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RESUMO 

 
 
 

As políticas de crédito rural no Brasil durante muito tempo privilegiaram os grandes e 

médios proprietários com créditos altamente subsidiados tendo em vista o 

fortalecimento das monoculturas de exportação e da agroindústria. As 

consequências sociais da chamada modernização conservadora para a sociedade 

brasileira foram desastrosas, um grande contingente de trabalhadores rurais foram 

expropriados de suas terras, enquanto aqueles que resistiram disputavam em 

condições desiguais as políticas de crédito. Com o aumento da miséria e da 

desigualdade social no país, os trabalhadores se mobilizaram na luta pela reforma 

agrária e por melhores condições de vida para a população.  Como resposta as 

reivindicações e seguindo as orientações do Banco Mundial para a política agrícola 

do país, em meados da década de 1990 há uma mudança de paradigma com 

relação as políticas de crédito rural. Assim, foi criado Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf. Dentre os principais objetivos do 

programa estão: a geração de emprego e renda, a melhoria das condições de vida e 

a inserção dos pequenos agricultores no mercado. Em 1999 os agricultores 

assentados foram inseridos na política através da linha “A”. Nosso trabalho teve 

como objetivo principal analisar se a inserção no programa tem possibilitado aos 

agricultores assentados nos projetos de reforma agrária melhorar suas condições de 

vida. O recorte empírico da nossa pesquisa são os assentamentos Cuyabá e 

Pioneira, localizados respectivamente nos municípios de Canindé do São Francisco 

e Poço Redondo, ambos pertencentes ao território do alto sertão de Sergipe.  

 

Palavras-chave: Agricultura; Políticas públicas; Reforma Agrária, assentamentos 
rurais  
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ABSTRACT 

The politics of rural credit in Brazil have long favored the large and medium 

landowners with highly subsidized credits for the purpose of strengthening export 

monoculture and agro-industry. The social consequences of so-called conservative 

modernization of the Brazilian society were disastrous, a large contingent of rural 

workers were dispossessed of their land, while those who resisted competed on an 

unequal credit policies. With the increase of poverty and social inequality in the 

country, workers have been mobilized in the struggle for agrarian reform and better 

living conditions for the population. In response to claims and following the guidelines 

of the World Bank for agricultural policy of the country in mid-1990 there is a 

paradigm shift regarding the policies of rural credit. Thus was created the National 

Program for Strengthening Family Agriculture - PRONAF. Among the main objectives 

of the program are: the generation of employment and income, improved living 

conditions and integration of small farmers in the market. In 1999 farmers were 

entered into politics through the "A" line. Our study aimed to analyze whether the 

inclusion in the program allowed farmers included in land reform projects has 

enabled an improved in their living conditions. The empirical research were cut out of 

our settlements Cuyabá and Pioneira, located in the district of Canindé the São 

Francisco and Poço Redondo, both belonging to the territory of the high backwoods of 

Sergipe. 

 

Keywords: Agriculture, public policy,  agrarian reforma,  asentamientos rurales, 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil ao longo do seu processo histórico tem privilegiado a agricultura 

empresarial e o investimento na agricultura para exportação. Os agricultores 

familiares que são responsáveis pelo abastecimento interno, sempre enfrentaram 

dificuldades para produzir e se reproduzir socialmente, pois disputavam com 

grandes proprietários e empresários rurais os financiamentos para agricultura. Essas 

políticas seletivas implementadas, sobretudo, nas décadas de 1960 e 1970, 

fortaleceram os setores mais dinâmicos da economia agrária, dotando-os de 

aparatos e instituições voltadas para atender seus interesses em nome do 

desenvolvimento econômico. Consolidou-se assim, um novo modelo de 

desenvolvimento no país, fortalecendo o latifúndio e as monoculturas de exportação, 

além dos investimentos favorecerem as regiões Sul e Sudeste, propiciando o 

aumento da concentração de renda e a desigualdade social, além de ter ampliado a 

pobreza no campo.  

As políticas agrícolas desenvolvidas nesse período, baseadas em créditos 

subsidiados conseguiram atender as metas da produção, a disseminação de 

insumos agrícolas e promoveu o crescimento econômico. Porém, a sociedade 

brasileira pagou um alto preço em virtude do aumento da desigualdade econômica e 

social. É nesse contexto que ressurgem os movimentos sociais no campo, 

reivindicando a reforma agrária e políticas agrícolas destinadas aos pequenos 

agricultores.  

Assim, na década de 1990 há uma mudança de paradigma com relação às 

políticas de desenvolvimento rural em virtude das reivindicações dos trabalhadores 

organizados e principalmente das diretrizes e orientações do Banco Mundial para a 

política agrícola no Brasil. 

Seguindo a cartilha e as orientações do Banco Mundial o governo de 

Fernando Henrique Cardoso formula sua política agrária e agrícola com o propósito 

de mudar o direcionamento das políticas públicas, reduzindo ao máximo a 
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intervenção do Estado, deixando que o mercado determinasse os rumos das 

políticas agrícolas no país. Para resolver os problemas criados pela modernização 

dita conservadora, o governo brasileiro adota o discurso do Banco Mundial de 

investir na agricultura familiar dentro de uma perspectiva produtivista e de inserção 

no mercado. Nesse contexto está inserido o Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (PRONAF), cujo principal objetivo é possibilitar a inserção 

dos pequenos agricultores no mercado, inclusive os assentados nos projetos de 

reforma agrária, que a partir de 1999 são inseridos no programa. 

O objetivo geral desse trabalho é analisar a contribuição do PRONAF para o 

fortalecimento da agricultura camponesa nos assentamentos de Reforma Agrária no 

Território do Alto Sertão Sergipano, no sentido de constatar as condições 

socioeconômicas das famílias; identificar entre os assentados quem são os 

beneficiários e os excluídos do programa e detectar os avanços e desafios 

enfrentados com relação ao acesso ao crédito e as condições de investimento na 

estrutura produtiva dos assentamentos. 

 

 

1.1 Recorte Territorial da Pesquisa 

 

Para a análise empírica do nosso objeto de estudo, optamos em estudar os 

assentamentos Cuyabá e Pioneira localizados respectivamente nos municípios de 

Canindé do São Francisco e Poço Redondo. A opção em pesquisar esses 

assentamentos ocorreu pelo fato de ter participado de um trabalho de Extensão 

Universitária com assentados da região e haver identificado entre eles questões a 

respeito da política de crédito do Pronaf que precisavam ser elucidadas, no sentido 

de nos ajudar a compreender de que forma os investimentos dessa política estavam 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das famílias assentadas. Além 

disso, eles estão localizados no território que concentra atualmente o maior 

percentual de assentamentos do estado e que apresenta sérios problemas 

relacionados à produção agrícola devido dentre outras questões, as condições 

climáticas.  
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1.2 Justificativa 

 

A produção bibliográfica a respeito do Pronaf, de forma geral, é bastante 

significativa, porém sobre a linha específica do Pronaf “A” direcionada aos 

agricultores assentados, ainda são poucos os trabalhos que analisam os resultados 

e eficácia do referido programa na vida dessas famílias. Sendo assim, o presente 

trabalho surgiu na perspectiva de analisar se de fato essa política de crédito agrícola 

associada a política de reforma agrária tem atingido os objetivos propostos a partir 

de sua criação, ou seja, se a mesma tem possibilitado aos agricultores dos 

assentamentos investirem em melhorias na infra-estrutura produtiva  e nas suas 

condições de trabalho.  

O presente trabalho justifica-se na medida em que o modelo de Reforma 

Agrária, que vem sendo implementado no Brasil, não tem contribuído para o 

verdadeiro significado desta, que é uma distribuição eqüitativa de terra e melhores 

condições de vida para os agricultores assentados. Assim as questões norteadoras 

da pesquisa foram: 

 Ocorreram mudanças significativas na qualidade de vida dessas famílias?  

 Quem são os assentados que não conseguem ter acesso ao programa e os 

motivos pelos quais eles não conseguem?  

 Somente esse tipo de política pública de crédito é suficiente para garantir o 

sucesso da Reforma Agrária?  

 Ao adquirir o financiamento, eles estão conseguindo cumprir com os 

compromissos? 

 Até que ponto essa política garante o fortalecimento da agricultura familiar?  

Para a ciência geográfica a pesquisa torna-se relevante tendo em vista que 

há poucos estudos realizados sobre o financiamento para agricultura camponesa, 

mais especificamente através do Pronaf “A”.  A realização do trabalho permitiu uma 

análise e/ou comparação entre o que está na proposta da linha de crédito agrícola, 

para a sua implementação nos assentamentos de Reforma Agrária e os resultados 

efetivos desse programa para as famílias assentadas. Através desse estudo 
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pretendeu-se encontrar respostas para questionamentos feitos na academia sobre o 

grande volume de recursos públicos direcionados para o campo e seus resultados 

na melhoria da qualidade de vida dos assentados, assim como a tão desejada 

autonomia camponesa. 

Por fim, considera-se que foi de grande importância a realização desse 

trabalho visando analisar a demanda da agricultura camponesa e os recursos 

disponibilizados por meio deste programa, identificar os problemas de execução e 

examinar a viabilidade e verificar os resultados. Assim as questões que estão sendo 

levantadas de ordem política, histórica e sócio-econômica, possibilitaram averiguar 

os reflexos do Programa no espaço vivido dos assentamentos de Reforma Agrária. 

 

 

1.3 Procedimentos Metodológicos 

 

Entendemos que o método de análise deve orientar a investigação científica e 

contribuir para a melhor interpretação da realidade que se apresenta, a partir de um 

determinado ponto de vista. É através dele que direcionamos as etapas da pesquisa 

e definimos a fundamentação teórica que nos serve de base para o desenvolvimento 

do trabalho científico. 

O emprego do método dialético na geografia teve início nos anos de 1970, 

quando ganhou destaque no Brasil a corrente de pensamento denominada de 

geografia crítica ou radical, uma linha mais preocupada com as questões sociais. 

 

Ao empregarem o “método dialético” na geografia, os geógrafos 
dessa corrente começaram a se preocupar com outros tipos de 
problemas tais como: o modo de produção, a formação 
sócio/econômica, as transformações e contradições, o conceito de 
essência e aparência dos fenômenos, visão da totalidade, 
necessidade de um bom conhecimento de história e de política e 
desenvolvimento de uma consciência crítica (CAMARGO, 2004, p. 
15). 

 

A nossa proposta de trabalho é trazer para o debate acadêmico uma reflexão 

crítica a respeito da criação e implementação do Pronaf “A” nos assentamentos de 
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reforma agrária do Alto Sertão Sergipano e, para tanto, optamos por desenvolver a 

pesquisa a partir do método dialético.  Entendemos que este nos possibilitou 

interpretar e compreender as contradições existentes entre o discurso defendido 

pelas instituições representantes do Estado, responsáveis pela operacionalização do 

programa, e a realidade vivenciada nos assentamentos.  

O desenvolvimento da pesquisa foi estabelecido, a partir de revisão da 

bibliografia, uma interlocução entre os autores que mais se destacam na discussão 

sobre as questões relacionadas às políticas públicas direcionadas aos trabalhadores 

do campo e mais especificamente aos projetos de assentamentos de Reforma 

Agrária, visando identificar os parâmetros utilizados em suas análises e em quais 

aspectos eles se contrapõem.   

Além dessa questão, a revisão bibliográfica possibilitou a definição do recorte 

teórico-conceitual, específico da Geografia, que nos deu suporte analítico ao 

trabalho. De antemão, vale pontuar que o conceito geográfico que mais contribuiu 

para a nossa análise foi o de território, visto que esse processo de implantação de 

projetos de reforma agrária e de criação de políticas específicas de crédito para os 

assentados são fruto das relações de poder e de disputas de interesses de classes 

sociais e de diferentes agentes sociais, que acaba se materializando com a 

territorialização da reforma agrária no estado.     

Para traçar um perfil socioeconômico das famílias assentadas e uma melhor 

caracterização da área de estudo, levantamos informações utilizando documentos e 

dados secundários junto a instituições públicas, como Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), no Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST), tendo em vista coletar dados sobre a 

implementação dessa política pública no Brasil, e mais especificamente nos projetos 

de assentamento de Reforma Agrária do Alto Sertão Sergipano.  

Após levantamento de dados, realizamos tratamento dos mesmos para a 

construção de gráficos, tabelas e cartogramas, que contribuíram para uma melhor 

visualização e análise qualitativa das informações, no sentido de responder aos 

questionamentos levantados na pesquisa.   
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Essas informações nos permitiram fazer uma análise crítico-reflexiva dos 

impactos socioeconômicos identificados entre as famílias assentadas a partir de sua 

inserção no programa de crédito agrícola Pronaf “A” enfatizando, sobretudo, a 

melhoria da qualidade de vida. Logo, mesmo utilizando-se de fontes de dados 

secundários de bases estatísticas este trabalho não tem como foco uma análise 

quantitativa. 

