o que se caracteriza como comodato. Já 26,67% explicaram 

que trabalham como diaristas na roça de proprietários de terras do município, com 

remuneração de R$ 25,00 por dia de serviço. Na legislação não há referência quanto a esta 

categoria de agricultor.  

 

O agricultor familiar que tem apenas um pequeno quintal, mesmo que plante ou 

tenha alguma criação, não tem direito ao Garantia-Safra, é preciso comprovar que desenvolve 

atividades agrícolas no mínimo em duas tarefas (Artigo 5º, Inciso V da Portaria nº 42 de 

7/12/12) e no máximo 5 hectares (Artigo 10º, Inciso IV da Lei nº 12.766, de 27.12.2012), ou 

seja, cerca de 16 tarefas e meia. Na redação da lei 10.420, até 27 de dezembro de 2012, a área 

plantada poderia chegar até 10 hectares, ou cerca de 33 tarefas.  

 

As Resoluções do Garantia Safra dizem respeito às decisões do Comitê Gestor e 

tratam de questões operacionais que podem sofrer alterações a cada ano safra (DINIZ, 2012). 

Nesse sentido, a dimensão da área plantada foi reduzida, com vista a atender o agricultor 

familiar realmente enquadrado na DAP B (MDA. Portaria nº 01, de 25 de janeiro de 2007), 

embora a área total da propriedade continue como na redação anterior, na qual o produtor 

rural aderido ao Garantia-Safra não poderá ter propriedade superior a quatro módulos fiscais. 

O módulo fiscal é uma medida de terra que varia de município para município e corresponde 

à área mínima que uma propriedade rural deve ter para ser economicamente viável, variando 

entre 5 e 110 hectares (MDA, 2012). 

 

Segundo a Instrução Especial do INCRA nº 20/80, em Gararu, o módulo fiscal é 

equivalente a 70 hectares. Nesse contexto o agricultor familiar, para ser beneficiado pelo 

Programa Garantia-Safra em Gararu, deve ser proprietário de terras de no máximo 280 

hectares, ou seja, cerca de 933 tarefas.  

 

A área do Estabelecimento e a área plantada estão diretamente relacionadas à 

condição de uso da terra prevista na legislação do benefício, razão pela qual o produtor rural 

beneficiário deve enquadrar-se na DAP B, de características já apresentadas. Em Gararu, 
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43,33% do público focado, dizem que a área da propriedade depende do terreno que trabalha, 

por isso não sabem informar; 40,00% informam que a área tem de 1 a 50 tarefas; 6,66% 

apontam que a área do estabelecimento que se encontra entre 51 e 100 tarefas e 10% que a 

área passa de 100 tarefas, mas não chega à dimensão máxima estabelecida por lei.  

 

 
Figura 3.7: condição de uso da terra por beneficiário do Garantia-Safra em Gararu-SE,2012. 
Fonte: Trabalho de campo. 

 

Quanto à força de trabalho utilizada, 83,33% dos beneficiários analisados não 

contratam, 10% contratam até dois trabalhadores no período de chuvas e 6,67% não sabem 

informar. 

 

Os principais cultivos produzidos pelos beneficiários analisados são o milho e o 

feijão consorciados (Figura 3.8), são 46,67% nesse caso; 20% plantam milho solteiro; 16,67% 

plantam milho feijão e outros coletivos (abacaxi, melancia, mandioca, capim e/ou palma); 

6,67% destacam a palma, plantada com o milho ou com o capim; e enquanto 6,67% 

comunicam não ter plantado devido à falta de chuva, 3,33% não souberam responder. 
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Figura 3.8: Principais culturas produzidas por beneficiário do Garantia-Safra em Gararu-SE, 2012. 

Fonte: Trabalho de campo.  
 

Do público examinado no município em estudo, 16,67% afirmam que criam além do 

bovino outras criações (galinhas, suínos, caprinos); 13,33% criam bovinos ou suínos; 16,67% 

criam apenas galinhas, para ajudar no sustento da família; e 6,67% criam caprinos ou galinhas 

(Figura 3.9). 

 

Figura 3.9: Principais criações animais por beneficiários do Garantia-Safra em Gararu-SE, 2012. 
Fonte: Trabalho de campo 

 

Constata-se que a produção familiar de cerca de 47% dos beneficiários entrevistados 

concentra-se no cultivo do milho e feijão, mas com criação diversa de animais. Embora a 

maioria, cerca de 53%, alegam que não tem como criar nenhum animal, “nesse verão 

acabamos tudo, chega de sofrimento” (Ben. nº 21). 
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3.2.2 Os Procedimentos e os agentes do processo  

 

 

De modo geral grande parcela da população entrevistada não tem a nítida ideia dos 

documentos ou dos programas oferecidos pelo governo, uma vez que, 33,33% conhecem seu 

enquadramento na DAP B e 66,67%, não sabem informar o tipo de DAP em que se 

enquadram. Entretanto, esta parcela da população pouco ou nada informada confirma que só 

possui DAP para participar do Programa Garantia-Safra, o que se considera como 

reconhecimento da importância desse documento para acessar o Garantia-Safra.  

 

Verificou-se que em Gararu, a população tem buscado os créditos rurais, o que 

comprova que o inciso IV do Artigo 6ºA da Lei 10.420, está sendo cumprido. Ou seja, está 

ocorrendo a ampliação gradativa do acesso ao crédito rural pelos beneficiários do Garantia-

Safra, com vistas à melhoria na convivência com o semiárido, ainda que nenhum dos 60% que 

confirmaram ter acessado crédito do Pronaf, tenha confirmado reenquadramento de DAP, o 

que configuraria em melhoria na qualidade de vida. 

 

Em Gararu foi possível identificar o nível de acesso dos beneficiários do Garantia-

Safra a outras políticas disponibilizadas pelo Governo (Federal, em parceria com Estados e 

Municípios) (Figura 3.10). No município, das políticas voltadas para a população pobre a 

nível nacional, tem acesso ao Bolsa Família, 66,67% dos beneficiários, enquanto 20% tem 

acesso ao Bolsa Alimentos (BA) e ao CrediAmigo/AgroAmigo (CR). No que tange àquelas 

políticas específicas para o semiárido, tais como Cisternas e Fornecimento de água por carro-

pipa, nenhum dos beneficiários entrevistados teve acesso, uma vez que os povoados 

pesquisados recebem abastecimento de água via tubular (água encanada); quanto ao 

Recebimento de Sementes (RS), 100% dos beneficiários têm acesso e ao Programa de 

Mecanização, ou seja, horas de trator (HT), 40% dos beneficiários acessam este programa.  
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Figura 3.10: Políticas públicas acessadas pelos beneficiários do Garantia-Safra em Gararu-SE, 2012.  
Fonte: Trabalho de campo 

 
 

Dos beneficiários do Garantia-Safra entrevistados, a maioria, ou seja, 43,33% tem 

acesso a outras três políticas, 26,67% acessam duas políticas, 16,67% chega a acessar quatro 

políticas e 6,67% acessam cinco ou apenas uma política (Figura 3.10) além do Garantia-safra. 

Embora não haja uma combinação fixa entre as políticas acessadas pelos beneficiários, 

destaca-se o Recebimento de Sementes e o Bolsa família com Horas de trator ou 

CrediAmigo/Agro/Amigo (RS+BF com HT ou CR) (Figura 3.11).    

 

 
Figura 3.11: Combinação de políticas acessadas por beneficiário do Garantia-Safra em Gararu-
SE, 2012.  
Fonte: Trabalho de campo 

 

Uma política pública da dimensão do Garantia-Safra que envolve as esferas Federal, 

Estadual, Municipal e a sociedade civil, exige um processo burocrático e recursos humanos 

para fiscalizar a demanda. Nesse sentido, buscou-se levantar informações quanto a 
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irregularidades nos procedimentos de inscrição e pagamento do benefício. Ocorreu que, 

6,67% dos beneficiários entrevistados responderam que já houve irregularidades, que havia 

funcionários públicos e fazendeiros inscritos, mas que já foram cortados; 3,33% não quiseram 

responder e 90% alegaram não ter conhecimento sobre irregularidades. Segundo o 

beneficiário nº 17 “a maioria não bota roça, tem gente grande que recebe”. 

 

No Artigo 8º, Parágrafo 3º, o programa Garantia-safra admite ao beneficiário 

desenvolver atividades rurais que não necessariamente agricultura ou agropecuária, desde que 

tenha relação com a melhoria na convivência com o Semiárido, e seja prejudicada em 

períodos de seca prolongada, mas em Gararu, 90% dos favorecidos pelo programa em pauta 

caracterizam-se como agricultor/a, apenas 10% informam que desenvolvem outras atividades 

além da agricultura (fabricação de queijo, bordado e dona de casa).  

 

Segundo os entrevistados, a principal atividade desenvolvida é a agricultura: são 

70% nessas condições, embora 13,33% dos beneficiários apontem a pecuária leiteira ou a 

agropecuária como a sua principal atividade. Para 16,67%, a principal atividade encontra-se 

em outras categorias (comércio local, bolsa família, dona de casa). De certo modo, eles 

confundem atividades desenvolvidas com geração de renda.  

 

No tocante aos procedimentos do programa, o presidente de associação nº 4, faz 

críticas quanto à falta de assistência técnica; quanto a burocracia para receber o benefício; 

sobre a inadimplência da prefeitura, que segundo ele, atrasa o recebimento, “este ano o 

município só pagou o programa por intervenção do Ministério Público, as contas do 

município seriam cortadas”. Este líder comunitário diz ainda que os critérios do MDA fogem 

à realidade de quem precisa do benefício, segundo ele, cerca de 90% dos contratos de 

parceria/comodato/arrendamento são falsos, para atender aos critérios da DAP, de modo que o 

proprietário aceita o acordo para dar direito ao “beneficiário”. Muitos não pagam a 

contribuição, a inadimplência está muito alta, como também, não existe um acompanhamento 

técnico no sentido de orientar a administração dos rendimentos, “a pessoa foge da finalidade, 

compra bens, carro, moto e não garrote e benfeitorias para a agricultura familiar” (Presidente 

de associação nº4).  
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3.2.2.1 Atividades e dificuldades da EMDAGRO 

 

 

A partir dos questionários aplicados, identificaram-se os agentes e os meios de 

divulgação envolvidos no processo do Programa Garantia-Safra no município em análise 

(Figura 3.12). Constatou-se que a EMDAGRO é responsável por 36,67% das informações 

divulgadas nos povoados estudados; as associações colaboram com 23,33% da divulgação; 

16,67% recebem informações pela comunidade ou pela família; 6,67% ficaram informados 

por meio do rádio. 

 

Em razão da Portaria 15, de 28 de agosto de 2009, que trata dos procedimentos de 

verificação de plantio e constatação de perda, a partir da safra 2009/2010, o Artigo III permite 

à prefeitura que não tiver no seu quadro de funcionários um técnico habilitado para a 

execução da verificação de perda estabelecer convênio com instituições cujo profissional 

assume a tarefa em pauta.   

 

Figura 3.12: Agentes e meios de divulgação do Garantia-Safra em Gararu-SE, 2012. 
Fonte: Trabalho de campo 

 
 

Nesse sentido, a prefeitura de Gararu solicitou apoio a EMDAGRO, através de 

Termo de Cooperação Técnica nº004/2011 (Apêndice A), com o objetivo de executar a 

verificação de perdas no município. O referido termo em sua cláusula terceira esclarece as 

atribuições de cada parte, a Prefeitura seria responsável pela Comunicação de Ocorrência de 

Perdas (COP), junto à SAF/MDA; apresentar à EMDAGRO a demanda de laudos de 

verificação do plantio e avaliação de perdas das lavouras; e repassar informações à 

EMDAGRO em tempo hábil para a execução das atividades. À EMDAGRO cabe indicar 

técnico para agilizar a vistoria nas lavouras; elaborar laudo de plantio e colheita, encaminhar 
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nos prazos estabelecidos para a SAF e manter cópias dos laudos. Não consta do Termo de 

Cooperação a parcela de participação das partes quanto à divulgação e processo de inscrição 

dos beneficiários. No Relatório do CMDA, de 09 de outubro de 2008, fica acordado que o 

Conselho e EMDAGRO ficaram responsáveis pela inscrição daquele ano, mas não deixa claro 

quanto aos anos seguintes. Embora os dados apontem porção considerável da ação direta e 

também indireta através das informações disponibilizadas aos Presidentes de associações da 

EMDAGRO nos procedimentos do programa. 

 

Estando a sociedade bem organizada, a própria comunidade faria a seleção dos 

beneficiários, seria a “pressão dos pares” (SANTOS; GÓIS, 2011, p. 166). O beneficiário bem 

informado sobre os objetivos do programa e os procedimentos necessários para adesão do 

Garantia-Safra, o próprio beneficiário agiria em defesa dos princípios do programa a fim de 

que possa contribuir com a manutenção do benefício, uma vez que agilizaria o processo já que 

não apresenta dúvidas. Averiguou-se que o nível de informação absorvido pelo beneficiário 

do Garantia-Safra, quanto aos critérios e documentos necessários à inscrição no programa, 

aponta para 53,33% de informação superficial, sendo que 30,00% não detém nenhuma 

informação. A menor proporção cabe aos 16,67% que tem bom nível de informação sobre o 

tema em debate.  O nível de apropriação dos beneficiários quanto às informações 

disponibilizadas pelos agentes do processo do Garantia-Safra, envolve a qualidade da 

informação e também o nível de escolaridade e de segurança alimentar desses agricultores. A 

maioria dos beneficiários, 80%, ou não são alfabetizados ou não concluíram nem o ensino 

fundamental e 70%, tem rendimentos inferior a um salário mínimo, sobrevivem de auxílios 

governamentais, como o Bolsa Família e o próprio Garantia-Safra, portanto, possuem a 

segurança alimentar comprometida. “Esse programa está bom, se acabar a Palestina morre de 

fome” (Beneficiário nº27). 

 

No tocante à verificação de perda de safra, examinamos que o nível de informação 

do beneficiário encontra-se nas seguintes condições: 30% apresentam bom nível de 

informação; 33,33% demonstraram informação superficial e 36,67% não têm informação 

relativa à verificação da perda de safra. A EMDAGRO foi citada como responsável pelo 

processo de verificação de perda de safra, por 50% dos beneficiários que demonstraram 

conhecer os procedimentos. Os outros 50% sabiam em parte os procedimentos, mas não os 

responsáveis pelo processo.  
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Dos beneficiários entrevistados, quatro comprovaram as perdas através de laudo, três 

deles são beneficiários constantes, ou seja, que permanecem na lista de adesão desde 2008, e 

um beneficiário novo, quer dizer, que entrou na lista de pagamento em 2012. Estes explicaram 

o processo com mais precisão, informaram que um funcionário da EMDAGRO, foi olhar o 

local com GPS e o fotografou na roça, para provar que plantou e perdeu a safra com a seca. 

Um dos beneficiários constantes disse que este ano não formam verificar as perdas no local, 

apenas fizeram perguntas sobre a plantação. Ele disse que deve ser porque não choveu e 

também porque todo ano faz a renovação no mesmo documento, já sabem que ele planta. Na 

EMDAGRO disseram que o número de vistoria foi reduzido em 2012 devido aos prazos e as 

mudanças estabelecidas pelo MDA.  

 

Segundo a Portaria nº 42 de 2012, no caso de Gararu, que no ano safra de 2011/2012, 

aderiram ao programa 1556 agricultores, o técnico vistoriador teria que apresentar um total de 

50 laudos amostrais, com 13 dias úteis para execução das vistorias e 5 dias para a digitação e 

envio eletrônico dos laudos. Porém consta no Art. 3º desta portaria que em caso de seca 

severa, ao realizar a verificação de perda, o vistoriador pode indicar a não realização do 

plantio.  

 

Em entrevista com técnicos da EMDAGRO, foram relatadas as atividades e as 

dificuldades da empresa. As atividades relacionadas ao Garantia-Safra envolvem desde a 

divulgação junto aos agricultores familiares através dos Presidentes de associação ou 

diretamente nos povoados ao preenchimento de DAP e inscrição no escritório ou nas 

comunidades. Além de fazer 42 laudos (em média) selecionados pelo MDA; fazer pesquisa de 

estimativa de plantação ou de previsão de safra; digitação e envio eletrônico. Como também a 

distribuição de sementes de milho catingueiro e feijão de corda ou feijão de arranca; 

vacinação contra a febre aftosa; torneio leiteiro.  

 

O chefe do escritório explica que ultimamente não tem possibilidades de desenvolver 

com frequência outras atividades, que até 2008 executava com mais intensidade, como a 

elaboração de projetos para custeio de financiamento de plantio de milho; capacitações de 

produção de derivados de umbu e leite; já trabalhou com pequenas hortas e apicultura; 

capacitações sobre o manejo da caatinga. Atualmente a empresa ainda trabalha com o Projeto 

“Silagem de Gliricídia: Uma Alternativa para Diminuir a Dependência de Insumos Externos 

nos Sistemas de Produção do Semi-Árido”. Segundo a EMDAGRO (2010), a árvore 
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leguminosa é rica em proteína, é muito resistente à seca e possui várias utilidades: usada na 

alimentação animal (no lugar dos farelos de soja e trigo); serve como adubo verde /folhas e 

raízes (melhora os pastos e toda a plantação que esteja ao seu redor); protegem a terra contra a 

erosão; melhora e recupera a terra da pastagem; alimento para as abelhas. As atividades de 

teste e aula de campo para os agricultores são desenvolvidas nas Unidades Demonstrativas 

(Figura 3.13). Um agricultor familiar, com vasta experiência como apicultor (História de vida 

nº1) alegou que as flores da gliricídia atraem as abelhas, ele tem cerca de 500 pés, faz quase 3 

anos que trabalha com a gliricídia e já percebeu que é vantajosa: pela florada para a abelha, 

pelo alimento para o bovino e caprino. Segundo ele, com a seca desse ano o mel rendeu 

apenas 20% da produção (Figura 3.14). 

Figura 3.13: Uso da terra e unidades demonstrativas de gliricídia (EMDAGRO) em Gararu-SE, 2013. 
Fonte: Trabalho de campo. Mapa elaborado por Sérgio Rocha.  
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Figura 3.14: Projeto Gliricídia e o desenvolvimento da apicultura, no município de Gararu-SE. 
Fonte: Trabalho de campo  

 

O fato relatado coincide com a criação da Empresa Gararuense de Projetos 

Agropecuários Ltda., em 2006, quando a EMDAGRO já não dava vazão à demanda de 

agricultores que buscavam os técnicos para a elaboração de projetos agropecuários, exigência 

dos Bancos do Nordeste e do Brasil para acessar o Microcrédito do Pronaf. Segundo o técnico 

agrícola, gerente e fundador da empresa, o número de operações e produtores contratantes 

ampliou gradativamente: 

 

2006 – cerca de 30 produtores; 

2007 - cerca de 50 produtores; 

2008– cerca de 60 produtores (valores acima estimados pelo técnico, banco de 

dados perdidos por problemas nos sistemas dos computadores); 

2009 – foram 41produtores; 

2010 – foram 118 produtores – por ser ano chuvoso, a procura foi maior.  

 

Ainda não havia dados de 2011 e 2012 na data da entrevista (15/06/12). 
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3.2.2.2 O Associativismo: representações e realidades  

 

 

Um dos princípios fundamentais para que haja acesso à informação e 

consequentemente aos benefícios voltados para o beneficiário do Garantia-Safra, que está 

claro no inciso III do Artigo 6º A da Lei 10.420 que institui o fundo e o Benefício Garantia-

Safra, é o incentivo ao associativismo. Observa-se que o grau de envolvimento do beneficiário 

gararuense em organizações sociais ainda é baixo considerando que 63,33% disseram não 

participar de nenhum movimento social, apenas 33,67 afirmaram que se envolvem em 

associações comunitárias, “o presidente pede pra não desistir, se não tiver na associação não 

pode participar do Garantia-Safra” (Beneficiário nº 4). Em análise mais detalhada (Figura 

3.15), nota-se que daqueles que se envolvem em organizações sociais, 23,33% dos que se 

associaram frequentam as reuniões, mas não manifestam opinião, apenas observa; somente 

6,67% garantiram participar ativamente das discussões, inclusive com apresentação de 

propostas e 3,33%, não são sócios, mas comparece às assembleias.  

 

 
Figura 3.15: Grau de envolvimento comunitário do Beneficiário do Garantia-Safra em Gararu-SE, 2012. 
Fonte: Trabalho de campo. 

 
 

É interessante destacar que 23,33% da população entrevistada disseram não se 

envolver em organizações sociais porque as associações do seu povoado ou acabaram ou 

estão desativadas, sem presidente, mas que gostariam de ser sócios e de frequentar as 

assembleias. O intrigante é que 26,67% disseram que já participaram ou participam de 

algumas reuniões porque sabem que a associação pode tirar dúvidas e/ou trazer benefício, 

mesmo assim participam esporadicamente, sem compromisso, quando vão é para ter as 
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informações que necessitam, “O povo se acomoda muito. É convidado pra participar das 

reuniões, mas não participa” (Beneficiário nº 21); já 6,67% alegaram que nunca participaram 

ou se interessaram por associações, ou porque acreditam que a associação é dependente da 

prefeitura ou não vê vantagem em ser sócios. Para a comunidade crescer a associação deve se 

envolver nas políticas públicas e não na política partidária, porque os presidentes só trabalham 

de acordo com o governo, é preciso fazer a política da comunidade (Presidente de associação 

nº 3). 

 

Procurou-se os representantes de associações dos cinco povoados examinados, São 

Mateus, Palestina, Jibóia, Lagoa Primeira e Genipatuba. O primeiro povoado citado é o de 

maior população residente em povoados no município, São Mateus, com 1.294, habitantes em 

2008 (Quadro 2.1), no qual não encontramos o presidente envolvido no processo do Garantia-

Safra. Segundo moradores e a EMDAGRO, é esta instituição que tem desenvolvido as 

atividades de divulgação e inscrição dos agricultores no Povoado São Mateus. Enquanto o 

presidente da Associação do Povoado Genipatuba não tinha informações ou experiência 

quanto ao Garantia-Safra, porque havia assumido a presidência há apenas sete meses, após 

eleições para substituir o antigo presidente, devido a irregularidades quanto à declaração de 

imposto de renda. Fato que deixava a associação fora do Programa de Mecanização, uma vez 

que o trator adquirido pela comunidade estava como particular. Mesmo reconhecendo que a 

população tem frequentado as novas reuniões, razão que o elegeu como presidente, este 

representante comunitário alega que as pessoas não apresentam outro interesse senão receber 

os benefícios, quando este chegar.    