Foi realizado trabalho de campo para levantamento de dados primários, 

através da realização de entrevistas e da aplicação de 40 questionários nos dois 

assentamentos que se constituíram como foco de nossa pesquisa empírica (Anexo 

I). Os questionários foram aplicados junto aos agricultores assentados e “agregados” 

(agricultores não credenciados no INCRA, normalmente, filhos de assentados), 

objetivando verificar se existem diferenças entre os dois grupos no acesso ao 

programa.  

As questões norteadoras dos questionários e entrevistas enfatizaram os 

aspectos socioeconômicos das famílias assentadas, tendo em vista identificar 

avanços e problemas relacionados ao acesso ao crédito agrícola alvo desta 

pesquisa, verificar de que forma as famílias estão investindo os recursos 

provenientes dos financiamentos quando adquirido.  

Além desses aspectos, a aplicação de questionários nos permitiu verificar as 

condições materiais de vida dos assentados, através do consumo não-produtivo de 

bens duráveis, as condições de saúde e educação, estrutura das moradias e 

saneamento básico, ocupação dos membros da família, assistência técnica.  

Os dados levantados foram tabulados e os resultados foram utilizados na 

elaboração de tabelas e gráficos que facilitaram a interpretação das informações. 

Para uma melhor compreensão da eficiência do programa foram analisados os 

condicionantes dessa política como a adimplência, capacidade de pagamento, 

documentação completa das famílias que pleiteiam o financiamento, da qualidade 

dos projetos técnicos, entre outros. A análise dos dados relativos aos aspectos 

socioeconômicos dos assentamentos foi realizada sempre vinculada ao contexto 

global, de forma integrada. 
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1.4 Estrutura do Trabalho 

 

Para estruturação do trabalho, além dessa breve introdução e das 

considerações finais, a dissertação foi organizada em mais três capítulos. No 

primeiro, trazemos um resgate histórico dos movimentos sociais e da luta pela 

reforma agrária no país, desde as ligas camponesas na década de 1950 até o 

surgimento do MST. Fazemos uma análise das políticas públicas de 

desenvolvimento rural nas décadas de 1950, 1960 e 1970, destacando as 

conseqüências da chamada modernização conservadora e a criação e 

implementação do Pronaf, na década de 1990, inserida no novo paradigma da 

política agrícola para o Brasil.  

No segundo capítulo tratamos da territorialização do Pronaf no Alto Sertão 

Sergipano, mais especificamente em Canindé de São Francisco e Poço Redondo, 

municípios que concentram atualmente 24% dos assentamentos implementados no 

estado. Nesse capítulo apresentamos os aspectos socioeconômicos dos referidos 

municípios para termos um parâmetro de comparação com os assentamentos em 

questão, para que possamos compreender os impactos sociais e econômicos do 

grande número de assentamentos implementados nesses municípios.   

No terceiro capítulo fazemos uma breve avaliação do Pronaf a nível nacional, 

no sentido de comparar com a realidade local. Apresentamos o perfil 

socioeconômico das famílias assentadas bem como as condições de infraestrutura 

dos assentamentos, objetivando compreender quais foram os avanços conquistados 

pelos assentados nesse período de dez anos de criação e execução do programa.   
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS E ESPAÇO RURAL: ASSENTAMENTOS RURAIS E 

FINACIAMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM SERGIPE 

 

 

As políticas públicas voltadas para o meio rural no Brasil, a partir da década 

de 1960, passaram a ser formuladas a partir da lógica do nacional 

desenvolvimentismo e teve como principal instrumento o crédito subsidiado, que 

viabilizou a chamada “modernização conservadora”. Esse processo de 

modernização e mecanização da agropecuária foi altamente excludente, uma vez 

que se tratava de investimentos direcionados, sobretudo, aos grandes e médios 

proprietários, além de beneficiar as regiões Sudeste e Sul do Brasil, de forma a 

estabelecer uma divisão regional do trabalho. Consolidou-se assim, por meio da 

ação do Estado, a grande propriedade monocultora, como principal alternativa para 

os investimentos públicos, visando dotar o país de um modelo específico de 

desenvolvimento econômico, pautado assim, na produção direcionada aos cultivos 

de exportação.  

Uma das principais conseqüências deste modelo de modernização da 

agricultura foi à expropriação de um grande número de trabalhadores rurais que se 

organizaram e se mobilizaram pressionando o poder público e reivindicando a 

reforma agrária. Esses movimentos ganham força e se consolidam com o processo 

de redemocratização do país, no início da década de 1980. Dentre os movimentos 

destaca-se o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), que nasce na 

região sul do Brasil e logo atrai milhares de trabalhadores sem terra em todo o país. 

Em Sergipe é na região do Alto Sertão, marcada por conflitos agrários e uma 

acentuada concentração de terra, que o MST se destaca e mobiliza um grande 

número de trabalhadores em defesa da reforma agrária no estado.  

Como resultado dessa mobilização e pressão do movimento junto aos 

governos estadual e federal, na segunda metade da década de 1980 tem início à 

criação e instalação dos assentamentos de trabalhadores rurais naquela região, que 

atualmente concentra uma grande parte dos assentamentos do estado. Porém, uma 

verdadeira reforma agrária não se faz apenas distribuindo terra. É necessário que 
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esta aconteça associada a outras políticas públicas, como o acesso ao crédito 

agrícola e a mecanismos de comercialização, por exemplo, necessário para que as 

famílias possam produzir e se reproduzir socialmente.  

Atendendo as reivindicações dos trabalhadores assentados, em 1985 foi 

criado o Programa de Crédito Especial para Reforma Agrária (PROCERA), com o 

objetivo de aumentar a produção e a produtividade agrícola nos assentamentos. Em 

1999 o PROCERA foi substituído pelo Pronaf “A”, uma das linhas de crédito do 

Programa Nacional de fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) criado em 

1996, também objetivando melhorar as condições de produção nos assentamentos e 

viabilizar a inserção desses agricultores no mercado.  

Assim, nesse capítulo traçamos um quadro da reforma agrária no Brasil e em 

Sergipe na perspectiva de buscar respostas para compreender, se de fato a política 

denominada de Reforma Agrária associada a política de crédito do Pronaf “A” tem 

proporcionado melhorias na qualidade de vida dos trabalhadores rurais assentados. 

O capítulo está estruturado em três tópicos: na primeira parte realizamos um 

resgate histórico dos movimentos sociais no Brasil que lutaram pela reforma agrária, 

desde os anos de 1950 até o final da década de 1980, destacando entre eles, As 

Ligas Camponesas e o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra. Analisamos 

assim como a reivindicação pela reforma agrária está vinculada contraditoriamente 

ao processo de desenvolvimento econômico e dentro dele a modernização da 

agricultura, que pauperizou parte da população do campo. Ainda nesse tópico 

analisamos de forma geral aspectos da reforma agrária no Brasil. Na seqüência, 

tratamos da luta pela reforma agrária no estado de Sergipe, destacando a região do 

Alto Sertão de Sergipe e por fim, trazemos informações a respeito da criação e 

operacionalização da política de crédito do Pronaf associada à política de reforma 

agrária.  
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2.1 Reforma Agrária no Brasil 

 

Para se compreender a territorialização da política de reforma agrária em 

Sergipe faz-se necessário analisar esse fenômeno na escala nacional. Sendo assim, 

primeiramente será discutida a reforma agrária de forma geral e, posteriormente, se 

procederá com a análise da realidade sergipana. 

Nos países centrais, com nível elevado de desenvolvimento capitalista, o 

processo de Reforma Agrária é entendido como “[...] a modificação da estrutura 

agrária de um país, ou região, com vista a uma distribuição mais equitativa da terra e 

da renda agrícola.” (VEIGA, 1998, p. 7), esta ocorreu atrelada a projetos de 

desenvolvimento desses países. Os governos desenvolveram políticas agrárias e 

agrícolas no sentido de fazer uma distribuição mais justa da terra e, 

consequentemente, da renda para a população do campo.    

Esse conceito de Reforma Agrária nós não podemos aplicar para o que vem 

acontecendo no Brasil, pois os projetos de reestruturação agrária desenvolvidos até 

o momento não conseguiram modificar a estrutura fundiária e contribuir para 

melhorar as condições de vida das famílias assentadas. Contraditoriamente persiste 

no país a concentração da terra nas mãos de poucos proprietários enquanto grande 

parte da população não tem acesso à mesma nem a uma renda justa que lhes 

permita sobreviver dignamente. Assim a denominada Reforma Agrária no Brasil, tem 

se constituído em ações pontuais pautadas numa política distributivista de terra, cujo 

objetivo principal é atenuar as tensões no campo.  Para Medeiros (1999, p.10): 

 

[...] Não se pode entender essas iniciativas fora de um complexo 
quadro de disputas políticas, onde devem ser considerados quer o 
aumento da pressão por terra e o fortalecimento das organizações 
dos trabalhadores, quer as possibilidades de disputar a bandeira da 
reforma agrária com o governo federal, num quadro de rápidas e 
significativas mudanças políticas no País, no contexto de 
redemocratização. 

 

A luta pela reforma agrária no Brasil ganhou destaque e projeção durante a 

década de 1950, com a organização e mobilização dos trabalhadores rurais. Os 

movimentos sociais surgiram em várias regiões do país como consequência da 



 

 

24 

 

expulsão de posseiros ou conflitos entre arrendatários e fazendeiros. Nesse período 

a Revolta de Trombas e Formoso, no estado de Goiás, a Guerrilha de Porecatu, no 

Paraná, e a formação das Ligas Camponesas na região Nordeste, constituem 

exemplos desses movimentos. Com destaque para este último, que iniciou como um 

movimento local e ganhou projeção nacional, em virtude do nível de organização e 

mobilização dos trabalhadores e instituições envolvidas na luta pela reforma agrária 

e melhores condições de vida para os camponeses. O movimento nasceu na Zona 

da Mata pernambucana, no início dos anos de 1950, quando os grandes 

proprietários passaram a arrendar suas terras para as famílias camponesas que não 

tinham emprego nem terra para trabalhar. Por volta de 1954, uma parcela 

considerável desses camponeses estava endividada e não tinham como pagar o 

arrendamento aos fazendeiros, então decidiram formar uma sociedade que 

posteriormente se transformaria na Sociedade Agrícola dos Plantadores e 

Pecuaristas de Pernambuco.  

A partir desse momento os camponeses tornaram-se mais organizados e 

fortalecidos para lutar pelos seus direitos e, ainda na década de 1950, as Ligas 

Camponesas chegaram a ter 70 mil associados na região Nordeste, porém as 

disputas internas enfraqueceram o movimento, (OLIVEIRA, 1998).  

A partir de 1960, o movimento passou a defender a bandeira da reforma 

agrária como um projeto de revolução para o Brasil. O início dessa década é 

marcado também pela crise dentro do movimento, quando grupos ligados a União 

dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas (ULTAB) resolvem lutar por questões 

salariais, entrando em confronto com o grupo que defendia a reforma agrária como 

sua principal bandeira. As posições divergentes dos grupos que compunham as 

Ligas Camponesas contribuíram para o enfraquecimento do movimento, que só 

ganhou novo fôlego com a formação do Movimento Unificado da Revolução 

Brasileira (MURB) em 1963, com propostas influenciadas pelo socialismo. Neste 

mesmo ano foi criado o movimento das Ligas Camponesas Brasileiras que foi 

subdividida em: Organização de Massa (OM) e a Organização Política (OP) 

(OLIVEIRA, 1998). 
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Em 1964 as Ligas Camponesas voltaram a atuar defendendo novamente a 

reforma agrária, entretanto o movimento foi sufocado pelo golpe militar com a prisão 

e o assassinato de vários líderes ligados ao movimento. 

Com o propósito de atenuar as tensões no campo o governo militar criou o 

Estatuto da Terra em 1964, uma proposta de reforma agrária avançada para a 

época, porém, nunca foi colocada em prática, pois isso afetaria diretamente a classe 

dominante deste país, a qual não admitia a cessão de poderes para as classes 

historicamente subalternas, os pequenos agricultores camponeses.   

Ao invés de fazer de fato a reforma agrária tão reivindicada pelos movimentos 

sociais, que se constitui em uma ação necessária para a consolidação de uma 

sociedade menos desigual, o Estado brasileiro optou pela “modernização 

conservadora” ocorrida principalmente a partir dos anos 1970. Manteve o latifúndio 

improdutivo e priorizou a agricultura empresarial, voltada para o mercado externo, 

em detrimento da agricultura familiar, que possibilitaria a manutenção de grande 

parte da população no campo e priorizaria a produção de alimentos para o consumo 

interno. 

Assim, os investimentos do Estado foram direcionados a mecanização e 

modernização da agropecuária nas grandes e médias propriedades para que esse 

segmento da economia pudesse se tornar uma atividade complementar à indústria, 

intensificando a relação campo cidade, sujeitando a dinâmica do primeiro à lógica da 

segunda.  