 

Os presidentes das associações dos povoados Jibóia e Palestina apresentaram 

consciência e envolvimento com o programa, aos quais os moradores demonstravam respeito 

e confiança. Eles informaram com clareza as suas responsabilidades junto ao público dos 

povoados, disseram que fazem a divulgação nas escolas e na igreja quanto a datas para 

inscrição ou de reuniões direcionadas ao Garantia-Safra. Para estes, a participação tem 

aumentado consideravelmente e atribuem esta atitude da comunidade às melhorias 

proporcionadas pelo Garantia-Safra, levando-se em conta que a comunidade busca por suas 

informações e de outros benefícios disponibilizados pelo governo. Estes presidentes 

concordam ainda em relação às maiores dificuldades para a adesão do beneficiário ao 

programa, como os critérios exigidos pela documentação para o cadastramento, ou seja, a 

DAP B. Entre outras exigências está a comprovação de que o interessado é realmente 
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agricultor familiar, precisa convencer ao proprietário da terra que cultiva para liberar o 

documento da terra. O presidente da associação da Palestina observa que o remanejamento de 

DAP não parece justo por não permitir ao agricultor a adesão ao Garantia-Safra, discorda da 

visão do Pronaf, em considerar que o agricultor que adquire melhorias com o acesso aos 

créditos disponibilizados deixa de ser carente, ao ponto de não precisar do Garantia-Safra 

quando há seca.   

 

Notou-se que o número de inscritos constantes e recentes nos povoados Palestina e 

Jiboia são opostos (Tabela 2.1). Enquanto na Palestina são 72,5% de beneficiários constantes 

e 27,5% de beneficiários recentes, ocorre o inverso no Povoado Jiboia, são 46,4% 

beneficiários constantes e 53,6% de beneficiários recentes. No primeiro ficam acima da média 

do município os beneficiários constantes e no segundo são os recente que ficam acima da 

média. A média em Gararu é de 59,4% constantes e de 40,6% recentes. 

 

O presidente do povoado Palestina explica que continuam os mais antigos porque 

poucos conseguiram melhorias com a mudança de DAP, mantêm-se nas condições da DAP B, 

mesmo os que conseguiram crédito para benfeitorias no sítio, quando acaba o empréstimo 

volta à condição anterior, permanecendo na lista do Garantia-Safra. Já o presidente da 

associação do povoado Jiboia atribuiu o aumento de beneficiários recentes ao crescimento da 

população no povoado e ao bom desempenho da associação. Em nenhum dos casos foi citada 

a mobilização social entre os beneficiários do programa.  

 

O povoado Lagoa Primeira, como o Genipatuba, localiza-se à margem do rio São 

Francisco, o que remete aos presidentes das associações pontos de vista diferenciados aos dos 

presidentes representantes de comunidades situadas a maior distância do rio, lembrando que 

existem outras políticas públicas direcionadas para pescadores nos povoados citados. 

 

Para o representante do Povoado Lagoa Primeira, que aqui foi chamado de 

ribeirinho, hoje pouco há a fazer na associação, quase todas estão em marcha lenta e a 

população participa menos por falta de conquistas. As reuniões discutem projetos enchem os 

sócios de esperança, mas as ações não acontecem, as pessoas foram perdendo o interesse nas 

assembleias, as contribuições de 1% de um salário mínimo, não são mais recebidas.  

 



73 

 

Em uma questão todos os presidentes entrevistados concordam, A EMDAGRO faz o 

papel dela em relação à DAP, explica como funciona o Garantia-Safra, faz o laudo que seria 

atribuição da Secretaria Municipal de Agricultura, que “não existe”. A empresa desempenha 

um trabalho transparente, o que falta é Assistência Técnica. Parte dos problemas dos 

produtores decorre da falta de orientação de técnicos para aplicar investimento diretamente 

em atividades relacionadas à convivência com a seca. Eles desviam para outras atividades. No 

período da estiagem essa falta de acompanhamento e fiscalização causa déficits na produção e 

escassez de água (Presidente de associação nº 3). 

 

 

3.2.2.3 O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável  

 

 

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável- CMDS é o órgão colegiado 

responsável pela homologação dos agricultores familiares que solicitam adesão ao Garantia-

Safra, além de outras atribuições fundamentais para o desenvolvimento do município, bem 

como da população rural e urbana.  

 

Em Gararu, o órgão foi instalado em 16 de novembro de 2007. Seus membros 

representam associações e federações, o Banco do Nordeste, Poderes Legislativo e Executivo, 

Igrejas (Católica e Assembleia de Deus), Sindicato dos Trabalhadores Rurais e EMDAGRO 

(ATA DE INSTALAÇÃO DO CONSELHO, 2007).  

 

Em entrevista, ocorrida dia 14 de abril de 2012, a presidência do órgão assegura que 

antes não havia reuniões. A partir da atual gestão as reuniões são ordinárias e não 

extraordinárias, por considerar que o canal para as demandas são as reuniões. O conselho que 

ainda não tem veículo para estar nas comunidades toda semana, convida instituições como a 

EMDAGRO, a Secretaria da Inclusão e a Secretaria de Agricultura do Estado para seminários 

como forma de trazer a participação popular, afirma.  

 

A representante do órgão esclarece um fato importante ocorrido em 2007, o prefeito 

municipal da gestão de 2005, afastado por irregularidades em seu mandato, não pagou o 

aporte referente à contribuição do município ao fundo do Programa Garantia-Safra, fato que 

fez o município perder o recurso em 2006. A gestora relata que fizeram manifesto em praça 



74 

 

pública e dentro da câmara que agrupou mais de 300 agricultores, que foi um evento 

registrado como o marco da discussão social, da mobilização social, “porque o povo quando 

se organiza, ele consegue”. Fizeram relatório e levaram ao ministério público, mas não foram 

contemplados naquela reivindicação sobre o pagamento do aporte do benefício. Segundo 

relatório do Comitê Gestor do CMDS de Gararu, elaborado em outubro de 2008 (Anexo E), o 

débito não fora quitado em tempo hábil, devido as contas da prefeitura estarem “bloqueadas” 

sob o poder da justiça inviabilizando o aporte.  

 

Quanto à ótica dos presidentes entrevistados em relação a atuação do CMDS, com 

exceção do Presidente de Associação nº 3, que alega que o Conselho existe como instituição, 

mas não atua para o fim que foi criado. Os outros presidentes reconhecem que o conselho tem 

feito menos reuniões, pela falta de sede, a última ocorreu em agosto deste ano (a entrevista foi 

realizada entre novembro e dezembro), mas afirmam que a presidência do conselho tem se 

engajado para reativar associações (caso do pov. Genipatuba) e tem aprovado projetos, como 

passagem molhada, por exemplo (Figura 3.16).   

 

Quanto ao nível de informação do beneficiário em relação à atuação do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Sustentável no município de Gararu, verificou-se que 53,33% 

não conhecem a instituição do município; 16,67%, já ouviu falar, mas não tem informação 

consistente para apresentar, 6,67% já assistiu a reuniões em associações e 3,33% afirmam que 

conhecem a formação e os procedimentos do conselho de Gararu.  

 
Figura 3.16: Passagem molhada proximidades do Povoado Palestina, 
Gararu-SE, 2012. 
Fonte: Trabalho de campo. Novembro de 2012. 
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Figura 3.17: Nível de envolvimento do beneficiário quanto ao CMDS em Gararu-SE, 2012. 
Fonte: Trabalho de campo.  

 

 

3.3 DESEMPENHO DO GARANTIA SAFRA EM GARARU  

 

 

A análise do desempenho de uma das Políticas Públicas direcionadas para a 

convivência com o semiárido, no caso o Garantia-Safra, nos leva a fazer uma ligeira 

comparação quanto à situação dos beneficiários constantes no programa desde 2008 e os 

beneficiários recentes, relativos à lista de homologados de 2012, no município de Gararu. 

 

Com vistas às perspectivas desta política, a partir da ótica do beneficiário, elegeram-

se três situações: envolvimento comunitário, nível de satisfação e motivação para a 

permanência do beneficiário no semiárido (Quadro 3.5). A partir das situações descritas 

visualiza-se preliminarmente a diferença de opinião entre os beneficiários em questão, bem 

como se permite suscitar uma análise mais aprofundada da referida política, quanto ao seu 

desempenho.    
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GARANTIA-SAFRA EM GARARU-SE 

                  Quadro 3.5: Quadro comparativo entre beneficiários constantes e recentes  

Situação Benefici
ários Constantes 

Benefici
ários Recentes 

Envolvimento comunitário   

 

Não sócio, frequenta assembleias 

Sócio/a passivo 

Nunca participou 

Participação esporádica 

Assoc. desativada. Seria sócio 

Participa ativamente 

Total  

 

3,33% 

16.67% 

6,67% 

10,00% 

10,00% 

3,33% 

50,00% 

 

- 

6,67% 

10,00% 

16,67% 

13,33% 

3,33% 

50,00% 

Nível de satisfação   

 

Muito satisfeito 

Satisfeito s/reclamação 

Satisfeito c/observações 

Pouco satisfeito c/ reclamações 

Insatisfeito 

Total 

 

13,33% 

16.67% 

10,00% 

3,33% 

6,67% 

50,00% 

 

20,00% 

16,67% 

10,00% 

3,33% 

- 

50,00% 

Motivação para permanência no semiárido   

 

Melhorou, mas ainda sairia. 

Não contribui 

Não influencia 

Contribui 

Saiu e voltou  

Total 

 

10,00% 

3,33% 

23,33% 

6,67% 

6,67% 

50,00% 

 

6,67% 

3,33% 

20,00% 

16.67% 

3,33% 

50,00% 

Fonte: Interpretação dos resultados de campo, 2012. 

 

Em relação ao nível de envolvimento comunitário entre os beneficiários, observa-se 

que os constantes apresentam número maior de sócios passivos, 16,67%; enquanto dos 
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beneficiários recentes são 6,67%, com exatos 10% de diferença. O número de beneficiários 

recentes participando esporadicamente das assembleias é maior do que entre os constantes, 

são 16,67% e 10%, respectivamente.  

 

Sobre o nível de satisfação, nota-se que os beneficiários recentes estão 6,67% mais 

satisfeitos do que os constantes, uma vez que os recentes representam 20% e os constantes, 

13,33% do público em estudo. É importante destacar que 6,67% dos favorecidos constantes, 

declaram que estão insatisfeitos com o programa Garantia-Safra, no entanto, nenhum dos 

recentes apresenta esta condição. Nota-se ainda, que apesar de reconhecer que as condições de 

vida no semiárido melhoraram 10% dos beneficiários constantes, admitem que ainda assim, 

caso tivessem oportunidade, sairiam do sertão, em contraste com os 6,67% na opinião de 

satisfação dos beneficiários recentes.  

 

Os beneficiários recentes também apresentam 10% de diferença em relação aos 

beneficiários constantes no que tange ao Garantia-Safra enquanto motivador para a 

permanência do agricultor no semiárido brasileiro. São 16,67% para os primeiros e apenas 

6,67% para os últimos.  

 

Ao falar sobre a participação da comunidade nas discussões da associação, o 

presidente de associação nº 3, afirma que a falta do conhecimento dificulta o entendimento da 

comunidade. A falta do técnico exige maior esforço do líder comunitário sobre as 

informações (aprender o procedimento) para passar para os associados. Porque os 

beneficiários só querem ver o resultado rápido, por não conhecer os procedimentos. O gestor 

comenta que os futuros agricultores serão poucos, o publico jovem está indo embora, não 

acreditando na agricultura familiar. Seja por falta de estímulo, devido às burocracias, ou por 

ver as perdas dos pais “daqui a alguns anos não teremos mais jovens no Sertão” (Presidente 

de associação nº 3). 