 

Os anos 70 representaram a consolidação do novo padrão agrário, 
não apenas porque as técnicas produtivas nas lavouras e criação 
alteraram-se em profundidade, como também por essa ocorrência ter 
estado associada à incorporação crescente dos denominados 
insumos modernos. Assim, o progresso técnico da agropecuária 
alargava a utilização de insumos e de máquinas produzidas em 
indústrias num processo sustentado pelo crédito rural subsidiado, 
como alavancador da demanda, e no financiamento das inversões 
industriais com condições favorecidas, como incrementador da 
oferta. Noutras palavras, ambas as medidas faziam parte da mesma 
estratégia geral de política de desenvolvimento da economia e, 
dentro dela, da agricultura brasileira.  (GONÇALVES, 1999, p. 227). 
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Esse processo de modernização consolidou no país um novo modelo de 

desenvolvimento agropecuário cujos princípios eram políticas agrícolas baseadas na 

concessão de crédito, sobretudo para a mecanização, destinadas a empresas rurais, 

subsidiadas pelo Estado, e a consolidação da grande propriedade monocultora, 

contribuindo assim, com o processo de concentração da terra e da renda no país.   

[...] o aumento do grau de desigualdade da distribuição de renda no 
setor agrícola acompanhou o processo de modernização da 
agricultura brasileira. Portanto ao contrário das promessas dos 
“profetas da modernização,” essa não eliminou as disparidades 
sócio-econômicas do espaço rural e, sim as aguçou, pois as políticas 
de estímulo à modernização não atingiram intensamente as unidades 
de produção camponesa, especialmente as que se dedicam a 
produção de gêneros alimentícios e sim, as unidades de produção 
maiores [...] (ANTONELLO, 2001, p.196) 

 

O resultado da denominada “modernização”, foi o aumento do desemprego 

rural em várias partes do país. Nesse sentido, Andrade (2000, p. 38) destaca que: 

 

[...] a maioria dos pequenos agricultores não foi contemplada por tais 
políticas, pois estas priorizavam os empresários rurais e os grandes 
latifúndios e marginalizavam a pequena produção, dificultando 
àqueles o acesso ao crédito e a novos investimentos, permanecendo 
sua produção em nível de subsistência. 

 

 Nesse contexto ressurgem em várias partes do país os movimentos sociais, 

antes representados pelas Ligas Camponesas, que foram reprimidos pelo regime 

militar. O processo de redemocratização que ocorreu no país no inicio dos anos de 

1980, favoreceu ao fortalecimento dos movimentos sociais que recomeçaram a 

pressionar o Estado por uma Reforma Agrária que representasse justiça social. Na 

opinião de Veiga (1998, p. 21) 

 

[...] Com a abertura “lenta e gradual” dos governos Geisel e 
Figueiredo, criaram-se novas condições e os trabalhadores rurais 
puderam intensificar a luta por aspiração maior ganhando, inclusive, 
o apoio de amplos setores sociais, que em 1964, a combateram. É 
particularmente o caso da igreja católica [...]. 
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É com o apoio da Igreja Católica, através da Comissão Pastoral da Terra e de 

outras instituições ligadas aos trabalhadores rurais, que surge o MST como 

resultado da organização desses trabalhadores, na luta pela reforma agrária, justiça 

social e contra as políticas de modernização agrícola que privilegiou o latifúndio e a 

monocultura. De acordo com Fernandes (1996, p. 66), 

 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) nasceu 
em um processo de enfrentamento e resistência contra a política de 
desenvolvimento agropecuário, instaurado durante o regime militar. 
Esse processo é entendido no seu caráter mais geral, na luta contra 
a expropriação e contra a exploração do desenvolvimento do 
capitalismo. 

 

Com a expansão do capitalismo no campo a expropriação e exploração dos 

trabalhadores aconteceram em todas as regiões do Brasil, cada uma com suas 

especificidades. Na região Sul o processo de modernização expulsou um grande 

contingente de trabalhadores do campo. Foi lá que, em 1979, nasceu de forma 

embrionária o MST, no estado de Santa Catarina, quando 340 famílias de 

trabalhadores rurais ocuparam uma área de reserva indígena, de onde foram 

expulsas. Posteriormente, essas famílias ocuparam duas fazendas no município de 

Ronda Alta, no estado do Rio Grande do Sul. Em 1980 o movimento ganhou 

repercussão nacional através da luta pelo acampamento da Encruzilhada do 

Natalino, no mesmo município da primeira ocupação, sendo que, dessa vez, contou 

com o apoio da Comissão Pastoral da Terra, que contactou os trabalhadores rurais 

organizados, de várias regiões do país. (Fernandes, 1996). 

Em 1984 foi criado oficialmente o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST) em Cascavel, no estado do Paraná, onde foi organizado um encontro, 

no qual foram definidas as diretrizes e estratégias de atuação do movimento em todo 

o país.  

Diante da capacidade reivindicatória dos trabalhadores rurais sem terra, que 

ganhou projeção em quase todo o país, em 1985, o Presidente José Sarney lançou 

o Plano Nacional de Reforma Agrária que retomava algumas das diretrizes do 

Estatuto da Terra de 1964, porém mais uma vez a proposta de se fazer a reforma 

agrária ficou só no papel, pois o governo foi pressionado para atender aos 
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interesses da elite representada pelos latifundiários. Após análise das lideranças do 

movimento e a constatação de que o Plano Nacional de Reforma Agrária do governo 

não contemplaria as reivindicações dos trabalhadores, foi realizado o Primeiro 

Congresso Nacional do MST, no qual ficou decidido que a “ocupação” do latifúndio 

seria a estratégia de luta pela democratização do acesso da terra (FERNANDES, 

1996).  

Torna-se claro para os agricultores e participantes do MST, a necessidade de 

manter a luta do movimento, no sentido de pressionar o Estado, visando garantir a 

conquista das suas reivindicações relativas ao acesso a terra, condições e qualidade 

de vida no meio rural. 

Motivados pela pressão e pelo acirramento dos conflitos sociais no campo, 

tem-se a continuidade do processo de assentamentos de trabalhadores rurais. Neste 

sentido Sousa (2009) realiza uma análise relativa à atuação dos Governos FHC, (no 

período de 1995 a 1998, no seu primeiro mandato e 1999 a 2002 no segundo 

mandato) e Lula (no primeiro mandato, 2003 a 2007), no que se refere à política de 

reforma agrária. A autora realiza o levantamento das ações desenvolvidas por estes 

dois governos, destacando que durante a primeira gestão de FHC, foram realizados 

3.923 assentamentos, beneficiando 389.959 famílias, numa área total de 18.002.794 

hectares. Tal ação é vista como marco na história do país, levando em consideração 

que supera os números das gestões anteriores. Há destaque ainda para o fato de 

que neste governo, o ano que concentra o maior número de assentamentos, 1988, 

coincide com o ano eleitoral (Figura 01). 
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Figura 01 – Implantação de Assentamentos no Governo FHC.  
Fonte: Sousa (2009). 

 

A figura expõe o resultado quantitativo da política de assentamentos 

implantada nos dois governos de FHC, no que se refere ao número de 

assentamentos, número de famílias assentadas e a área utilizada para a realização 

dessa política, havendo seu auge no ano de 1998 como já foi anteriormente 

destacado, diminuindo sucessivamente, com queda acentuada das ações no ano de 

2000, quando o percentual de assentados atinge a marca do 8,34%, o percentual de 

famílias 6,62% e a área 7,77% do total do período compreendido entre 1995 e 2002. 

O ano de 2002 apresenta uma pequena elevação nos percentuais, mas não chega 

ao equivalente apresentando no ano de 1998, mesmo sendo ano eleitoral, somando 

apenas 9,43% no tocante ao percentual de assentamentos, 10,54% relativo às 

famílias assentadas e 12,95% no que se refere ao percentual da área, e, nesse caso 

específico, no segundo mandato do governo FHC este é o maior percentual de área 

atingido no período.  

A leitura pontual e linear dos números pode sinalizar a principio, o inicio de 

uma nova fase na história rural do Brasil, na medida em que uma divida histórica 

começa a ser paga pelo governo, que motivado pela pressão dos movimentos 

sociais rurais, pelo crescente volume de conflitos envolvendo agricultores, 

proprietários de terras, grandes posseiros e grileiros, finalmente aciona a  ferramenta 

necessária e coloca em prática a política de assentamentos rurais, enquanto 

mecanismo necessário para desencadear a democracia, a distribuição não apenas 
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da terra, mas, também da renda e consequentemente importante instrumento indutor 

da melhoria das condições de vida da população inicialmente assentada.  

No entanto, é necessário ressaltar que os números apresentados não se 

referem exclusivamente à política de reforma agrária entendida como assentamento 

de trabalhadores sem terras adquiridas pelo Estado. No que diz respeito à prática 

estabelecida no governo FHC, os números apresentados abrigam a política de 

reestruturação fundiária, esta se realiza mediante a titulação das terras ocupadas 

por pequenos posseiros. Neste caso, não há a distribuição da terra, mas a 

legalização da posse. Essa estratégia foi adotada no governo de FHC e 

posteriormente no governo Lula. Nos dois governos tal recurso foi utilizado para 

engrossar as estatísticas, e inchar os magros números da política de reforma agrária 

em curso no país.   

Como se pode observar na Tabela 01, no período entre 2003 e 2006, que 

corresponde ao primeiro mandato do Governo Lula, foram assentados, segundo 

dados oficiais 192.257 famílias. Porém, cabe lembrar que aproximadamente a 

metade dessas famílias são beneficiárias de regularização fundiária e não de 

reforma agrária, como anunciado pelo governo. Deve-se ressaltar a importância de 

se realizar a regularização fundiária, para garantir o direito de propriedades para 

posseiros, dando-lhes a garantia de permanência na terra, no entanto, não se pode 

incluí-los como assentados de reforma agrária para inchar os números oficias, para 

acalmar os movimentos sociais.      

 

Tabela 01 – Brasil - Implantação de Assentamentos - Governo Lula 
Ano Assentamentos Famílias Área 

2003 304 23.856 5.558.942 
2004 450 35.050 1966.052 
2005 646 75.412 5.316.658 
2006 479 57.939 4.250.972 

Total 1.879 192.257 17.092.624 

Fonte: Ramos Filho (2008)  

 

 A eleição do presidente Lula, em 2002, gerou uma grande expectativa na 

sociedade brasileira. Pensava-se que no seu governo a reforma agrária reivindicada 

pelos movimentos sociais há décadas, seria tratada de fato como uma política 

pública necessária para o desenvolvimento socioeconômico do país, por se tratar de 
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um presidente que construiu sua história política dentro dos movimentos sociais, 

lutando em defesa dos direitos dos trabalhadores. No entanto, as pressões 

exercidas pela elite agrária que sempre exerceram domínio político e econômico no 

país, fizeram o governo recuar nas metas previstas no II Plano Nacional de Reforma 

Agrária elaborado em seu governo. De acordo com Oliveira (2005), o governo Lula 

fez a opção pelo caminho menos conflituoso colocando famílias em assentamentos 

já existentes. Quando Fernando Henrique implantava um projeto, contava como 

assentados o total de famílias que o assentamento comportava. No governo Lula 

essas famílias foram contabilizadas novamente, assim, há uma dupla ou tripla 

contagem. Porém, uma reforma agrária só existe quando há processo de 

desapropriação das terras que não cumprem função social. Se for algo diferente 

disso, trata-se de regularização fundiária. Segundo dados oficiais do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, até novembro de 2005, os 53% das famílias que o 

governo anuncia ter assentado estão na Amazônia Legal, um exemplo de que 

estamos diante de processo de regularização fundiária, e não de reforma agrária, 

como estava previsto no II Plano Nacional de Reforma Agrária.  

Esse fato explica o porquê do ano de 2005 ter sido o que teve maior número 

de assentamentos de reforma agrária, de acordo com as estatísticas oficiais, como 

pode ser observado na Figura 02. 

 

 
Figura 02 – Implantação de Assentamentos no Governo Lula. 
Fonte: Sousa (2009). 
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2.2 Reforma Agrária em Sergipe 

 

Em Sergipe, foi no mesmo período de surgimento do MST (início dos anos de 

1980) que se intensificou a pressão dos movimentos sociais, apoiados pela Igreja 

Católica e pelos sindicatos dos trabalhadores rurais, para desapropriação de 

fazendas improdutivas e criação dos assentamentos de Reforma Agrária. A 

intervenção do Governo Federal no estado ganha ênfase com o I Plano Nacional de 

Reforma Agrária da Nova República. Como afirma Medeiros (1999, p.163), 

 

A partir da segunda metade dos anos 80, com o I Plano Nacional de 
Reforma Agrária da Nova República – I PNRA, tem-se a 
intensificação dos assentamentos para trabalhadores rurais, quando 
novas áreas do interior do estado são adquiridas pelo governo 
estadual ou desapropriadas pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA, com o objetivo de implantar colônias 
agrícolas e projetos de assentamentos para trabalhadores sem terra, 
em municípios com significativos números de parceiros, posseiros, 
pequenos arrendatários e assalariados.  

 

De  acordo com Lopes (2005), a história da luta pela terra em Sergipe tem 

sido marcada, na maioria dos casos, pela violência, seja dos jagunços contratados 

pelos latifundiários, que tiveram suas terras ocupadas, seja pela polícia, em 

obediência à decisão judicial de reintegração de posse. Para o autor, podem ser 

citados diversos exemplos destas lutas, desde a luta dos Índios Xocós, dos meeiros 

de arroz expulsos pela CODEVASF no Baixo São Francisco e dos posseiros de 

Santana dos Frades, no início dos anos de 1980, até as ocupações feitas pelo MST, 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais (em menor número) e outras organizações 

sociais, desde 1985. 

Em Sergipe, a luta no campo ultrapassa os limites da demanda por terra e, 

sem dúvida, os maiores entraves à Reforma Agrária é a manutenção de privilégios 

dos senhores de terras; o nível de concentração da terra e a manutenção da 

propriedade capitalista do tipo latifundiária que remonta a colonização do Brasil, 

perpetuando a quantidade elevada de terras nas mãos de poucos latifundiários e um 
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número elevado de trabalhadores que possuem pouca ou nenhuma terra, conforme 

apontam Sousa; Locatel e Cunha (2007).   

Segundo Silva e Lopes (1996), em 1987, existiam em Sergipe 74.198 imóveis 

rurais ocupando uma área de 2.155.810 hectares. Os imóveis compreendidos no 

extrato de 0 a 10 hectares representavam 63% do total de estabelecimentos, mas 

ocupavam apenas 7,2% da área cadastrada. Por outro lado, os imóveis com áreas 

a partir de 100 hectares representavam 5,2% do total, mas detinham 58,6% da área 

total. Estes dados confirmam a problemática da concentração de terras em Sergipe, 

que reflete a realidade, sobretudo da região Nordeste do Brasil.  

Contudo, apesar do número crescente de projetos de assentamentos, 

principalmente no último governo, não se conseguiu mudar a estrutura fundiária em 

Sergipe. Conforme ressalta Silva (1996, p. 61), 

 

[...] As demandas sociais por terra não foram convenientemente 
atendidas. Isso porque a estrutura fundiária continua concentrada, os 
problemas agrários e suas conseqüências não foram solucionados e 
o contingente de trabalhadores sem terra tende a crescer.  

 

No trabalho de Sousa; Locatel e Cunha (2007), quando analisam a 

territorialidade dos dados da Reforma Agrária no Estado de Sergipe, verificam o 

quanto esses são contraditórios, pois se percebe que há duas demandas a serem 

igualmente consideradas: a demanda oficial indicada pelo INCRA e a demanda 

indicada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

 

De acordo com os dados da pesquisa realizada na base de dados do 
INCRA, a demanda por terra em Sergipe, considerando o número de 
acampamentos e famílias acampadas nas rodovias e arredores de 
grandes propriedades, é estimada em 12.000 famílias, de acordo 
com o número de cestas básicas entregues aos acampados pela 
CONAB/INCRA. Sobre este universo de famílias é que são 
orientadas as políticas públicas de Reforma Agrária em Sergipe. 
Segundo os dados levantados, com a realização de pesquisa, junto a 
Direção Estadual do MST, explicitados ainda na reportagem da mídia 
local através pelo Jornal da Cidade (2007), a demanda por terra em 
Sergipe é de aproximadamente 15.000 famílias, com uma média de 
55 mil pessoas distribuídas em cerca de 150 acampamentos. Estes 
acampamentos estão distribuídos em todas as regiões do Estado, 
com uma maior concentração no Alto Sertão. Vale ressaltar que, na 
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percepção do MST, este número pode ainda ser maior, uma vez que 
ainda existem muitas famílias que necessitam de terra, mas que 
estão fora dos acampamentos. (SOUSA; LOCATEL e CUNHA, 2007, 
p. 07). 

 

Quando implementados, os projetos apresentam diversos problemas que 

inviabilizam a melhoria da qualidade de vida das famílias assentadas, dentre eles 

destaca-se a dificuldade de acesso aos programas de crédito agrícola, que se 

constitui como um dos principais fatores da rotatividade nos assentamentos.  

Além desse aspecto, deve-se destacar a concentração dos projetos de 

assentamentos no território do Alto Sertão, que apresenta características 

edafoclimáticas que exige maior aplicação de tecnologias e, consequentemente, 

investimentos para a obtenção de produção agrícola.  

De acordo com Souza (2009), a concentração dos assentamentos na região 

do Alto Sertão (Figura 03) pode ser explicada pela alta densidade de latifúndios 

improdutivos e pela grande concentração de sindicatos de trabalhadores rurais que 

organizados, pressionam o poder público e denunciam a existência de terras 

improdutivas sem cumprir a sua função social, contrastando com o expressivo 

volume de trabalhadores demandantes de terras para nela trabalhar, produzir e 

viver. 

Os trinta anos que marcam a evolução dos assentamentos de Reforma 

Agrária em Sergipe, inicia com a atuação do Governo Militar, de João Figueiredo,  

com a implantação do Projeto de Assentamento (PA) Santana dos Frades, 

localizado no município de Pacatuba, contemplando 89 famílias, em uma área de 

1.401 hectares, com lotes individuais médio de 15,74 hectares. Ao longo das três 

décadas, foram 169 assentamentos, envolvendo 8.109 famílias, totalizando uma 

área de 142.174 hectares, distribuídos em média 17,53 hectares por família. 

Destacam-se as ações dos dois governos FHC que somam 4.865 famílias 

assentadas, representando 60% do total, essa ação perfaz 29,0 % do número de 

assentamentos e 32,6% da área destinada aos mesmos.  A gestão do Governo Lula 

soma 37,28% dos assentamentos, 27,67% das famílias e 27,76% da área. A área 

média dos lotes varia de 11,73 hectares (Governo Collor/Itamar), até 24,98 hectares 

(Governo Lula), (Tabela 2). 
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Tabela 02 – Evolução dos Assentamentos de Reforma Agrária em Sergipe, 
1980/2009. 

Governo/Período Assentamento Famílias Área Área Média 
dos lotes 

Nº (%) Nº (%) ha (%) 

J.Figueiredo  1979-1984  1 0,59 89 1,10 1.401 0,99 15,74 

José Sarney 1985-1989 6  3,55   471 5,81 10.499 7,38   22,29 

Collor/Itamar 1990 -1994  10 5,92 441 5,44 5.174 3,64 11,73 

F. Henrique  1995-1998 43 25,44 2.782 34,30 42.004 29,54      15,10 

F.Henrique   1999-2002 46 27,22 2.083 25,68   43.637 30,69      20,95 

L.Inácio Lula  2003-2006 44 26,04 1.679 20,71        25.372 17,85      15,11 

L.Inácio Lula  2007-2009 19 11,24 564 6,96 14.086   9,91  24,98 

TOTAL  169 100 8.109 100 142.174 100     17,53 

FONTE: INCRA/SIPRA (2009a), organizado por Sousa (2009).  
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FIGURA 03 – SERGIPE: ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA, 2009. 
Fonte: Sousa (2009). 
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A área média dos lotes nos assentamentos expõe a política voltada para a 

distribuição de pequenos lotes de terra, o que significa a manutenção do 

campesinato no campo. A condição de vida desses assentados vai depender do 

conjunto de políticas agrícolas que favoreçam a sua reprodução, se de fato a 

reforma agrária for pensada enquanto política de desenvolvimento rural. Do 

contrário, a presença desse contingente possuidor de um pedaço de terra, pode 

significar uma política que reduz a terra de trabalho em terra de morada e a garantia 

para os grandes proprietários da presença de uma mão-de-obra à sua disposição, o 

que na prática transforma a reforma agrária em apenas terra de morada.   

A realidade vivenciada no território sergipano é apenas uma amostra do 

quadro nacional e regional. Segundo dados publicados pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), em dezembro de 2005 havia aproximadamente 686 mil 

famílias assentadas no país, e desse total quase a metade dos assentamentos estão 

concentrados na região Nordeste, fato que comprova a necessidade de 

investimentos em políticas agrícolas direcionadas aos PAs, para que além do direito 

a terra sejam oferecidas a essas famílias infra-estrutura, assistência técnica e 

políticas de crédito agrícola que proporcione dignidade a essas pessoas. 

A concentração dos assentamentos na região do semi-árido sergipano 

dificulta a produção, pois, as condições geoambientais não favorecem a agricultura, 

sem o uso de técnicas sofisticadas de irrigação. São solos rasos, pobres, com baixa 

fertilidade que precisam de correção para produzir. A dificuldade de acesso a 

programas de crédito agrícola dificulta o investimento numa infra-estrutura produtiva 

com máquinas e equipamentos que possam facilitar as suas vidas. 

De acordo com Andrade (2002) Só uma reforma agrária voltada para as 

condições naturais da região semi-árida e para atender aos interesses do povo 

poderá corrigir o sistema colonial ainda dominante na área. Reforma que deveria 

levar em conta que a maior porção do Nordeste semi-árido não é suscetível a 

irrigação em larga escala, fato que poderá ser corrigido com o cultivo de ciclo 

vegetativo curto, como o sorgo, a mamona, o amendoim, o gengibre, o milhete, que 

podem ser utilizados tanto como alimento para o homem como de forragem para os 

animais. 
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2.3 Reforma Agrária e Política de Crédito 

 

Refletir sobre as políticas agrícolas e agrárias, analisando a relação destas 

com a política de reforma agrária e o PRONAF (Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar), leva-nos a transitar em duas esferas 

distintas: o universo latifundiário e o universo camponês, mediados pela ação do 

Estado, a partir da formulação e gestão dessas políticas que desenham o espaço 

rural brasileiro, ao tempo em que denunciam o modelo econômico implantado no 

país, assim como, a relação de forças entre esses distintos sujeitos e agentes 

sociais, os quais alguns dependem do crédito agrícola para continuarem existindo 

em bases menos desiguais enquanto os demais dele se beneficiam para se 

fortalecerem e ampliarem seu poder político e econômico.  Nesse sentido, conforme 

destaca Locatel (2004, p.296) 

 

As transformações ocorridas na agricultura brasileira, em boa parte, 
são resultados diretos da ação do Estado, através de políticas 
macroeconômicas e, também, setoriais voltadas para o campo, que 
foram elaboradas a partir do paradigma de desenvolvimento 
predominante entre os políticos e técnicos do governo, além de 
intelectuais. [...], foi edificada no Brasil uma concepção de 
desenvolvimento baseada na idéia de progresso, com crescimento 
constante da economia. É nesse contexto que ocorrerá a formulação 
das políticas públicas para o setor agrícola, que tinha como 
justificativa a promoção do desenvolvimento do meio rural.  

 

Apesar de tais políticas estarem voltadas para o espaço rural, o jogo de 

interesses, os agentes sociais envolvidos, e levando em consideração que estas 

fazem parte do projeto macroeconômico de desenvolvimento, é lícito destacar que 

seus desdobramentos transbordam o espaço restrito do meio rural, refletindo no 

urbano e nos demais setores da economia, cabendo assim ao Estado, administrar 

os conflitos de interesses entre os diversos agentes e setores econômicos.  

Seguindo tal reflexão, Delgado (1985, p. 21), chama atenção para o fato de que 

 

o objeto maior dessas políticas consistia na mediação dos interesses 
das oligarquias rurais tradicionais em relação aos interesses 
industriais e urbanos. Essa política não abrangia o conjunto do setor 
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agrícola, mas unicamente os setores ligados ao modelo primário-
exportador. (...) Buscava-se, predominantemente, compatibilizar o 
crescimento industrial, em plena ênfase na década de cinqüenta e 
parte dos sessenta, com a obtenção de divisas a partir das 
exportações agrícolas para viabilizar o processo de substituição de 
importações, assim como para abastecer o mercado interno de 
alimentos e de algumas matérias-primas industriais.  

 

A política seletiva fortalece os setores mais dinâmicos da economia agrária, 

dotando-as de aparatos instituições voltadas para atender seus interesses em nome 

do desenvolvimento econômico.     

 

As políticas para o setor agrícola, nas décadas de 1930 a 1960, não 
apresentaram, apesar da intervenção mais direta do Estado no setor, 
um caráter global, sendo desenvolvidas através da criação de 
instituições que atendessem aos interesses de segmentos mais 
expressivos do setor agrário. Para tanto, foram criados o Instituto 
Brasileiro do Café (IBC), o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), a 
Comissão Especial da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) e outros. Para 
carrear recursos para esses segmentos, foram criados alguns 
instrumentos como a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do 
Banco do Brasil (Creai), em 1937, e também a criação de instituições 
financeiras como o Banco da Amazônia, em 1950, o Banco Nacional 
de Crédito Cooperativo (BNCC), em 1951 e o Banco do Nordeste do 
Brasil, em 1952. (LOCATEL, 2004, p. 296) 

 

Consolida-se no país um novo modelo de desenvolvimento, pautado no 

fortalecimento do latifúndio, no apoio creditício as monoculturas de exportação e no 

favorecimento das regiões Sul e Sudeste do Brasil. Tem-se na pratica uma política 

seletiva, que agrava a desigualdade no campo. 