 

Desse modo, infere-se que os beneficiários recentes, apesar de se associarem menos 

do que os beneficiários constantes, eles buscam as informações nas assembleias das 

associações em proporção maior do que os beneficiários constantes. Razão pela qual se 

encontram mais informados. Uma vez informados, o nível de compreensão quanto às 

características do programa os leva a um grau de satisfação e de motivação maior do que 

daqueles que desconhecem as informações necessárias ao bom desempenho do programa.  
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Os beneficiários constantes por terem participado de anos em que o MDA não 

considerou perda de safra em anos anteriores, como também por acompanhar a inadimplência 

do prefeito no mandato do ano safra de 2005/2006, deixando o município sem o benefício, 

enquanto aqueles que aderiram ao programa no último ano safra, o qual a indenização foi 

paga, sentiram-se satisfeitos pela ação do Garantia-Safra (Quadro 3.6). 

 

Adverte-se que ser sócio passivo de associações comunitárias ou frequentar reuniões 

esporadicamente sem se associar não é mérito, é prejuízo para a comunidade, no sentido de 

tomada de decisão e de agregar valor aos esforços em conjunto.  Mudanças de atitudes nesta 

direção é processo lento que depende de fatores externos à comunidade, mas internos ao 

município.  

 

Quadro 3.6: Quantidade de Agricultores Familiares Aderidos ao Garantia-Safra  
por Ano-Safra em Gararu-SE 

Safra Nº de Adesões Ano de Pagamento? 

2002-2003 717 Sim 

2003-2004 1591 Sim 

2004-2005 1722 Não 

2005-2006 2014 Não 

2007-2008 2174 Não 

2008-2009 2276 Não 

2009-2010 1886 Não 

2010-2011 1193 Sim 

2011-2012 1556 Sim 

Fonte: Levantamento apresentado pelo MDA-SE, 2012. 

 

Aqui, faz-se alusão aos dados fornecidos pelos entrevistados, considerando também 

as literaturas utilizadas, porém ratifica-se que esta análise é preliminar, que tal descrição 

envolve outras situações pertinentes às características locais. Nesse sentido, ressalta-se que a 

comunidade cujos beneficiários residentes declaram não participarem de associações uma vez 

que estas se encontram sem funcionamento, é a de maior população do município. Segundo 

informações locais a inexistência de atuação comunitária no referido povoado não deixa os 

interessados sem comunicação, considerando que a empresa estadual responsável pelo 
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processo de adesão ao Garantia-Safra informa diretamente à população os tramites e 

procedimentos do benefício. O que não impede de indagar quanto ao envolvimento dos 

presidentes de associações, os quais têm o papel de atuar em favor da comunidade, lembrar-se 

de que a prefeitura municipal não dispõe de técnicos para a execução do processo do 

programa e que a empresa estadual de assistência técnica e extensão rural não tem recursos 

humanos e material suficientes para assumir atribuições cabíveis aos presidentes de 

associação ou líder comunitário. Fato que tem prejudicado a assistência técnica aos 

agricultores familiares, o que seria o principal, mas não único objetivo da instituição.      

 

 

3.3.1 Revolução na distribuição de renda em Gararu 

 

 

Ao analisar o nível de satisfação do beneficiário do Garantia-Safra no cumprimento 

de seu principal objetivo, garantir renda mínima para a sobrevivência de agricultores do 

semiárido brasileiro que sofreram perdas por estiagem ou excesso hídrico. Verificou-se que 

33,33% estão muito satisfeitos (Figura 3.18). Eles argumentam sobre os valores investidos 

(pagam somente 1% ao ano) e o valor que recebem, que o número de parcelas aumentou, ou 

ainda, sobre a falta de renda no período da seca. Dizem também que a grande satisfação reside 

em receber parcelado, ou que tem recebido dinheiro que antes nunca teve acesso porque quase 

não tem renda, como disse o entrevistado nº 7, “Nunca tive um negócio desses, agora estou 

satisfeito”. Outros 33,33% afirmam que estão satisfeitos com o Garantia-Safra, que não têm 

nenhuma reclamação, para estes o benefício cobre as despesas com os animais ou da família. 

No entanto, apesar de confirmarem sua satisfação com o benefício, 20% dos entrevistados 

fazem algumas observações quanto à qualidade dos serviços (especificamente a qualidade das 

sementes) ou do valor recebido, estes confirmam que o valor pago pelo programa cobre parte 

do prejuízo quando o inverno é seco, mas que preferem o inverno bom. Para 6,67% dos 

entrevistados, existe pouca satisfação com o benefício, eles reclamam quanto ao processo de 

verificação de perda de safra ou do valor recebido. Na mesma proporção, 6,67% dos 

beneficiários estão insatisfeitos. Eles discordam dos valores pagos ou da forma de pagamento, 

alegam que gostariam de receber um salário mínimo por mês no período da seca, como ocorre 

com outras políticas públicas, ou que o valor deveria ser maior e por um período mais longo.  
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Figura 3.18: Nível de satisfação do beneficiário quanto ao principal objetivo do Garantia-Safra em Garau-Se, 
2012. 
Fonte: Trabalho de campo. 
 
 

Este contexto confirma que a maior parcela da população entrevistada aprova o 

Garantia-Safra, 86,66%, com maior ou menor nível de satisfação, os quais alegam que o 

programa leva melhorias para o beneficiário quanto à produção de renda e a qualidade de vida 

do agricultor familiar do semiárido durante a estiagem prolongada.  

 

Questionou-se junto aos beneficiários de Gararu sobre o alcance desse benefício, ou 

seja, sobre a cobertura do Garantia-Safra quanto ao suprimento das necessidades do seu 

público alvo e da melhoria de vida dessa população. Apurou-se que 53,33% dos beneficiários 

declaram que o Garantia-Safra cobre as despesas com a alimentação da família, com 

pagamentos das contas (água, luz e gás) e/ou ajuda nas despesas com a saúde e educação dos 

filhos; 3,33% afirmam que além da alimentação da família, cobre as despesas com 

alimentação do gado (bovino ou suíno); 16% alegam que cobre a alimentação da família, estes 

entendem que o benefício é uma forma de ajuda, que a necessidade é grande por isso não 

pode ser mais, o suficiente para guardar feijão. Já 10% dos beneficiários informam que o 

Garantia-Safra cobre a alimentação do gado quando há perda de safra. Enquanto 6,67% 

confessam que o programa ajuda a melhorar a higiene, a saúde, o vestuário e até o lazer, 10% 

reclamam que o programa em foco não supre nem a alimentação da família ou não cobre os 

prejuízos com o gado (Figura 3.19). 
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Figura 3.19: Cobertura do Garantia-Safra quanto à qualidade de vida do beneficiário em Gararu-SE, 2012. 
Fonte: Trabalho de campo. 

 

A distribuição de renda a partir do benefício do Garantia-Safra tem promovido 

aquecimento do comércio local, de gêneros alimentícios, ração para animais, como também o 

crescimento dos serviços relacionados a manutenção e mecânica de motocicletas (observação 

de campo). Processo decorrente da confiança que o proprietário do estabelecimento comercial 

deposita da indenização paga pelo Garantia-Safra. “Todo mês recebo o dinheiro, posso 

comprar fiado, a pessoa sabe que vai pagar, se não fosse isso eu estava passando fome” 

(Beneficiário nº 26). 

 

 

3.3.2 Abrangência na promoção da convivência com o semiárido 

 

 

A convivência com o semiárido tende a mudar o perfil a partir da eficiência das 

diversas políticas públicas surgidas e implementadas nos últimos anos, é essa mudança que 

poderá motivar o agricultor familiar a migrar ou a permanecer na região. Para verificar o 

desempenho do programa Garantia-Safra em relação às melhorias na convivência com o 

semiárido, com vistas ao Art. 6º A da Lei que o institui, como também aferir se o programa é 

motivador para a permanência do agricultor no semiárido, indagou-se ao beneficiário: Depois 

do Garantia-Safra, já sentiu vontade de morar em outro lugar fora do Sertão? Por quê? 

Observou-se a partir da Figura 3.20, que 23,33% dos entrevistados confirmam que o benefício 

contribui para manter o agricultor no semiárido “Se não fosse o Garantia-Safra já tinha saído 
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da Palestina” (beneficiário nº 26); 16,67% dizem ter melhorado de situação, mas que ainda 

sentem vontade de sair da região “Esse dinheiro faz diferença, mas ainda tenho vontade de 

morar em Glória, lá tem mais recursos” (Beneficiário nº 16); 6,67% asseguram que o valor 

pago pelo benefício não contribui para manter o agricultor na roça. É relevante destacar que 

43,33% dos beneficiários admitem que o Garantia-Safra não influencia na decisão de ficar ou 

sair, todos estes tecem elogios ao lugar, “Sempre gostei e amo minha terra natal, é bom e 

sossegado” (Ben. nº11).  

 

 
Figura 3.20: Motivação para a permanência do beneficiário do Garantia-Safra no Semiárido em Gararu-SE 
2012.  
Fonte: Trabalho de Campo.  

 

Em Gararu, 10% dos beneficiários explicam que já saíram e voltaram para o 

semiárido: “Já morei no Paraná, São Paulo, Aracaju. Lá no Paraná as pessoas até que ajudam, 

mas aqui a minha farinha eu como no meu barraco” (Beneficiário nº 15). Segundo Lima 

(2011, p. 7), no caso do Ceará, o elevado contingente de agricultores familiares no semiárido 

tem mobilizado diversos atores sociais na criação de alternativas para que as famílias possam 

produzir e permanecer na atividade agrícola no semiárido com dignidade. 

 

Segundo o Parágrafo Único do Art. 10, da Lei que institui o programa, é obrigatório 

ao agricultor familiar que solicita adesão ao Garanti-Safra, participar de capacitação e de 

profissionalização para melhor convivência com o semiárido. Para Lima, (2012, p.7) apesar 

do Garantia-Safra envolver diferentes atores sociais na mobilização dos agricultores, o 

Programa não tem conseguido implementar o Artigo 6ºA, que trata do incentivo à capacitação 

dos agricultores a partir da promoção de cursos e muito menos introduzido tecnologias, 

culturas mais resistentes a estiagem e animais mais adaptados. Em Gararu os cursos e 
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capacitações para aprimorar a convivência dos agricultores com o semiárido também não 

aconteceram e 100 % dos entrevistados responderam que nunca receberam capacitações neste 

sentido. Entretanto, no que se refere à introdução de tecnologias e culturas, para promover a 

convivência com o semiárido a EMDAGRO, em parceria com a EMBRAPA, há cerca de 4 

anos, introduziu a Gliricídia, entretanto, os trabalhos educativos fornecidos pela Empresa no 

sentido de ensinar as vantagens da leguminosa, ainda não tenham surtido o efeito desejado, 

em parte pela desconfiança e tradições da comunidade como também pela pouca constância 

das atividades, por razões já apresentadas pela instituição.  

 

A população pode ser uma grande aliada no desenvolvimento da sua comunidade, a 

formação e informação de seus membros abrirão precedentes para a visualização e promoção 

de oportunidades que possam criar emprego e renda para o município como um todo, além de 

atuar como protagonistas da sua própria cidadania.  No entanto, as necessidades são muitas, 

falta assistência técnica e capacitações para melhor se conviver com a seca da região, mas 

falta o acesso à educação, à infraestrutura, à saúde, entre outros serviços públicos que há 

décadas o município não alcança. Segundo o Presidente da Associação nº 4, o Garantia-Safra 

é uma política paliativa, como o é a distribuição de sementes (de quantitativo irrisório), as 

horas de trator, o bolsa estiagem. Isso “ainda é pouco, não é dessa forma que vai resolver o 

problema da seca” (Presidente de Associação nº 4). Para este presidente, não falta só o 

Garantia-Safra, falta uma cadeia de ações para desenvolver a agricultura familiar.  

 

 

3.3.3 Os programas agregados e a ampliação do risco de desertificação 

 

 

O Programa de Mecanização Agrícola, conhecido no município como “Horas de 

Trator”, associado ao de Distribuição de Sementes (milho e feijão) exerce grande importância 

junto ao público do Garantia-Safra, uma vez que prepara o solo para receber as sementes 

distribuídas, é o ponto de partida para o início do plantio, mas, segundo Memo nº 066 (julho 

de 2011) da EMDAGRO, o atraso desses programas contribui para a perda de safra em 

virtude do plantio efetuado tardiamente, como ocorreu em 2011, quando o calendário de 

distribuição é executado a partir de maio, após o período de chuvas do município. No 

município de Gararu, a Distribuição de Sementes em 2012 ocorreu a partir de julho, 
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diretamente nos povoados, com os técnicos da EMDAGRO, e no escritório local da empresa 

(Figura 3.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Figura 3.21: Programa de Distribuição de 
Sementes do Governo do Estado de Sergipe, 
2012.   
Fonte: Escritório local da EMDAGRO em 
Gararu-SE. 2012.  

 

O Programa de Mecanização Agrícola para Preparo do Solo no Semiárido Sergipano, 

é um programa do Governo do Estado executado através de Termo de Cooperação firmado 

entre a Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência de Desenvolvimento Social (SEIDES), 

que repassa o recurso de R$ 4,0 (quatro) Milhões; a Secretaria de Estado da Agricultura e 

Desenvolvimento Agrário (SEAGRI), e a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de 

Sergipe (EMDAGRO), que executam o Programa (Ata da reunião, 2012) (Anexo D). Em 

reunião com tratoristas e beneficiários em Gararu, ocorrida na sede do município no escritório 

local da EMDAGRO, em 11 de abril de 2012, discutiu-se sobre a política de HT (Figura 

3.22), e definiu-se entre as entidades participantes (representantes de sindicatos rurais, de 

associações comunitárias, do CMDS e proprietários de trator) que em Gararu serão 

beneficiados os agricultores familiares inscritos no Garantia-Safra de 2011/2012, de modo 

que cada agricultor recebeu 3 horas máquina, a R$ 70,00/hora, sendo que ao serviço de aração 

precede a autorização da EMDAGRO, através de ordem de serviço.  
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Figura 3.22: Programa de mecanização agrícola (Horas de Trator- HT) 
 em Gararu-SE, 2012. 
Fonte: Trabalho de campo, 2012. 

 

Segundo a Embrapa (2009), a utilização constante de um mesmo tipo de 

equipamento, que trabalha sempre numa mesma profundidade, pode provocar compactação 

do solo, que é a redução do espaço poroso e o aumento da resistência de solo logo abaixo da 

camada preparada, e pode ser ocasionada pelo manejo inadequado.  Em solo muito seco, o 

destorroamento (quebra do solo em grãos menores) é ineficiente, exigindo maior número de 

passadas do trator com consequente incremento do consumo e descarte de combustível, ação 

que pode contaminar o solo e os recursos hídricos da área. Além do aumento do custo de 

produção, ocorre a pulverização excessiva do solo. A compactação é uma das principais 

consequências negativas do manejo inadequado do solo, sendo observada geralmente abaixo 

da camada revolvida pela ação dos implementos de preparo do solo, ou na superfície, devido 

ao tráfego de máquinas, como tratores (EMBRAPA, 2009). Além disso, a utilização das 

máquinas provoca a diminuição da necessidade de mão de obra na lavoura, causa assim o 

desemprego no campo e consequente êxodo rural e a marginalização desses trabalhadores 

rurais, porque geralmente não possuem bom nível de instrução, o que reflete na sua ocupação 

subalterna no meio urbano, quando conseguem ocupação.  

 

A distribuição de sementes em Gararu é basicamente de milho (5 litros) e feijão (1 

litro). Assim, apesar de chegar com atraso, há o estímulo ao cultivo do milho, que por sua vez, 

induz o agricultor à produção monocultora, com vistas à participação no mercado econômico, 
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não necessariamente a manutenção da agricultura familiar. Contribui então para a retirada da 

vegetação nativa para o cultivo dessa leguminosa altamente consumida pela pecuária interna, 

seja in natura ou processada para ração.    

 

A caatinga, vegetação adaptada às condições climáticas da região semiárida, vem 

sendo substituída ou para a pastagem do gado bovino ou para cultivar o milho que alimenta o 

rebanho.  Em se tratando de uma política que visa à proteção do agricultor familiar, buscou-se 

conferir a proporção de áreas que esta população preserva em sua área de produção agrícola, 

com ou sem o uso do trator. Aferiu-se que 46.66% afirmam que há caatinga nas propriedades 

que produzem; 26,67% reconhecem que as áreas onde plantam já não possuem mais a 

caatinga e que outros 26,67% não sabem responder. A degradação do solo, dos recursos 

hídricos e a retirada da vegetação aceleram o do processo de desertificação das áreas 

semiáridas, consideradas pelas Organizações das Nações Unidas como áreas Suscetíveis á 

desertificação - ASD.    

 

O Quadro de precipitações pluviométricas em Gararu no período de 2008 a 2012 

(Quadro 3.7) mostra que a média anual nesse período ficou em 559,4mm, sendo que em 2012, 

a estiagem foi drástica, acumulou precipitação de apenas 307,8mm, índices característicos de 

ASD. Assim a escassez ou a má distribuição desse recurso natural suscita ações públicas e 

provenientes da população no sentido de adaptação a esse cenário de semiaridez, devendo-se 

buscar técnicas adequadas ao manejo do solo com vistas ao combate à desertificação.  

 
Quadro 3.7: Precipitação Pluviométrica em Gararu - Período 2008 a 2012  

 
Períodos  Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  Acm   

 
Média  Min  Max  

2008 0,0 87,8 111,6 63,8 179,0 67,8 139,0 63,9 9,0 0,0 0,0 0,0 721,9 60,2 0,0 179,0 

2009 0,0 4,3 1,5 40,4 196,8 148,5 73,0 96,1 7,4 0,0 0,0 56,9 624,7 52,1 0,0 196,8 

2010 59,1 21,7 50,9 64,2 23,5 117,2 112,8 38,7 54,4 0,0 0,0 0,0 542,3 45,2 0,0 117,2 

2011 12,0 14,9 59,1 68,3 139,8 19,1 99,8 61,0 38,0 52,7 35,9 0,0 600,5 50,0 0,0 139,8 

2012 0,0 50,7 0,0 0,0 27,9 55,5 88,9 52,7 7,6 24,6 0,0 - 307,8 28,0 0,0 88,9 
Média 
anual 14,2 35,9 44,6 47,3 113,4 81,6 102,7 62,5 23,3 15,5 7,2 14,2 559,4 46,9 0,0 144,3 

 
Fonte: Escritório Central da EMDAGRO, 2012. 
Adaptado pela autora. 

 

A indenização do programa Garantia-Safra é acionada quando a seca compromete 

50% ou mais da safra, perda definida atualmente pela portaria nº 42/2012, na qual, a partir do 

ano safra de 2012/2013 a pesquisa meteorológica será considerada como informação 
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importante na definição de ano seco. Mas os programas de horas de Trator e de Distribuição 

de Sementes são anuais, o que em parte amplia a produtividade do milho, mas diminui a 

potencialidade do solo, por consequência afeta também a produtividade. Nesse processo de 

causa e efeito, aquilo que se pretende que seja a ampliação da produtividade e 

comercialização do milho, acaba por agravar o processo de desertificação (Figura 3.23) e a 

pobreza da comunidade gararuense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23: Avanço da desertificação no município de 
Gararu - SE, 2012. 
Fonte: Trabalho de campo. 2012. 

 

O processo da desertificação é promovido por fatores climáticos aliados ao uso 
inadequado dos recursos naturais em área com ecossistemas frágeis e resulta de 
graves agressões ao meio ambiente, afeta substancialmente a qualidade de vida das 
comunidades residentes nas ASD, reduzindo a fertilidade dos solos, perdas de 
reservas hídricas e da biodiversidade. Contribui também para a insegurança 
alimentar, a fome, a pobreza e pode dar origem a tensões sociais, econômicas e 
políticas. (REDE ACQUA, 2013) 
 

Nesse contexto, os programas que aqui foram chamados de agregados do Garantia-

Safra, o Programa de Mecanização Agrícola e a Distribuição de Sementes, fazem parte do 

sistema de produção econômica de mercado, como verniz de implementação da agricultura 

familiar, além disso, não oferece assistência ou acompanhamento técnico prevista na 

legislação, o que poderia minimizar os efeitos negativos dessas atividades nos recursos 

naturais, portanto não apresenta sustentabilidade ambiental além de ampliar os riscos de 

desertificação no município, portanto não coaduna com o que preconiza o Programa de 

Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O programa Garantia-Safra é uma política pública que contempla os agricultores 

familiares do semiárido brasileiro, ou seja, tem mérito de associar benefícios para a categoria 

de agricultores menos privilegiados do país, mas não menos importante, por amenizar a 

pobreza da população da região, de certa forma, a mais assistida pelas políticas públicas 

emergenciais e paliativas, mas que efetivamente pouco contribuíram para a transformação 

dessa realidade.  

 

Há tempos que pesquisadores e relatórios públicos apresentam as evidências da 

necessidade de integração das políticas públicas e na gestão municipal para a geração de 

renda não agrícola para a ocupação da população sem expectativas na agricultura familiar no 

semiárido, população que não conseguirá avançar apenas com os benefícios das políticas 

compensatórias, mesmo no caso do Programa Garantia-Safra.   

 

O Garantia-Safra é novidade em termos de política pública, porque é, ao mesmo 

tempo, programa de transferência de renda, uma vez que a maior parte do recurso (até o ano 

safra de 2011/2012, era de 96%) tem origem estatal e direcionada ao pagamento de benefícios 

de valor fixo para seu público. E também é seguro agrícola porque o programa está vinculado 

à atividade econômica, ou seja, cobre determinadas culturas agrícolas e o agricultor para ter 

acesso à proteção, participa com contribuição, mesmo que simbólica, para custear eventual 

indenização. O benefício somente é disponibilizado no caso de perda de 50% da safra, “outra 

característica de seguro” (IPEA, 2009, p. 293). 

 

Segundo o IPEA (2009, p.295), a autossustentabilidade financeira do Garantia-Safra 

está fragilizada devido a frequente ocorrência de seca, sendo que a estimativa inicial de risco 

de seca seria de 30%, cálculo estabelecido na sua concepção. O fato é que o Fundo Garantia-

Safra (FGS) é insuficiente para cobrir os benefícios, uma vez que o sinistro tem ocorrido 

sistematicamente, sendo o governo federal obrigado a complementar o recurso. Tal situação, 

com a grande seca ocorrida em 2012, levou a ajustes na legislação para reforçar o Fundo 

Garantia Safra a partir do ano safra de 2011/2012 e chegar gradativamente a 2015/2016 a 40% 

a contribuição anual da União, a 20% a do Estado, a 6% a do Município e a 2% a contribuição 

do beneficiário. Para que o Governo Federal complete com o restante, 32%, em anos de seca.  
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De qualquer modo, na ocorrência do sinistro o pagamento da indenização ficará sob 

responsabilidade estatal de 92% em 2016.  