 

O crescimento rápido da urbanização e das exportações; a 
modernização agropecuária que enseja a constituição e ampliação 
dos diversos ramos do CAI; a organização de um novo sistema de 
financiamento para atividades rurais – o Sistema Nacional de Crédito 
Rural – e, por último, a definição de um novo padrão de regulação 
das relações sociais e econômicas do setor rural pelo Estado, 
configuram, em seu conjunto, um novo padrão de desenvolvimento 
rural, que se convencionou, com propriedade, chamar de 
modernização conservadora. Os meados da década de 60 são 
tomados por referência para datar, o desencadeamento em larga 
escala das transformações sócio-econômicas. (DELGADO, 1985, p. 
21-22). 
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Se levarmos em consideração que o Brasil é um país capitalista, as políticas 

públicas por mais que se materializem de forma contraditória, estão inseridas na 

lógica desigual da sociedade contemporânea, quando os interesses dos grupos 

econômicos estão na contra mão das necessidades dos grupos sociais. Para 

interesses antagônicos, as políticas de Estado também irão refletir o contexto 

político e econômico da sociedade. Assim de forma contraditória, mesmo criando, 

ampliando a desigualdade no campo, esta foi de fato motivada e disseminada pelas 

políticas de caráter estatal.  

 

Podemos assegurar, desta forma, que houve uma política agrícola, 
mas que esta atendeu, antes, a objetivos externos ao setor. E, 
quando adentrou a este, o fez de forma discriminatória, não 
conseguindo promover um desenvolvimento homogêneo para o 
campo, mas marcado por intensos contrastes. A política agrícola 
conseguiu, sim, fazer cumprir as metas de produção e disseminação 
de insumos modernos, mas o fez a um alto custo e sem conseguir 
evitar profundas distorções na distribuição de subsídios entre os 
produtores. É por estas falhas, sobretudo, que entrará em colapso no 
final do período. (GONÇALVES NETO, 1997, p. 233). 

 

 O Estado se fez presente, mas mantendo o seu caráter conservador. 

Os volumes de recursos destinados ao espaço rural tinham objetivos, interesses e 

destino certo. Como implicação desse processo é possível observar que   

 

Desta forma, as políticas de crédito generosas, os subsídios aos 
financiamentos e às compras de máquinas e insumos tenderam a 
beneficiar um grupo formado pelos grandes produtores, empresários 
rurais, latifundiários e especuladores, as indústrias à montante e à 
jusante, que lucraram com suas atividades, por constituírem uma 
elite que influenciava no processo formador das políticas agrícolas, 
enquanto que o pequeno produtor e o trabalhador rural que 
permaneceram à margem do processo formador das políticas 
agrícolas, viveram a acentuação da pobreza e da miséria herdadas 
de fases anteriores, conforme destaca Delgado (1985), Müller (1993) 
e Muller (1998). Assim, não pode deixar de ser ressaltado que os 
críticos desse modelo de modernização estavam corretos ao 
apontarem que, caso se implementasse um modelo de 
desenvolvimento sem se resolver os problemas estruturais, a 
tendência seria o agravamento da pobreza no campo que se 
transporia também para as cidades. (LOCATEL, 2004, p. 303). 
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Conforme salienta Locatel (2004), no lugar de políticas que promovam o 

desenvolvimento do meio rural, estas vêem apenas promovendo o crescimento 

econômico, com elevados custos sociais e ambientais. O autor destaca ainda que o 

novo paradigma assumido pelo Estado, a partir dos anos de 1990, voltado para o 

desenvolvimento do meio rural, tendo em vista a intervenção do Banco Mundial, 

resultou na elaboração de políticas fundiárias, as quais mercantilizam a terra, 

favorecendo os latifundiários e criando mecanismos de crédito para os assentados 

via PRONAF “A”. Assim “a política fundiária e o PRONAF se converteram nos dois 

principais instrumentos de política implementados pelo recém criado Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), paralelamente a reforma agrária”. (LOCATEL, 

2004, p. 316). 

O Pronaf deveria entrar em cena para corrigir uma dívida histórica do Estado 

com os agricultores camponeses, que até então estavam excluídos das políticas de 

crédito agrícola destinadas ao meio rural. No entanto, a mesma não tem conseguido 

atingir estruturalmente os assentados no sentido de promover sua autonomia 

financeira e inseri-los no mercado em uma condição menos desigual e injusta, 

conforme será exposto no capítulo três.  

Oficialmente o Pronaf é implantado com o objetivo de estimular o 

desenvolvimento rural e inserir os “pequenos agricultores” no mercado, gerando 

emprego e renda para esse segmento da população. Foi criado em junho de 1996 e 

teve suas normas consolidadas na Resolução 2310, de 29 de agosto de 1996. Esse 

programa nasceu da luta histórica dos sindicatos rurais e de suas representações 

em nível estadual e municipal, recebendo ainda o apoio decisivo de instituições 

internacionais, como a Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO) e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD), cujas pressões sobre o governo brasileiro foram mais importantes para o 

desfecho que o acúmulo de sucessivas experiências frustradas por parte dos 

trabalhadores. 

O Pronaf foi estruturado para atender grupos diferenciados de agricultores 

familiares de acordo com suas condições socioeconômicas. Assim, de acordo com 

informações do Banco Central (2008), o Pronaf foi subdividido nos seguintes grupos: 
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Grupo A – Agricultores assentados pelo Programa Nacional de Reforma 

Agrária (PNRA), público alvo do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) e 

reassentados em função da construção de barragens. 

Grupo A/C – Agricultores familiares assentados pelo Programa Nacional de 

Reforma Agrária (PNRA) ou público alvo do Programa Nacional de Crédito Fundiário 

(PNCF).  

Grupo B – Agricultores familiares com renda bruta anual familiar de até R$ 

6.000,00. Sendo que até 70% da renda podem ser provenientes de outras 

atividades, além daquelas desenvolvidas no estabelecimento rural. Também fazem 

parte desse grupo os remanescentes de quilombos, trabalhadores rurais e indígenas 

que explorem parcela da terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário ou 

parceiro; residam na propriedade ou em local próximo; não disponham, a qualquer 

título, de área superior a quatro módulos fiscais, quantificados segundo a legislação 

em vigor; obtenham renda familiar oriunda da exploração agropecuária ou não- 

agropecuária do estabelecimento; tenham o trabalho familiar como base na 

exploração do estabelecimento.  

Grupo C – Fazem parte desse grupo os agricultores familiares e 

trabalhadores rurais que exploram parcela da terra na condição de proprietário, 

posseiro, arrendatário, parceiro ou concessionário do Programa Nacional de 

Reforma Agrária; residam na propriedade ou em local próximo; não disponham, a 

qualquer título, de área superior a quatro módulos fiscais, quantificados segundo a 

legislação em vigor; obtenham no mínimo, 80% da renda familiar da exploração 

agropecuária e não-agropecuária do estabelecimento, utilizando apenas 

eventualmente o trabalho assalariado, de acordo com as exigências sazonais da 

atividade agropecuária e obtenham renda bruta anual familiar acima de R$ 1.500,00 

e até R$ 10.000,00. 

Grupo D – Estão inseridos nesse grupo os agricultores familiares e 

trabalhadores rurais que exploram parcela da terra na condição de proprietário, 

posseiro, arrendatário, parceiro ou concessionário do programa nacional de reforma 

agrária; residam na propriedade ou em local próximo; não dispunham, a qualquer 

título, de área superior a quatro módulos fiscais quantificados segundo a legislação 

em vigor; obtenham no mínimo, 80% da renda familiar da exploração agropecuária e 
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não-agropecuária do estabelecimento; o trabalho familiar como predominante na 

exploração do estabelecimento, podendo manter até dois empregados permanentes, 

sendo admitido ainda o recurso eventual à ajuda de terceiros, quando a natureza 

sazonal da atividade o exigir e obtenham renda bruta anual familiar acima de R$ 

10.000,00 e até R$ 30.000,00. Excluídos os proventos vinculados a benefícios 

previdenciários decorrentes de atividades rurais (MDA, 2008). 

De acordo com Mattei (2001), dentre os objetivos do Pronaf se destaca: 

ajustar as políticas de acordo com a realidade dos agricultores familiares; viabilizar 

infra-estrutura necessária à melhoria do desempenho produtivo dos agricultores 

familiares; elevar o nível de profissionalização dos agricultores familiares através do 

acesso aos novos padrões de tecnologia e de gestão social e estimular o acesso 

desses agricultores aos mercados de insumos e produtos. 

Em nossa pesquisa, analisamos o Pronaf “A” criado em 1999, direcionado aos 

agricultores assentados da Reforma Agrária. De acordo com dados do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) (2008), para conseguir o acesso ao crédito agrícola 

a família precisa obter a Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), um instrumento 

que identifica a família como beneficiária do programa. A DAP se constitui como um 

documento obrigatório para acessar o crédito do PRONAF. Para as famílias 

assentadas pelo Plano Nacional de Reforma Agrária o fornecimento da DAP deverá 

ser feito pelo INCRA ou pela Unidade Técnica Estadual do Crédito Fundiário (UTE). 

Uma família pode financiar até R$ 21.500,00 para investimento, para ser acessado 

em no mínimo três operações, com juros de 0,5% ao ano e mais R$ 6.000,00 para 

estruturação complementar, com juros de 1% ao ano. O prazo para o pagamento é 

de até dez anos com três anos de carência para começar a pagar o financiamento, 

conforme o projeto produtivo apontar. A família terá um desconto de 40% ou 45% 

sobre cada parcela paga até a data do vencimento. 

Todavia, mesmo tendo sido criado para atender a esse público específico, 

contribuindo na melhoria das condições de produção, no acesso a assistência 

técnica e na geração de emprego e renda, um número expressivo de assentados no 

estado de Sergipe e mais especificamente no Alto Sertão enfrentam dificuldades 

para ter acesso ao crédito. Após dez anos de sua criação esse programa já deveria 

apresentar resultados mais satisfatórios com relação às formas de organização dos 
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agricultores, o gerenciamento da produção e uma maior integração destes ao 

mercado, que se constitui como um dos principais objetivos do programa.  

De acordo com Montenegro Gómez (2006), as proposições do Banco Mundial 

para o Desenvolvimento Rural Integrado, em 1993, teria a pretensão de incrementar 

a produção anual dos pequenos agricultores duplicando-a em 15 anos. Com esse 

objetivo a estratégia que se propunha era clara: transformar os pequenos 

agricultores que até então apareciam como um grupo social o qual deveria 

desaparecer, absorvido pela economia urbano-industrial, em pequenos empresários, 

treinando-os nas técnicas mercantis do máximo lucro e da concorrência (que hoje 

tem continuidade no projeto de agricultura familiar).  

É nesse contexto que está inserida a proposta do Pronaf, ou seja, transformar 

os agricultores assentados em produtores para o mercado. No entanto, as condições 

de infra-estrutura nos assentamentos, alvo de nossa pesquisa, são muito precárias o 

que dificulta a produção, além do acesso ao crédito que apresenta diversos 

problemas, dentre eles destaca-se o alto índice de inadimplência, fator que impede o 

agricultor de continuar investindo em sua produção. Impossibilitados de adquirir o 

empréstimo junto ao banco, a produção se reduz ao período das chuvas (quando 

chega). Dessa forma, os assentados precisam vender sua força de trabalho para 

sobreviver (Essa questão será aprofunda no capítulo três). 

De acordo com informações divulgadas no Relatório de Execução do 

Território da Cidadania do Alto Sertão de Sergipe (2008), mesmo com a 

disponibilidade de recursos para a agricultura familiar através do PRONAF, seu 

acesso depende de uma série de condicionantes, como a adimplência, a capacidade 

de pagamento, a documentação completa das famílias que pleiteiam o 

financiamento, da qualidade dos projetos técnicos, do cumprimento da legislação 

ambiental, entre outros. Assim, quando uma família solicita o crédito, mas não 

preenche esses requisitos, automaticamente ela está excluída do acesso ao 

programa.  

Dessa forma, é pertinente afirmar que essa linha de crédito inserida na 

proposta de desenvolvimento de políticas públicas para os agricultores familiares, 

que historicamente foram esquecidos pelo Estado, não tem atingido parte dos 
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objetivos para qual foi criada, pois só os agricultores familiares considerados “aptos” 

e/ou “organizados” podem ter acesso ao programa.  

Segundo dados divulgados pelo MDA (2008) a linha de crédito do PRONAF 

“A” é um dos segmentos do programa com maior índice de inadimplência. Sem 

saldar suas dívidas com as instituições financiadoras os agricultores não podem ter 

acesso a um novo crédito, fator que o impossibilita de investir na sua produção e 

geração de renda. 

Evidencia-se dessa forma o caráter excludente dessa política, que no 

discurso seria inovadora, no sentido de promover a melhoria das condições de vida 

dos agricultores a partir de uma perspectiva de gestão social, e uma participação 

mais efetiva de instituições municipais e dos trabalhadores através dos Conselhos 

Municipais. Nesse sentido, Andrade (2002) ressalta que a existência de gestão 

social supõe requisitos societários que não estão presentes na realidade brasileira – 

uma sociedade organizada, uma valorização da participação política e um processo 

de engajamento social na discussão dos problemas vivenciados na prática cotidiana 

dos indivíduos.  

 Mesmo com a participação da sociedade civil, através dos Conselhos 

Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRs), os recursos do 

programa, em muitos casos, acabam sendo direcionados a partir de interesses 

pessoais e/ou políticos dos responsáveis por sua operacionalização. Na região 

Nordeste, por exemplo, é fato comum o presidente do CMDR exercer algum cargo 

político municipal, contribuindo para que o mesmo possam manipular e direcionar os 

recursos, de acordo com seus interesses.  Percebemos assim, a existência de falhas 

e lacunas na operacionalização do programa e compreendemos que se fazem 

necessárias mudanças no planejamento das ações e na distribuição dos recursos, 

para que estes possam atender de fato as necessidades dos agricultores 

assentados e contribuir para melhorar as condições de vida dessas pessoas. 
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3. TERRITORIALIZAÇÃO DO PRONAF A NOS MUNICÍPIOS DE CANINDÉ DO 

SÃO FRANCISCO E POÇO REDONDO 

 

 

Como foi destacado no capítulo anterior, o PRONAF “A” apresenta problemas 

na sua operacionalização, assim como no cumprimento de sua principal meta, que é 

a de geração de emprego e renda, com vistas à melhoria da qualidade de vida da 

população assentada. 

Para aprofundar a análise pretendida nesse trabalho, será feito uma 

verticalização para a escala dos municípios de Canindé do São Francisco e Poço 

Redondo, com o objetivo de compreender a territorialização desse programa no 

âmbito local. 

 

 

3.1 O Sertão e os Assentamentos de Reforma Agrária: O Recorte Empírico 

  

Para a operacionalização dessa pesquisa foi utilizado como recorte territorial 

o Alto Sertão de Sergipe (Figura 04), por se constituir como uma região com grande 

concentração de projetos de Reforma Agrária, implementados e outros em fase de 

implementação, como está representado na Figura 03, do Capítulo 01. Para a 

realização do trabalho de campo, foram selecionados dois assentamentos: o 

Cuyabá, pertencente ao município de Canindé do São Francisco e o Pioneira, 

localizado em Poço Redondo, ambos como exposto no Quadro 01, foram criados na 

década de 1990, mais especificamente em 1996 o Cuyabá e em 1997 o Pioneira.  

Apesar de o assentamento Cuyabá possuir uma área total de 2.023 hectares, 

coube a cada uma das 200 famílias assentadas, segundo dados oficiais do INCRA 

(2009), um lote individual de apenas seis (06) hectares, tendo em vista a perspectiva 

futura de implantação da irrigação em uma área coletiva. Por outro lado, as 18 

famílias assentadas no Pioneira receberam cada uma 21 hectares para os cultivos 

dependentes dos ciclos naturais das chuvas e criação animal. Os 125 hectares que 

sobram da soma entre os lotes individuais multiplicado pelo número de famílias 

assentadas refere-se a área da agrovila e a reserva legal. 
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Fonte: IBGE, 2004.

Org. Celso D. Locatel, 2005
Digitalização: Celso D. Locatel

N 

W E

S

Microrregião do 

Agreste de Itabaiana

1
2

3

45

6

7

1- Itabaiana

2- Moita Bonita
3- Malhador

4- Areia Branca
5- Campo do Brito

6- Macambira

7- São Domingos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0           30 Km

Esca la

Figura 1 - SERGIPE: MICRORREGIÃO DO AGRESTE ITABAIANA

Fonte: IBGE, 2004.

Org. Celso D. Locatel, 2005
Digitalização: Celso D. Locatel

N 

W E

S

Microrregião do 

Agreste de Itabaiana

1
2

3

45

6

7

1- Itabaiana

2- Moita Bonita
3- Malhador

4- Areia Branca
5- Campo do Brito

6- Macambira

7- São Domingos

 

 

Figura 04 – Estado de Sergipe: Territórios Sergipanos – 2007.  
Fonte: CODISE, 2007 
Adaptado por: Alvanira Ribeiro Melo, 2010. 
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Projetos de 
Assentamentos 

Ano de 
criação 

Nº de 
famílias 

Área (ha) do 
assentamento 

Tamanho 
dos lotes 

Município 

Cuyabá 1996 200 2.023 6 ha Canindé do São 
Francisco 

Pioneira 1997 18 513 21 ha Poço Redondo 

Quadro 01 – Assentamentos Selecionados para a Pesquisa Empírica no Alto 
Sertão Sergipano 
Fonte: INCRA, 2009. 

 

Trata-se de uma região marcada por conflitos agrários e grande concentração 

de terra, cujas famílias assentadas enfrentam diversos problemas para se 

reproduzirem socialmente.  

Segundo informações obtidas junto ao INCRA, em 2009, esses projetos de 

assentamentos de Reforma Agrária, que serão o foco central para a análise 

empírica, beneficiam cerca de 218 famílias, sendo que o total de famílias assentadas 

no Alto Sertão é de 10.225.  

Entretanto, os assentados, em sua maioria, sofrem com as condições 

climáticas, ausência de água e de infra-estrutura de comercialização, fazendo com 

que as famílias sobrevivam, via de regra, dos benefícios previdenciários e dos 

programas sociais dos governos municipais, estadual e federal. Nesse contexto 

estão inseridos os assentamentos Cuyabá e Pioneira. 

Além dos problemas relacionados às dificuldades de acesso aos programas 

de crédito agrícola, destacando o PRONAF, objeto de análise da nossa pesquisa, os 

assentados enfrentam várias outras dificuldades ligadas às relações sócio-

organizativas, necessárias para pressionar o poder público na conquista dos bens 

coletivos e melhor qualidade de vida.  

A criação dos projetos de assentamentos nessa região se intensifica a partir 

da segunda metade da década de 1980, como resposta a pressão exercida pelos 

movimentos sociais nesse período, com destaque para os sindicatos de 

trabalhadores rurais, a Igreja Católica e, sobretudo, o MST, que tem pressionado as 

instituições responsáveis pela Reforma Agrária no estado. 

Os municípios de Poço Redondo e Canindé do São Francisco apresentam, 

atualmente, 24% dos assentamentos implantados no estado de Sergipe, com 

32,91% das famílias assentadas. Esses dados tornam-se preocupantes tendo em 
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vista as condições geoambientais da região onde estão localizados esses 

municípios. 

 A região do Alto Sertão está inserida na porção noroeste do estado. 

Caracteriza-se por apresentar condições geoambientais pouco propícia a prática da 

agricultura, sem a aplicação de técnicas de irrigação.  De acordo com Menezes 

(1999, p. 165 - 167) 

 

O clima semi-árido se distribui em toda a extensão da área, 
caracterizado por apresentar de sete a onze meses secos, isto é, 
com deficiência de água; precipitação média anual oscilante entre 
400 e 700 mm; chuvas irregulares e mal distribuídas ao longo do 
ano, que caem sob a formação de trovoadas e fortes aguaceiros; 
secas periódicas e longas estiagens; temperaturas elevadas, 
(ultrapassando pelo dia, mais de 40° C em algumas áreas e pela 
noite, 20° ou menos), forte insolação, com o sol brilhando várias 
horas por dia, mesmo no inverno; acentuada evaporação, que 
devolve para o ar, sob a forma de vapor, quase toda chuva caída; os 
rios temporários, na sua maioria de água salobra. 

 

 Essas características já apontam para um grande problema com relação ao 

desenvolvimento desses assentamentos, uma vez que não há recursos para a 

aplicação de tecnologia adequada para a produção agrícola. Além disso, os solos 

são rasos e apresentam baixa fertilidade, necessitando de investimentos em 

insumos e técnicas agrícolas adequadas à região, além de uma política de crédito 

que realmente contribua para melhorar as condições de produção, bem como a 

qualidade de vida dessas famílias.   

 Para termos parâmetro de comparação sobre a realidade dos assentamentos 

estudados, faz-se necessário compreender o contexto socioeconômico dos 

municípios dos quais eles fazem parte. 

 

3.2 Aspectos socioeconômicos do Município de Canindé do São Francisco e 
Poço Redondo  

 

Segundo informações apresentadas pelo IBGE (2007) o município de 

Canindé do São Francisco, conta com uma população de 23.005 habitantes1, 

                                                 
1
 Fonte: IBGE, 2005. Estimativa das Populações Residentes, em 01.07.2004, segundo os Municípios. 
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concentrada em grande parte na sede do município, que possui uma superfície de 

902,25 km2.  

 O município de Poço Redondo está localizado também na região fisiográfica 

do Sertão do São Francisco. Este ocupa o segundo lugar em extensão territorial no 

estado de Sergipe, com 1.212 Km2.  De acordo com dados do IBGE (2007) A 

população total do município de Poço Redondo é de aproximadamente 30.249 

habitantes. Esse contingente populacional tem aumentado em virtude da grande 

concentração de assentamentos de Reforma Agrária no município. A presença do 

MST e a concentração de grandes propriedades de terra na área são fatores 

determinantes para que haja essa concentração de assentamentos e 

acampamentos nos dois municípios bem como também na região. 

Canindé é um nome de origem indígena, dado a uma espécie da arara azul 

que povoava a região. O surgimento da ocupação ocorreu ainda na aurora da 

província, em decorrência da exploração das bandeiras que, movida pela cobiça, 

adentraram o território de Curituba a procura de riquezas no seu subsolo. A primeira 

sede do município localizava-se nas margens do Rio São Francisco e sua população 

se constituía em sua maioria por pescadores e agricultores. 

Com a instalação da Usina Hidrelétrica de Xingó, inaugurada em 1994 

ocorreram mudanças significativas para a população local, a começar pela 

transferência da sede original do município das margens do rio para outro local. 

Assim, a nova Canindé do São Francisco é uma cidade planejada e construída pela 

Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), para abrigar a população local.  

A justificativa para a transferência da sede do município foi que, além da 

cidade não ter espaço para se expandir, ela ficava na chamada área de risco da 

hidroelétrica e, diante disso, foi segundo informações da CHESF, realizado um 

trabalho de conscientização junto aos canindeenses para convencê-los da 

necessidade da transferência. Os governos municipal, estadual e federal uniram-se 

para que o projeto de US$ 3,5 bilhões se concretizasse. E, com a mudança da 

cidade, alguns moradores receberam indenização e muitos fizeram permuta por uma 

casa na cidade planejada. 

Já em Poço Redondo, a primeira aglomeração humana foi o povoado 

Curralinho, localizado às margens do rio São Francisco. Em 1902 Manoel Pereira 
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instalou uma fábrica de descaroçador de algodão no arraial Porto de Cima e 

transferiu o povoado para um lugar distante de onde se encontrava anteriormente. 

Essa iniciativa acabou atraindo os demais habitantes para Poço Redondo. A origem 

do nome do lugar está ligada a existência do riacho jacaré, que desenha um 

semicírculo em volta do local. 

Segundo informações da Enciclopédia dos Municípios, foi em 1956 que o 

povoado Poço Redondo foi elevado a sede do município.  Com o decorrer dos anos 

houve um crescimento da população local que se dirigiam ao município em busca de 

oportunidades para o cultivo das terras, pela feira livre e pelo comércio. No entanto, 

esses fatores quase sempre foram dificultados pelas prolongadas estiagens.  

 Ao analisar os dados do Atlas do IDH, pode-se verificar que no ano de 2000, 

Canindé de São Francisco apresentava um índice de 0,580, o que está abaixo da 

média estadual, que é de 0,682 e, ainda, pior se comparada ao índice do município 

de Aracaju que é de 0,794 (Tabela 03). Comparativamente, dos 75 municípios de 

Sergipe, Canindé de São Francisco, ocupava, em 2000, a 64ª posição estadual, ou 

seja, entre os mais baixos IDHs do estado.  

 O Município de Poço Redondo, apresentou um Índice de Desenvolvimento 

Humano de 0,536, considerado muito baixo, com uma esperança de vida de 0,566 e 

um índice de educação de 0,566, próximo ao apresentado pelo Município de 

Canindé do São Francisco.  