 

A distribuição das cotas entre estados é organizada conforme o tamanho do público 

alvo e o número de adesões de agricultores por cada estado nos anos anteriores. O mesmo 

procedimento determina a cota do FGS de cada município (IPEA, 2009, p. 289). Em Sergipe, 

o número de adesões não alcança a cota estabelecida, não por não ter agricultores com perda 

de safra, mas pela existência de programas mais “vantajosos” em relação ao Garantia-Safra.  

 

De acordo com relatório do IPEA (2009), informações da coordenação do programa 

em Sergipe e da consultoria do MDA, o Bolsa seca, atualmente Bolsa Estiagem, tem 

comprometido o desempenho do Garantia-Safra, uma vez que acaba por ser seu concorrente. 

É o mesmo público, sendo que o primeiro está atrelado à antiga prática de ações emergenciais 

e clientelistas de um governo desabituado a buscar soluções viáveis para problema histórico, 

previsível e inevitável. O segundo, contraditoriamente, representa iniciativa do governo em 

executar estratégia de sustentabilidade socioeconômica para população do semiárido. 

Segundo o IPEA, essa concorrência revela a ambiguidade do Estado com relação ao 

tratamento da seca no Nordeste, o qual autoriza o pagamento do Bolsa Estiagem  aos 

agricultores de Municípios que não aderiram ao Garantia-Safra, “sem qualquer contrapartida 

individual, nem do município” (IPEA, 296). 

 

Não foi apenas em Gararu que as capacitações para novas atividades econômicas 

adequadas ao convívio com semiárido não foram levadas adiante. A avaliação do Garantia-

Safra realizada pelo IPEA (2009, p. 297) em todo o semiárido e a pesquisa de Lima (2011, p. 

7), no Ceará, confirmam que esta atividade não foi desenvolvida pelo MDA. Sem tais ações, 

não há como promover mudanças na realidade econômica e social da população da região. 

 

A verdade é que o Garantia-Safra, como qualquer outra ação dirigida ao agricultor 
familiar nordestino isoladamente, não irá mudar o retrato de pobreza que caracteriza 
a região. Trata-se de ação que se complementaria com outras para mudar condições 
de vida de sua população-alvo. (IPEIA, 2009, p.298) 
 

Quanto ao CMDS, em Gararu, até onde esta pesquisa pode verificar, houve no seu 

início (Novembro de 2007) a inadimplência da prefeitura a qual motivou a mobilização da 

sociedade em defesa dos procedimentos legais do Garantia-Safra. Porém, a demanda 
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vinculada a outros projetos do governo, e as reduzidas condições de trabalho, esvaziaram as 

reuniões. Centrado, principalmente, na atuação de quem ocupa a presidência, o Conselho, 

ainda que de forma incipiente, intervém no processo de organização das comunidades, 

promove reuniões periódicas e desenvolve atividades pontuais. O associativismo no 

município ainda é muito prematuro, no sentido de articulações autônomas para a promoção 

socioeconômica das comunidades.  

 

Ainda que a tradição do município conduza para a produção agropecuária, a aptidão 

das terras e da população pode revelar outras possibilidades dentro do semiárido. Mas as 

iniciativas dos programas agregados ao Garantia-Safra em Gararu: Horas de Trator e 

Distribuição de Sementes, isso está diretamente relacionada à reprodução e manutenção da 

pecuária e não da agricultura familiar, uma vez que a monocultura do milho é voltada 

prioritariamente à produção de alimento para o rebanho bovino, principalmente. É preciso que 

se leve em consideração o manejo inadequado gerado a parir dessas iniciativas, o qual acelera 

o processo de desertificação.  

 

Esta análise preliminar sobre o desempenho do Programa Garantia-Safra em Gararu-

SE utilizou o modelo Processo-Produto-Benefício para averiguar a sua eficiência, eficácia e 

efetividade, o qual permitiu responder a primeira pergunta de pesquisa: existe consistência 

entre as ações desenvolvidas no município de Gararu e os objetivos estabelecidos pelo 

programa Garantia-Safra? 

 

Constatou-se que, no período entre 2008 e 2012: 

 

 dos meios e agentes envolvidos no desenvolvimento do programa, ou seja, no 

processo, a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – EMDAGRO, concentra 

as etapas do programa, de modo que além de executar as tarefas associadas à verificação de 

perda da safra, firmada em acordo com a prefeitura, a empresa assumiu  as responsabilidades  

relacionadas a divulgação e a inscrição dos beneficiários, tarefas que segundo a legislação, 

seria dos outros agentes. Os presidentes de associação, de maneira geral, ocupam-se em 

repassar aos beneficiários as informações recebidas, principalmente quanto às datas de 

inscrição e de pagamento e outros critérios básicos para a adesão do programa. Quanto ao 

CMDS, de modo geral, trata da homologação dos beneficiários. Falta a descentralização das 

atividades, previsto na legislação, e a estrutura para que esta venha a ocorrer;  
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 dos bens e serviços ofertados, ou seja, os produtos, o Programa atende a um 

número considerável de agricultores, porém não atinge as cotas estabelecidas; falta assistência 

técnica, a ação é limitada pelo reduzido quadro técnico da EMDAGRO e pela concentração 

das ações em outras atividades do Programa; não são oferecidos os cursos e capacitações 

voltados para a convivência com o semiárido, o MDA não investiu nessa ação em todo o 

semiárido; 

 dos benefícios globais proporcionados pelo Garantia-Safra em 2012: promoveu 

transferência de valores ou  distribuição de renda  a  1556  (mil quinhentos  e  cinquenta e 

seis) beneficiários, em montante de R$ 1.058.080,00 (um milhão cinquenta e oito mil e 

oitenta reais)  mais R$ 435.680,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil seiscentos e oitenta reais) 

autorizado pelo governo devido a gravidade da seca, somando um total de R$ 1.493.760,00 

(um milhão quatrocentos e noventa e três mil e setecentos e sessenta reais). Fato que deixou o 

beneficiário, em geral, satisfeito com o Programa, uma vez que este atendeu ao seu objetivo 

principal, de oferecer ao agricultor familiar condições mínimas de sobrevivência no ano de 

seca.  

No entanto, a não aplicação das outras ações estabelecidas em sua legislação: 

Assistência Técnica, associativismo e cursos para a convivência com o semiárido, restringe o 

programa a uma política compensatória de cunho paliativo, uma vez que não oferece meios 

para que a população beneficiada seja conduzida à transformação positiva da sua qualidade de 

vida. Além de agregar programas com vistas a ampliação da monocultura do milho, com 

práticas que levam a desertificação. Assim o programa tem caráter permanente, mas de 

magnitude reduzida à transferência de valores. Situação que responde a segunda pergunta de 

pesquisa: quais são as consequências globais do programa para a sociedade local, no sentido 

da implementação de ações estaduais associadas aos objetivos do programa? 

 

Nesse contexto, o programa em questão apresenta eficiência parcial, uma vez que 

cumpre o objetivo principal o de dar condições mínimas para o enfrentamento da seca, porém, 

deixa a desejar quanto à assistência técnica, ao associativismo e às capacitações para a 

convivência dos agricultores às condições do semiárido. O Programa oferece eficácia, uma 

vez que promove a distribuição de renda e a população de modo geral está satisfeita com o 

benefício. Porém não há efetividade considerando que os impactos gerados não promovem 

mudanças no meio de vida das comunidades, ou seja, há a reprodução de beneficiários 

enquadrados na Declaração de Aptidão ao Pronaf B (DAP B) e não o reenquadramento em 

outras DAP, o que demonstraria melhoria nas condições de vida.   
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Abre-se um parêntese para suscitar algumas possibilidades despertadas por 30% dos 

presidentes entrevistados: o destino dos seus rendimentos, frutos da agricultura familiar 

quando fortalecida pelo acesso ao crédito do Pronaf, ou da indenização do programa Garantia-

Safra. Segundo Santos e Góis (2011, p. 47-49), no Brasil temos microcrédito associado à 

produtividade do pobre como alternativa para a consolidação de suas iniciativas, porém seus 

investimentos ficam presos à produtividade, enquanto em Bangladesh que tem a microfinança 

como direito, o empréstimo é usado também para superar o Quadro de exclusão dos pobres do 

mercado financeiro, ainda que o foco seja o desenvolvimento de atividades econômicas para o 

progresso das comunidades. Neste país, o crédito também é um meio para o desenvolvimento 

da vida da população (SANTOS; GÓIS, 2011, p.47).   

 

Se em Bangladesh, o sentido de produtivo pode ser a compra de remédios, 

financiamento da educação universitária dos filhos, obter condições de sobrevivência nas 

emergências, e principalmente, financiamento de equipamentos e investimentos em capital de 

giro, o Brasil poderia criar mecanismos efetivos para ensinar ao pequeno produtor rural a 

potencializar seus recursos com a oferta de créditos de microfinanças, uma vez que o 

microcrédito é restrito a produtividade e a microfinança é ampla, cria condições de melhoria 

de vida, sem necessariamente ficar preso à produtividade agrícola, principalmente no 

semiárido, cuja insegurança da produção é um agravante para a pobreza histórica. O 

beneficiário poderia investir em outros bens e equipamentos que possam desenvolver 

atividades apropriadas a realidade local. 

 

O Garantia-Safra promove impacto positivo em relação à capacidade de distribuição 

de renda no semiárido brasileiro, entretanto a realidade do município de Gararu suscita não 

apenas a um seguro, mesmo que do tipo do Garantia-Safra, com o seu bom desempenho na 

distribuição de renda, mas seria necessário um incentivo governamental mais audaz. 

 

A sugestão dessa pesquisa é a criação de uma “Poupança Convivência”, um de título 

de capitalização ao qual acompanha cursos de formação para a convivência com o semiárido. 

Seriam módulos completos com informações teóricas e procedimentos práticos, incluindo a 

alfabetização do cliente interessado. O número e os conteúdos dos módulos seriam definidos 

de acordo com o nível de escolaridade e de interesse da clientela. Os primeiros depósitos 

seriam das esferas governamentais (a definir número de parcelas e a fonte do recurso), o 

“cliente” aprenderia a diversificar a sua produção, não necessariamente agrícola, e teria 
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infraestrutura e acesso ao mercado consumidor, com previsão de comprador antes da 

produção. O cliente poderia optar por produção para consumo familiar ou para a 

comercialização. Assim que o cliente entrar no processo de produção e de rendimentos (o 

tempo seria estipulado de acordo com a atividade) os primeiros rendimentos, mesmo que 

baixos, seriam divididos em três partes: uma para ser depositado trimestralmente na 

poupança, outra para implementar a produção ou negócio e a outra parte para as necessidades 

do cliente. O montante da poupança seria administrado por bancos definidos pela legislação 

do Programa/Projeto/Plano, o qual reverteria os ganhos em obras solicitadas pelos projetos 

das comunidades depositantes. O cliente teria o direito e a liberdade de uso dos seus valores 

no ano de ocorrência de seca mais grave, com os juros previstos em lei, de uma só vez ou em 

parcelas a depender de seus interesses pessoais. Obviamente a discussão sobre a criação e 

detalhes da poupança exigiria estudos especializados e audiências públicas para discutir a 

validade e a viabilidade da proposta. É importante acrescentar que as ações do Garantia-Safra, 

bem como de outras políticas públicas, buscariam a integração das ações, com vistas a 

promoção do bem-estar social com sustentabilidade econômica e ambiental, no contexto de 

convivência com o semiárido.  