 

Tabela 03 – Municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo: Índice 
de Desenvolvimento Humano – IDH 

Estado/ 
Município 

Renda 
Per capta 

Índice de 
Educação 

Índice de 
Esperança 

de vida 

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano 
Municipal 

Sergipe 0,624 0,771 0,651 0,682 
Canindé 0,527 0,628 0,584 0,580 

Poço 
Redondo 

0,415 0, 626 0, 566 0,536 

Fonte: Atlas Digital do Desenvolvimento Humano no Brasil – PNUD, 2003. 
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Os dados sintetizam um contexto social precário e aponta para a necessidade 

de políticas públicas em todas as esferas, para que haja mudança significativa na 

condição de vida da população dos municípios analisados. 

3.2.1. Aspectos Socioeconômicos Relativo ao Espaço Rural dos Municípios de 
Canindé de São Francisco e Poço Redondo 

 

A análise do espaço rural dos municípios pode ser obtida a partir da leitura 

dos dados sobre estabelecimentos, agropecuários, disponíveis nos Censos 

Agropecuários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes 

aos anos de 1995/96, e 2006, considerou-se como estabelecimento agropecuário 

todo terreno de área contínua, independente do tamanho ou situação (urbana ou 

rural), formado de uma ou mais parcelas, subordinado a um único produtor, onde se 

processasse uma exploração agropecuária, ou seja: o cultivo de solos com culturas 

permanentes ou temporárias, inclusive hortaliças e flores; a criação, recriação ou 

engorda de animais de grande e médio porte; a criação de pequenos animais; a 

silvicultura ou o reflorestamento; e a extração de produtos vegetais.    

De acordo com o censo agropecuário de 2006 foram recenseados um total de 

909 estabelecimentos agropecuários no município de Canindé do São Francisco, 

ocupando uma área de 58.048 ha e, em Poço Redondo foram recenseados 3.961 

estabelecimentos agropecuários que ocupam uma área de 96.302 hectares. 

Ao se comparar este dado à área ocupada por cada uma das condições de 

exploração da propriedade, verifica-se houve um aumento significativo da categoria 

de proprietários, em Canindé do São Francisco, pois em 1996, representava 56,39% 

do número, detendo o equivalente a 98,63% da área total ocupada pelos 

estabelecimentos, e no ano de 2006 essa condição de produtor representava 

89,33% do número de estabelecimentos, controlando uma área de 93,59%. Já os 

ocupantes, apesar de responderem por 41,01% dos estabelecimentos dispunham, 

em 1996, para o desenvolvimento de suas atividades produtivas de apenas 1,32% 

da área total dos estabelecimentos. Já no ano de 2006, observamos uma redução 

drástica do número de ocupantes que passou a representar apenas para 0,44% dos 

estabelecimentos. A redução dessa condição do produtor está relacionada ao 

aumento do número de projetos de assentamentos rurais que vem sendo 

implementados no município na última década (Tabela 04).  
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Já no município de Poço Redondo observa-se que os produtores 

correspondentes a categoria de proprietária representava 82,18% do número total, 

ocupando uma área de 98,72%, em 1996. Nesse mesmo ano a categoria de 

ocupantes representava 17,82% dos estabelecimentos, com uma área de 1,28%. 

Porém, em 2006, por um lado, observa-se que a categoria de proprietários reduziu 

para 70,39% e a área controlada por eles caiu para 86,07%. Por outro lado, verifica-

se que a categoria de ocupante caiu para 0,39% dos estabelecimentos, ocorrendo 

nesse mesmo período o surgimento de uma outra categoria que é a de assentado 

sem titulação definitiva, que passou a representar 25,62% do total de 

estabelecimentos. Isso indica um processo de desconcentração fundiária nesse 

município, decorrente dos projetos de assentamentos de reforma agrária.   

 

Tabela 04 – Municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo: Número 
de estabelecimentos rurais e área ocupada, por condição dos produtores – 
1996-2006 

Canindé do São Francisco 

 Condição do 
produtor 

N
o 

de estab.   Área total (ha)  

1996 % 2006 % 1996 % 2006 % 

Proprietário 768 56,35 812 89,33 69.116 98,63 54.327 93,59 

Arrendatário 24 1,76 3 0,33 25,711 0,04 126 0,22 

Assentado 
sem titulação 
definitiva 

n/d _ 47 5,17 n/d _ 878 1,51 

Parceiro 12 0,88 10 1,10 8,5 0,01 874 1,51 

Ocupante 559 41,01 4 0,44 923 1,32 1.842 3,17 

Produtor sem 
área 

n/d _ 33 3,63 n/d _ n/d _ 

Total 1.363 100,00 909 100,00 70.073 100,00 58.048 100,00 

Poço Redondo 

 Condição do 
produtor 

N
o 

de estab.   Área total (ha)  

1996 % 2006 % 1996 % 2006 % 

Proprietário 1.702 82,18 2.788 70,39 86.381 98,72 82.891 86,07 

Arrendatário n/d _ 5 0,13 2,5 0,00 88 0,09 

Assentado 
sem titulação 
definitiva 

n/d _ 1.015 25,62 n/d _ 12.793 13,28 

Parceiro n/d _ 2 0,05 n/d _ n/d _ 
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Ocupante 369 17,82 37 0,93 1.118 1,28 525 0,55 

Produtor sem 
área 

n/d _ 114 2,88 n/d _ n/d _ 

Total 2.071 100,00 3.961 100,00 87.502 100,00 96.302 100,00 

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário, 1995/6, 2006. 

Entre 1985 e 2006, no Município de Canindé do São Francisco, houve uma 

acentuada redução do número e da área dos estabelecimentos com menos de 20 

ha. Verifica-se que houve uma redução de 39,45% na área e de 41,02% no número 

de estabelecimentos deste estrato, enquanto que os com área superior a 1.000 ha. 

mantiveram-se estáveis. Assim, pode-se constatar que a ampliação da área e do 

número dos estabelecimentos de 20 a 1.000 ha. deu-se em detrimento dos 

estabelecimentos com área inferior a 20 ha. 

O Município de Poço Redondo apresenta uma elevação tanto no número total 

de estabelecimentos quanto na área total.  Há uma elevação acima de 90% no 

número de estabelecimentos entre os ano de 1996 para 2006, e em torno de 10% no 

que se refere a área total dos estabelecimentos.  

 

Tabela 05 – Estrutura Fundiária de Canindé do São Francisco, 1996-2006 
GRUPOS DE ÁREA -- HA. 

Anos   Menos de 
10 ha. 

10 a 20 20 – 50 50 - 100 100 - 200 200 – 500 500 - 1000 1000 ha. e 
mais 

Total 

1996 Área 2.471,626  847,357 3.711,200 4.739,507 5.146,385 11.292,836 17.197,076 24.667,944      70.073,931 

% 3,54        1,21        5,30 6,76 7,34 16,12 24,54    35,20     100,00 

2006 Área 1.182        3.212 7.646 4.167 5.652 10.454 5.457 12.951 58.048 

%      2,03        5,53    13,17 7,18 9,74     18,01 9,40 22,31     100,00 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS - 

Anos   Menos de 
10 ha. 

10 a 20 20 – 50 50 - 100 100-200 200-500 500-1000 1000ha. e 
mais 

Produtor 
sem 

área/s.d 

Total 

1996  Nº      977 61 114 64 37 37       23 11 39 1.363 

     %  71,68 4,48 8,36 4,70 2,71 2,71 1,69 0,80 2,86 100,00 

2006 Nº 250 192 286 58 39 32 8 11     33 909 

%     27,50 21,12 31,46 6,38 4,29 3,52 0,88 1,21 3,63 100,00 

Fonte: FIBGE - Censos Agropecuários de 1995/96 e 2006. 

 

Com base nos dados expressos na Tabela 05, podemos perceber que o 

Município de Canindé do São Francisco possuía, no ano de 1996, 1.363 

estabelecimentos, os quais totalizavam 70.073,9 hectares. No ano de 2006 tanto o 

número de estabelecimentos como a área total sofreram decréscimos. São 909 

estabelecimentos em uma área total de 58.048 hectares. Há assim, uma redução 
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aproximada de 17% na área total de 1996 para o ano de 2006, e, 33% 

aproximadamente o percentual relativo ao numero total de estabelecimentos 

existentes no município.  

Os dados sinalizam ainda a redução acentuada no número de 

estabelecimentos com menos de 10 hectares, passando de 71,68% em 1996, para 

apenas 27,5% em 2006, enquanto que os estabelecimentos acima de 1000 hectares 

passaram de 0,80% em 1996, para 1,21% em 2006. Esse grupo que antes detinha 

35,2% da área em 1996, passou a deter 22,31% em 2006. Se nos dois estratos: 

menos de 10 hectares e acima de 1000 hectares houve redução, podemos, em uma 

leitura preliminar, refletir que uma década de política fundiária no município permitiu 

uma mudança qualitativa na estrutura fundiária uma vez que, tanto o minifúndio 

quanto o latifúndio sofreram decréscimos, ao passo que houve uma elevação na 

participação dos demais estratos de área. No entanto, para que essa análise se 

confirme seria necessário primeiro identificar de qual estrato de área o estado tem 

adquirido as terras para a reforma agrária e por outro identificar o tamanho individual 

dos lotes de cada assentamento.  

Se observarmos, por exemplo, o município de Canindé do São Francisco e o 

assentamento Cuiabá de maneira específica, os assentados são detentores de lotes 

com área de nove (09) hectares, o que coloca as duzentas famílias no primeiro 

estrato, que sofreu uma drástica redução e não no estrato de 10 a menos 20 

hectares, o qual teve no período uma elevação tanto na área quanto no número de 

estabelecimentos. 

A estrutura fundiária do Município de Poço Redondo, para os anos de 1996 e 

2006, apresenta uma situação diferente da encontrada no Município de Canindé do 

São Francisco, para o mesmo período. Os dados do Censo mostram uma elevação 

positiva tanto no número total de estabelecimentos, que passou de 2.071 em 1996, 

para 3.961 em 2006, quanto na área total, que também acompanhou essa evolução 

passando de 87.502,114 hectares para 96.302 hectares no período analisado. Desta 

maneira, observamos que há uma elevação expressiva no número de 

estabelecimentos, em torno de 90,0% e na área de aproximadamente 10% (Tabela 

06).  
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Os dados expressam assim, a presença das 1.859 famílias assentadas no 

Município, que possibilitaram por sua vez, a elevação dos números apresentados 

acima. A estrutura fundiária do Município de Poço Redondo sofre mudanças que no 

seu conjunto podem ser consideradas positivas e que apontam os resultados dos 25 

anos de luta dos agricultores para terem acesso a terra no Município.  

Tabela 06 – Estrutura Fundiária de Poço Redondo, 1996-2006 
GRUPOS DE ÁREA -- HA. 

Anos   Menos de 
10 ha. 

10 a 20 20 – 50 50 - 100 100 - 200 200 – 500 500 - 
1000 

1000 ha. e 
mais 

s.d/s.área. Total 

1996 Área 30.888,25 4.218,024 16.466,300 9.421,214 8.475,905 15.344,876 8.118,539 22.368,431  87.502,114 

% 3,53 4,82 18,82 10,77 9,69 17,54 9,28 15,56  100,00 

2006 Área 76.35 8.126 32.830 11.101 8.725 9.925 6.625 4.084  96.302 

% 6,93 8,44 34,09 11,53 9,06 10,31 6,88 4,24  91,48 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS -  

Anos   Menos de 
10 ha. 

10 a 20 20 - 50 50 - 100 100-200 200-500 500-1000 1000ha. E 
mais 

s.d/s.área Total 

1996 Nº  825 284 532 135 63 50 12 10 160 2.071 

    % 39,84 13,70 25,70 6,52 3,04 2,41 0,58 0,48 7,73 100 

2006  Nº 1.805 542 1.228 160 63 34 10 5 114 3.961 

% 45,57 13,68 31,0 4,04 1,59 0,86 0,25 0,13 2,88 100 

Fonte: FIBGE - Censos Agropecuários de 1995/96 e 2006. 

 

Constatamos assim que os estabelecimentos com até 100 hectares, no seu 

conjunto, aumentaram de 80,23% em 1996, para 90,25% em 2006. Detinham em 

1996, 27,17% da área total e passaram a dispor em 2006 de 49,46% da área, 

havendo assim uma elevação de 22,29 pontos percentuais. Por outro lado, os 

estratos acima de 200 hectares, sofreram decréscimos, tanto no número de 

estabelecimentos que passou de 3,47% em 1996 e foi reduzido para 1,24% em 

2006, possuíam 42,38% da área total em 1996, decaindo para 21,46% em 2006, o 

que significa uma perda de 20,92% da área, até então pertencente aos detentores 

desse estrato.  