 

A população do semiárido gararuense expressa o desejo de aprender a lidar com os 

efeitos da seca para permanecer no sertão “é importante estudar e ter orgulho de viver na 

terra” (História de vida nº 2), mesmo com a perversa concentração fundiária. Mas no 

município aumenta a tendência de diminuição do emprego agrícola na medida em que há a 

maior introdução da “modernização” do meio rural, a qual com o uso de tratores, fertilizantes, 

defensivos químicos, entre outros meios de facilitar o trabalho da agricultura. Para os 

pequenos produtores que persistem na agricultura familiar, o Programa Garantia-Safra é um 

alívio e uma esperança de sobrevivência nos anos de secas. Porém esta última seca de 2012 

escancarou a urgência de que articulação entre as autoridades públicas e a sociedade em favor 

de novas abordagens na convivência com o semiárido. Distribuir renda pode dar certo do 

ponto de vista de estancar a fome e gerar pequenas melhorias, principalmente para os que se 

sustentam de benefícios públicos e para aqueles que não dependem exclusivamente da 

agricultura familiar, mas para os que desta sobrevivem, a ajuda pública, ou política 

compensatória são paliativos para que a população fique ludibriada, se acomode e não 

reivindique ou se organize para exigir serviços públicos que lhes possibilitem exercer a sua 

cidadania: ter educação de qualidade voltada para a convivência com transformação e 

proteção do seu ambiente, saúde física e mental; infraestrutura, com energia e transporte, 
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importantes para ampliar a diversidade da produção renda e comercialização dos bens 

agrícolas e não agrícolas; água, um bem escasso na região, mas que com medidas criativas e 

responsáveis pode ser acumulado, cuidado e protegido pelos poderes Municipal e Estadual e 

pela comunidade. Incentivar atividades alternativas em período de estiagem: esporte, turismo 

(ecológico, rural, educativo) trabalhos artesanais, feiras/festivais culturais, resgate da cultura 

local. Todas essas ações são previstas e divulgadas há no mínimo uma década (PAN BRASIL 

de Combate à Desertificação, PDNE, PDSA). Portanto, nenhuma novidade, falta vontade 

política e atitude da população. 

 

Esta pesquisa adotou três palavras para encorajar o desempenho do Garantia-Safra 

em Gararu: parabéns, integração e vigilância. 

 

Parabéns, aos técnicos do escritório local da EMDAGRO pela sua luta quase que 

solitária para atingir o público do programa. Que a integração dos outros agentes possa 

permitir-lhes retomar as atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural com mais ênfase, 

para orientar melhor o agricultor familiar nos meios mais eficientes de produção no semiárido 

com proteção ambiental. 

 

Integração, ao MDA, que apesar do esforço em ajustar a legislação à realidade do 

agricultor familiar da região, falta implementá-la na sua totalidade, principalmente em relação 

aos cursos para dinamizar a convivência com o Semiárido; às autoridades estaduais, para que 

criem mecanismos adequados à vida no semiárido, na promoção de bens agrícolas e não 

agrícolas com investimentos em recursos humanos (concurso público para técnico agrícola 

por exemplo), materiais (veículos e equipamentos tecnológicos), com políticas ajustadas à 

proteção do semiárido no sentido do real combate à desertificação; às autoridade municipais, 

para que invistam na qualidade de vida da população, com oferta de bons serviços de 

saneamento, saúde, educação formal e não formal, emprego e renda, para que o Garantia-

Safra funcione para o fim que foi criado, ou seja, atender agricultores familiares que sofrem 

perda de safra por motivo de seca, e não como uma política de combate à pobreza, para que a 

população tenha a opção do trabalho e não passe a ver o programa como a sua única geração 

de renda no período seco, e às vezes, do ano; ao CMDS, para que suas ações sejam ampliadas 

e fortalecidas, que sejam reconhecidas e respeitadas pelas autoridades e população local, para 

a articulação e participação dos seus membros com vistas à sustentabilidade da própria 

instituição; enfim, aos Presidentes de Associação, aos que já manifestam reais interesses e 



96 

 

práticas comunitárias, aos que ainda não vislumbram o desenvolvimento da comunidade pela 

sua organização, aos que limitam-se à informações e busca dos benefícios governamentais, 

para que criem redes de associações fortes, para que seus poderes não busquem a política 

partidária, e se buscá-la que seja para a prática da construção de um novo modelo de 

comunidade, voltado para a autogestão e cidadania. Porque se todos forem vigilantes no que 

prega a legislação do Garantia-Safra, estímulo ao associativismo e ao cooperativismo, a 

democracia sairá do discurso e tomará a prática. 

 

Vigilância aos beneficiários para que não se acomodem com a desenvoltura do 

benefício no sentido de distribuição de renda, para que busquem a organização comunitária 

com responsabilidade coletiva, para que despertem o poder da união na busca do bem social, 

porque há muito mais a se fazer a partir desse programa, para que todos sejam 

cumprimentados. 

 

Exemplos de sustentabilidade  
Tem se visto por aqui 
Vamos correr contra o tempo 
E preparar outro porvir 
Propostas convincentes  
Erguer a cabeça e seguir (...) 
 
Todo dia vejo cair  
Uma planta no chão 
E onde havia caatinga 
Hoje só se vê torrão 
E o deserto evoluindo 
Nessas terras do Sertão 
 
Vou terminar esses versos 
Fazendo uma convocação 
Convocar os catingueiros 
E o povo do Sertão 
Vamos salvar a caatinga 
Para a nossa salvação!  
(Gildemar Sena. Cordel Catingueiro) 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 PESQUISA:  
(VI)VER GARARUENSE: PERSPECTIVAS DO GARANTIA-SAFRA NO CONTEXTO DO 
SEMIÁRIDO SERGIPANO  
OBJETIVO GERAL DA PESQUISA 
Fazer analise preliminar do desempenho do Programa Garantia-Safra, uma Política Pública voltada para a 
convivência com o Semiárido, no município de Gararu, Sergipe, no período de 2008 a 2012.  
PROCEDIMENTOS ADOTADOS 
Serão realizadas entrevistas com beneficiários do Garantia-Safra nos povoados: São Mateus, Palestina, Jiboia, 
Genipatuba e Lagoa Primeira. Povoados selecionados de acordo com a localização, para viabilizar a coleta de 
informações quanto ao desempenho deste benefício no município de Gararu. 

                                                   Deuzete Feitosa de Meneses 
Pesquisadora 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Declaro que os objetivos da pesquisa acima descritos me foram lidos e explicados pelos responsáveis e 

que concordo em participar da mesma.  
 Estou informado(a) de que, se houver qualquer dúvida a respeito do andamento da pesquisa  terei total 
liberdade para perguntar ou me recusar a continuar participando da mesma.  
 Também estou informado(a) que: 

              a) Não serei obrigado(a) a realizar nenhuma atividade para a qual não me sinta disposto(a);  

 b) Meu nome e dos demais participantes da pesquisa, não serão divulgados; 
 c) As informações individuais não serão divulgadas;  
 d)Os responsáveis deverão fornecer informações sobre a pesquisa quando forem solicitadas;  
 e) Os participantes da pesquisa podem solicitar que suas informações sejam excluídas da pesquisa;  
  f) A pesquisa será suspensa imediatamente caso venha a gerar conflitos ou qualquer mal estar dentro 

do grupo.  
 Ao assinar este termo, passo a concordar com a divulgação das informações da pesquisa em ambientes 
acadêmicos, desde que respeitadas as condições acima, que me foram explicadas. 
 A pesquisadora responsável por esta pesquisa é Deuzete Feitosa de Meneses, que pode ser contatada 
pelo e-mail deuzemeneses@gmail.com ou pelo telefone: (79) 9843-9960. 
 

Gararu, ............... de .............................. de 2012 
 

 
Participante     Pesquisador 

______________________________________   _____________________________________ 
 

 

 

  

mailto:deuzemeneses@gmail.com
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PRESIDENTES DE 

ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS 

 

ANÁLISE PRELIMINAR DO DESEMPENHO DO GARANTIA-SAFRA NO MUNICÍPIO 
DE GARARU/SE 

O GARANTIA-SAFRA: 
I- ENQUANTO MOTIVADOR PARA ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS: 

1) Quais as responsabilidades assumidas junto à comunidade e aos associados? 
2) Percebeu algum avanço quanto ao nível de participação comunitária? Qual a 

motivação para o avanço ou o que desmotiva a participação? 
3) Comente sobre o CMDS – Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável: 

II- COMO POLÍTICA EFETIVADA PARA A CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO: 
4) O Garantia-Safra merece destaque? Por quê? 
5) O que deu certo? Para quem deu certo? 
6) Quais as maiores dificuldades quanto á adesão dos agricultores familiares ao 

programa? 
7) Como obtém conhecimento sobre os critérios para inscrição e recebimento do 

benefício? 
8) Como faz a divulgação sobre o processo do Garantia-Safra para os agricultores 

familiares? 
9) Como tem sido a adesão de beneficiários no seu povoado? A que atribui a 

permanência e as novas inscrições no Garantia-Safra?     
 
III- QUANTO A ATUAÇÃO DA EMDAGRO 

10) Como a instituição tem atuado em seu povoado?  
11) Como é a assistência técnica da Empresa? Justifique sua resposta: 
12) Como você vê o desenvolvimento do município com e sem a EMDAGRO? 

 
IV-VISÃO CRÍTICA 

13) Se fosse uma autoridade, o que mudaria em relação ao Garantia-Safra? 
14) Tem alguma informação que considera importante e que não foi aborda ou não foi 

bem aproveitada? 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PARA ANÁLISE DO DESEMPENHO DO  

GARANTIA-SAFRA NO MUNICÍPIO DE GARARU-SE 

 
1. Além do Garantia Safra, já foi beneficiado por algum programa do governo ou de 
instituição não governamental?         a- ( ) Sim   b- ( ) Não  
Se sim, quais?   
a-( ) Bolsa família                            b-( ) Bolsa Estiagem    
c-( ) Bolsa alimentos                        d-( ) Horas de Trator      
e-( ) Recebimento de Sementes       f-( ) CredeAmigo/AgroAmigo  
g-( ) Cisterna                                    h-( ) abastecimento por carro-pipa    
i-( ) Outros Quais? __________________________________________________ 
 
2. Como foi informado(a) sobre o Garantia-Safra e seus benefícios? 
a-( ) por iniciativa própria  
b-( ) através da associação/sindicato da comunidade    
c-( ) através do CMDS – Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável    
d-( ) pelo INCRA-Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária    
e-( ) pela EMDAGRO- Empresa de Desenvolvimento. Agropecuário de Sergipe 
f-( ) através do BNB - Banco do Nordeste do Brasil      
g-( ) outros.   Cite-os_________________________________________________ 
 
3. Qual é o tipo de sua DAP (Declaração de Aptidão do PRONAF – Programa Nacional de 
Agricultura Familiar)? _______________________________________ 
Foi reenquadrado?  Grupo:  _____________________________________________ 
 
4. Já obteve crédito PRONAF? 
a-( ) Sim         b-( ) Não      Grupo: ________________________________________ 
  
5. Participa de entidades, associações ou movimentos sociais? 
 a-( ) Não    
b-( ) Sindicato dos trabalhadores rurais   c-( ) Associação do povoado    
d-( ) Associação ambientalista                 e-( ) Pastoral da Igreja  
f-( ) Movimento feminista                        f-( ) Associação de pescadores  
g-( ) outro: ___________________________________________________________  
 
6. Como é o seu envolvimento com a comunidade ou associação? 
 
7. Qual o seu nível de satisfação quanto ao Garantia Safra? Por quê? 
 
8. O Garantia-Safra traz melhorias quanto a produção de renda, emprego e qualidade de vida 
do agricultor familiar? Justifique sua resposta. 
 
9. Tem conhecimento de irregularidades quanto a inscrição ou recebimento do Garantia-
Safra?  a-( ) Sim   b-( ) Não        
 Se a resposta é sim, quais são e a que atribui as irregularidades?  
 
10. Qual a contribuição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável- CMDS, 
para que o Garantia-Safra chegue ao pequeno produtor rural?  
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11. Ao aderir ao programa do Garantia-Safra participou de programas de capacitação e 
profissionalização para convivência com o semiárido? 
a-( ) Sim     b-( ) Não   Se a resposta é sim, quais? ____________________________ 
 
12. Conhece os critérios para inscrição e recebimento do Garatia-Safra?  
 a-( ) Sim     b-( ) Não   Se sim, quais são? 
 
13. No ato da inscrição do Garantia-Safra, quais os documentos solicitados para comprovar 
suas atividades de agricultor familiar? Como é feita a inscrição? 
 
14. Como é feita a verificação do plantio e da perda da safra?  
 
15. Depois do Garantia-Safra, já sentiu vontade de morar em outro lugar fora do Sertão? Por 
quê?  
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APÊNDICE D – PERFIL SOCIOECONÔMICO DO BENEFICIÁRIO DO 

GARANTIA-SAFRA NO MUNICÍPIO DE GARARU/SE 

 
Entrevista Semi-Estruturada                   
Localidade:_______________________________________________ 
Data da Entrevista: _____ / ____ / 2012 
Número de ordem: __________  
Nome do entrevistado: ______________________________________ 
 
1. Sexo:  
a - ( ) Masculino b- ( ) Feminino  
 
2. Idade:  
a-( ) Até 20 anos             b-( ) 21 a 30 anos  
c-( ) 31 a 40 anos           d-( ) 41 a 50 anos  
e-( ) 51 a 60 anos           f-( ) 61 a 70 anos 
g-( ) Mais de 70 anos 
  
3. Estado civil:  
a-( ) Solteiro(a)             b-( ) Casado(a),  
c-( ) Separado(a)          d-( ) Divorciado(a) 
f-( ) Viúvo(a)                g-( ) Relação estável  
 
4. Qual o regime de casamento 
a-( ) comunhão Universal de bens         b-( ) comunhão Parcial de bens 
c-( ) Participação final Aquesto              d-( ) Separação de Bens               e-( ) outros 
 
5. Números de Filhos 
a-( ) Sem filhos             b-( ) 1filho 
c-( ) De 2 a 3 filhos       d- De 4 a 5 filhos      e-( ) Mais de 5 filhos 
 
6. Escolaridade:  
a-( ) Não alfabetizado(a)                       b-( ) Fundamental incompleto 
c-( ) Fundamental completo                  d-( ) Médio incompleto 
e-( ) Médio                                            f-( ) Superior incompleto 
g-( ) Superior                                        h-( ) Pós-graduado(a)  
 
7. Composição de renda bruta familiar 
a-( ) 10%  ou parceria com agroindústria 
b-( ) 50%  proveniente da agropecuária 
c-( ) 100%  proveniente de outras atividades 
d-( ) 100% rendas não rurais 
e-( ) 30% proveniente da agroindústria 
 
 
8. Responsável pelo sustento da família 
a-( ) Pai    b-( ) Mãe   c-( ) Filhos        
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9. Nível de renda mensal familiar:  
a-( ) Até 1 salário mínimo                  b-( ) 1 salários mínimos  
c-( ) Até 2 salários mínimos               d-( ) 3 salários mínimos  
e-( ) 5 salários mínimos                      f-( ) Maior que 5 salários 
 
10. Condições de uso da terra 
a-( ) Proprietário          b-( ) Arrendatário    c-( ) Parceiro               d-( ) Meeiro 
e-( ) Comodato             e-( ) Assentado         f-( ) Uso coletivo        g-( ) Outro  
 
11- Caracterização do produtor familiar 
a-( ) Agricultor     b-( ) Pescador   c-( ) Agricultor     d-( ) Artesão     e-( ) pecuarista   
 
12. Área do Estabelecimento (Tarefa): _______________________________ 
 
13. Área plantada 
a-( ) um terço       b-( ) dois terços       c-( ) metade      c-( )toda área 
 
14. Quanto a força de trabalho utilizada? 
a-(      ) Quantos contratados?  
b- ( ) Não contrata 
 
15. Existe área de caatinga nativa na propriedade?   a-( ) Sim         b-( ) Não 
 
16. Quais as principais culturas produzidas? 
a-( ) Milho      b-( ) Feijão e fava      c-( ) Arroz       d-( ) Mandioca     e-( ) Outras 
 
17. Principal criação animal? 
a- ( ) Caprinos                      b- ( ) Ovinos 
c- ( ) Bovinos de corte          d- ( ) Bovinos de leite 
 e- ( ) Criação de galinhas     e-( ) Peixes 
 
18. Principal atividade desenvolvida 
a- ( ) Pecuária leite 
b- ( ) Produção de grãos 
c- ( ) Pesca 
d- ( ) Artesanatos (bordados) 
e- ( ) Outros_____________________________ 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA MEMBROS DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-CMDS  

 
 

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO GARANTIA-SAFRA NO MUNICÍPIO DE GARARU/SE 
O GARANTIA-SAFRA: 
I- ENQUANTO MOTIVADOR PARA ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS: 
13) Quais as responsabilidades do CMDS junto às comunidades? 
14) Percebeu algum avanço quanto ao nível de participação das associações e sindicatos nas reuniões do 

Conselho? Qual a motivação para o avanço ou o que desmotiva a participação? 
II- COMO POLÍTICA EFETIVADA PARA A CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO: 
15) O Garantia-Safra merece destaque? Por quê? 
16) O que deu certo? Para quem deu certo? 
17) Quais as maiores dificuldades quanto á adesão dos agricultores familiares ao programa? 
18) Como é feita a divulgação sobre o processo do Garantia-Safra ? 
19) Quando e como os beneficiários recebem capacitação quanto a convivência com o Semiárido? 
 
III- QUANTO AO PROCEDIMENTO BUROCRÁTICO 
 
20) No ato da inscrição quais os documentos solicitados para comprovar as atividades da Agricultura 

Familiar? 
21) Quais os procedimentos para evitar fraudes no processo de inscrição e recebimento do benefício? 
22) Como é feita a verificação de plantio e de perda da safra? Concorda com esse procedimento? Por quê?  
23)  Quais os critérios para homoligar os pedidos de Garantia-safra? 
24) Como tem sido a adesão de beneficiários em Gararu? A que atribui a permanência e as novas inscrições 

no Garantia-Safra?     
 
IV-VISÃO CRÍTICA 
13) O que mudaria em relação ao Garantia-Safra? 
14) Tem alguma informação que considera importante e que não foi abordada ou não foi bem aproveitada? 

 
Localidade:_______________________________________________________ 
Data da entrevista: _____ / ____ / 2012 
Tipo de entrevista: (PA) (MC) Número de ordem:________  
Nome do entrevistado: ______________________________________________ 
Função/Ocupação: ____________________________________________________ 

 
RESPOSTAS DA ENTREVISTA 

 
 
 
Legenda: 
PA- Presidente de Associação 
MC- membro do Conselho 
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ANEXO A – MARCO LEGAL ANÁLISE DE PERDA GARANTIA-SAFRA 

 

 

 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA 

SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF 
SBN Quadra 01, Bloco “D” – Edifício Palácio do Desenvolvimento – 6º andar 

CEP: 70.057-900 – Brasília/DF 
          Fone: (61) 2020.0965 / Fax: (61)2020.0519-0517 

 
 
 

1 – Marco legal análise de perda garantia-safra 
 

1.1. Lei 10.420, de 10 de abril de 2002. 

Art. 8o  Farão jus ao Benefício Garantia-Safra os agricultores familiares que, tendo aderido ao 

Fundo Garantia-Safra, vierem a sofrer perda em razão de estiagem ou excesso hídrico, comprovada 

na forma do regulamento, de pelo menos 50% (cinqüenta por cento) da produção de feijão, milho, 

arroz, mandioca ou algodão, sem prejuízo do disposto no § 3o deste artigo. (Redação dada pela Lei 

nº 11.775, de 2008)  

 
1.2. Decreto n° 4.962, de 22 de janeiro de 2004. 

        Art. 11-A.  O pagamento do benefício, a partir da safra 2008/2009, dar-se-á após o Poder 

Executivo dos Municípios que aderiram ao Garantia-Safra apresentarem a comunicação de perda 

conforme modelo e metodologia definido pela Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário. (Incluído pelo Decreto nº 6.760, de 2009) 

        § 1o  Para a avaliação das perdas, a Secretaria de Agricultura Familiar utilizará informações e 

análises meteorológicas fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia, baseadas em dados 

próprios ou fornecidos por outras instituições do País ou do exterior. (Incluído pelo Decreto nº 6.760, 

de 2009) 

        § 2o  Quando o procedimento previsto no § 1o não permitir a conclusão da avaliação de perdas, a 

Secretaria de Agricultura Familiar poderá nomear perito para complementação da análise. (Incluído pelo 

Decreto nº 6.760, de 2009) 

        § 3o  As solicitações de pagamento do benefício e a avaliação de perdas deverão ser analisadas 

e aprovadas por comissão de avaliação de perdas do Garantia-Safra, a ser instituída pelo Ministério 

do Desenvolvimento Agrário no âmbito da Secretaria de Agricultura Familiar. (Incluído pelo Decreto nº 

6.760, de 2009) 

        § 4o  A Secretaria de Agricultura Familiar, ouvido o Instituto Nacional de Meteorologia, definirá as 

normas operacionais que nortearão a comissão a que se refere o § 3o. (Incluído pelo Decreto nº 6.760, 

de 2009) 

        § 5o  Para os pagamentos de benefícios relativos às safras anteriores a 2008-2009 é necessário 

que os Municípios tenham decretado situação de emergência ou calamidade pública reconhecida 

pelo Ministério da Integração Nacional. (Incluído pelo Decreto nº 6.760, de 2009) 

  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6760.htm#art2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6760.htm#art2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6760.htm#art2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6760.htm#art2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6760.htm#art2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6760.htm#art2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6760.htm#art2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6760.htm#art2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6760.htm#art2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6760.htm#art2
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ANEXO B – PORTARIA Nº 42, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012 
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ANEXO C – LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 
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ANEXO D – ATA DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA DE SERVIÇO DE 

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PREPARO DO SOLO NO SEMIÁRIDO 

SERGIPANO – TRATORISTAS E BENEFICIÁRIOS - GARARU 
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ANEXO E – RELATÓRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE GARARU-SE 

        

 