No que se refere à utilização das terras (Tabela 07), os dados do Censo 

Agropecuário, de 1996, aponta que havia no Município de Canindé do São 

Francisco, um total de 3.469 estabelecimentos dos quais 37,67% estavam voltados 

para as lavouras; 23,81% para as pastagens; 12,22% utilizados com matas e 

florestas naturais e 22,95% terras  inaproveitáveis e 2,68% constituíam em terras 

produtivas não utilizadas.  Quanto a área ocupada para cada uma dessas atividades 

observa-se que as lavouras detinham apenas 12,64% da área ocupada; as 

pastagens 57,41%; 22,40% estavam ocupadas com matas e florestas naturais e 
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3,68% terras inaproveitáveis, e 3,14% terras produtivas não utilizadas. Observamos 

que neste período apesar da distribuição das terras apresentarem no que se refere 

ao número de estabelecimentos uma proporcionalidade equilibrada, quando nos 

dirigimos para analisar a distribuição da área por tipo de utilização, o equilíbrio cede 

lugar para a primazia das pastagens em detrimento das lavouras.  

Tabela 07 - Municípios de Canindé do São Francisco: Utilização das terras – 
1996-2006 

Utilização das terras 

Canindé do São Francisco 

1996 2006 

Número % Área % Número  % Área  % 

Total 3469 100 70.074 100 909 100 58.048 100 

Lavouras – permanentes 39 1,12 27 0,04 55 6,05 93 0,16 

Lavouras – temporárias 1.268 36,55 8.795 12,6 646 71,1 2.476 4,27 

Lavouras - área plantada com forrageiras 
para corte 

n/d _ n/d _ 747 82,2 2.110 3,63 

Pastagens – naturais 360 10,38 10.553 15,1 614 67,6 22.487 38,7 

Pastagens - plantadas degradadas n/d _ n/d _ 24 2,64 167 0,29 

Pastagens - plantadas em boas condições 466 13,43 29.727 42,4 181 19,9 10.097 17,4 

Matas e/ou florestas - naturais destinadas à 
preservação permanente ou reserva legal 

n/d _ n/d _ 68 7,48 6.896 11,9 

Matas e/ou florestas - naturais (exclusive 
área de preservação permanente e as em 
sistemas agroflorestais) 

424 12,22 15.668 22,4 204 22,4 8.624 14,9 

Matas e/ou florestas - florestas plantadas 
com essências florestais 

n/d _ n/d _ 1 0,11 X X 

Sistemas agroflorestais - área cultivada com 
espécies florestais também usada para 
lavouras e pastejo por animais 

n/d _ n/d _ 163 17,9 4.834 8,33 

Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas 
públicas para exploração da aquicultura 

n/d _ n/d _ 30 3,3 68 0,12 

Construções, benfeitorias ou caminhos n/d _ n/d _ 59 6,49 23 0,04 

Terras degradadas (erodidas, desertificadas, 
salinizadas, etc.) 

n/d _ n/d _ 10 1,1 12 0,02 

Terras inaproveitáveis para agricultura ou 
pecuária (pântanos, areais, pedreiras, etc.) 

796 22,95 2.582 3,68 36 3,96 160 0,27 

Terras produtivas não utilizadas 93 2,68 2.201 3,14 n/d _ n/d _ 

Fonte: FIBGE: Censo Agropecuário de 1995/6 e 2006 

 

Temos para o ano de 2006 um nível de detalhamento maior nas informações 

do censo apresentando dados que não constavam no censo anterior. O censo neste 

ano apresenta 76,15% dos estabelecimentos ocupados com lavouras; 90,14%, com 
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pastagens; 22,99%, com matas e florestas. As novas variáveis, que não constam no 

censo de 1996 apresentam: área plantada com forrageiras para corte 82,2%; 

sistema agroflorestal 17,90%; tanques para aqüicultura 3,30%; construções e 

caminhos 6,49%; terras degradadas 1,1% e terras inaproveitáveis 3,96%.  

Ao analisar os dados apresentados anteriormente observamos que  mais de 

90% das terras  do município estão sendo utilizadas para pastagens o que sinaliza 

um aumento da pecuária em detrimento das lavouras. Como se trata de uma área 

com o maior percentual de assentamentos do estado, essa informação nos faz 

refletir que as terras que estão sendo desapropriadas para reforma agrária não 

estão cumprindo com sua função social, que seria produzir alimentos para sustentar 

as famílias assentadas e para população como um todo. Inclusive o dado 

apresentado sobre a plantação de forrageira reforça a nossa a análise para a 

pecuarização, cada vez mais forte no município, que se configura como uma 

tendência no Território do Alto Sertão. 

Na distribuição das formas de utilização das terras observa-se que as 

pastagens ocupam mais de 50% da área total dos estabelecimentos rurais 

recenseados. As pastagens plantadas se sobressaem às naturais, o que significa a 

substituição da vegetação natural para dar lugar à criação de bovinos. Esta 

realidade pode ainda se estender para as áreas de matas e florestas naturais, se 

levarmos em consideração o modelo de ocupação do espaço rural brasileiro.  

O Município de Poço Redondo, no ano de 1996, contava com 6.873 

estabelecimentos, dos quais 26,84% estavam destinadas às lavouras; 27,31% com 

pastagens; 13,4% com matas e florestas naturais; as terras produtivas não utilizadas 

e as terras improdutivas somam 30,38%. Os dados mostram um equilíbrio na 

distribuição do número de estabelecimentos e a respectiva utilização das terras. 

Com relação a área ocupada, as lavouras representam 14,05%; as pastagens 

53,5%; as matas e florestas 24,1% e as terras produtivas somadas as terras 

produtivas não utilizadas representam 6,23%. Destaca-se assim, as pastagens que 

concentram mais de 50% da área ocupada, representando o predomínio da 

utilização das terras do município para a pecuária.  

Os dados concernentes ao ano de 2006, apresentam um total de 3.961  

estabelecimentos,  dos quais 66,87% representam as lavouras; 81,75% para 
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pastagens; 29,17% são representados pelas matas. Já os sistemas agroflorestais 

representam 17,6%; os tanques para aqüicultura 28,6%; as construções e caminhos 

37,5% e somando as terras degradadas com as terras inaproveitáveis somam 

5,25%. Com relação a área utilizada, as lavouras representam 8,79%; as pastagens 

59,59%; as matas 16,12% (Tabela 08).  

Tabela 08 - Municípios de Poço Redondo: Utilização das terras – 1996-2006. 

 

Poço Redondo 

1996 2006 

Número % Área  % Número  % Área % 

Total 6.873 100,00 87.502 100 3.961 100 96.302 100 

Lavouras – permanentes 44 0,64 48 0,05 169 4,27 421 0,44 

Lavouras – temporárias 1.801 26,20 12.261 14,0 2.480 62,6 7.982 8,29 

Lavouras - área plantada com forrageiras para 
corte 

n/d _ n/d _ 3.029 76,5 5.284 5,49 

Pastagens – naturais 1.538 22,38 35.482 40,6 2.506 63,3 37.677 39,1 

Pastagens - plantadas degradadas n/d _ n/d _ 109 2,75 1.150 1,19 

Pastagens - plantadas em boas condições 339 4,93 11.259 12,9 623 15,7 18.539 19,3 

Matas e/ou florestas - naturais destinadas à 
preservação permanente ou reserva legal 

n/d _ n/d _ 384 9,69 4.796 4,98 

Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área 
de preservação permanente e as em sistemas 
agroflorestais) 

896 13,04 21.118 24,1 883 22,3 10.697 11,1 

Matas e/ou florestas - florestas plantadas com 
essências florestais 

n/d _ n/d _ 7 0,18 36 0,04 

Sistemas agroflorestais - área cultivada com 
espécies florestais também usada para lavouras 
e pastejo por animais 

n/d _ n/d _ 697 17,6 8.601 8,93 

Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas 
públicas para exploração da aqüicultura 

n/d _ n/d _ 1.131 28,6 291 0,3 

Construções, benfeitorias ou caminhos n/d _ n/d _ 1.485 37,5 514 0,53 

Terras degradadas (erodidas, desertificadas, 
salinizadas, etc.) 

n/d _ n/d _ 79 1,99 162 0,17 

Terras inaproveitáveis para agricultura ou 
pecuária (pântanos, areais, pedreiras, etc.) 

1.744 25,37 1.762 2,01 129 3,26 174 0,18 

Terras produtivas não utilizadas 344 5,01 3.616 4,13 n/d _ n/d _ 

Fonte: FIBGE: Censo Agropecuário de 1995/6 e 2006 

 

Analisando os dados dos dois Censos (1995 e 2006) verificamos que houve 

uma diminuição na área ocupada por lavouras e um sensível aumento da área 

destinada às pastagens. Assim como ocorre em Canindé do São Francisco, em 
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Poço Redondo também há uma tendência de crescimento da área destinada a 

pecuária extensiva. É uma situação preocupante tendo em vista que se trata do 

município com o maior percentual de assentamentos de reforma agrária do estado. 

Fato que nos faz refletir sobre a política de reforma agrária que está sendo 

implementada no município, sobre qual finalidade está sendo dada as terras que 

foram desapropriadas nas últimas décadas,  as quais deveriam priorizar a produção 

de alimentos para população. 

Com relação à pecuária, o rebanho bovino (Tabela 09) no Município de 

Canindé do São Francisco, segundo dados do IBGE (1996 e 2006), apresenta um 

quantitativo de 73.450 cabeças no ano de 1996, distribuídos em 46,3% galináceos; 

43,5% bovinos; e os demais 10,2% com outros rebanhos. Em 2006 houve um 

decréscimo no número total de cabeças, que baixou para 29.000 que estão assim 

distribuídos: 58% com galináceos; 25,5% com bovinos; ovinos, 8,8% e 7,7% com os 

demais tipos de rebanhos.  

O Município de Poço Redondo, por sua vez, possui no ano de 1996, 104.950 

cabeças, dos quais 54,3% galináceos; 38,8% bovinos e 6,9% com os demais 

rebanhos. Entre 1996 e 2006 houve uma elevação no número total do rebanho em 

torno de 78%, totalizando 187.120 cabeças, dos quais os galináceos despontam 

com 71,2%; os bovinos com 19,8%; ovinos 4,3% e os demais rebanhos somam 

4,7% nesse período.  

Observamos assim, uma redução do rebanho bovino nos dois municípios e 

um significativo aumento dos galináceos. Essas mudanças no efetivo de rebanhos 

do município podem está relacionadas ao aumento do número de pequenos 

proprietários, representados pelos agricultores dos assentamentos de reforma 

agrária nos referidos municípios. 

 
Tabela 09 – Municípios de Canindé do São Francisco e 

Poço Redondo: Efetivo dos rebanhos, 1996 – 2006 
 Canindé do São 

Francisco 

Poço Redondo 

Rebanho N. De Cabeças N. De Cabeças 

 1996 2006 1996 2006 

Bovino 32.000 29.500  40.700  37.000 
Suíno 1.280 2.600 1.570 4.930 
Eqüino 1.200 1.650 1.580 2.000 
Asininos 380 330 480 520 
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Muares 240 160 190 170 
Ovinos 3.800 10.200 3.130 8.000 
Caprinos 550 4.250 300 1.200 
Galinhas 9.000         12.300 16.000 23.800 
Galos, 
frangos e 
pintos 

25.000 55.000 41.000 
 

109.500     

Total 73.450 115.990 104.950 187.120 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 1995/96 e 2006 

De acordo com os dados da produção agrícola municipal (IBGE 1990 - 2009) 

os principais produtos agrícolas que se destacam no município de Canindé de São 

Francisco (Tabela 10), são: o feijão, o milho, a mandioca e a batata doce. São 

produtos de subsistência, cultivados nas pequenas propriedades e que dependem 

do ciclo das chuvas para sua produção. No período mencionado, observamos que 

cessou a produção de batata doce em 2000. Já o feijão cuja produção, em 1990, era 

de 192t, aumentou para 860t, em 2009. Com relação a produção de milho, assim 

como o feijão apresentou um aumento significativo passando de 530t em 1990 para 

3.000t em 2009. Já a mandioca aumentou de 600t em 1990 para 1.560 em 2009.  

Em  Poço Redondo as culturas que mais se destacam são: o feijão, a 

mandioca e o milho. Nesse mesmo período constatamos um aumento na produção 

de feijão que passou de 537t em 1990 para 1.792t em 2009, enquanto a mandioca 

diminuiu de 880t em 1990 para 550t em 2009, apresentando assim, um decréscimo 

na produção. O destaque vai para a produção de milho que em 1990 era de 380t 

aumentou para 6.000t em 2009, indicando uma certa especialização produtiva nesse 

município.  

Observamos assim, que nos dois municípios houve um aumento de quase 

todos os segmentos da produção, com destaque para o milho que aumentou 466% 

em Canindé do São Francisco e 1479% em Poço Redondo.  Como o milho se 

constui como um alimento básico para os nordestinos, nos resta saber se essa 

produção está direcionada para alimentar a população ou para servir de ração para 

os rebanhos. Além disso, esse aumento deve estar concentrado nas pequenas 

propriedades e consequentemente nos assentamentos de reforma agrária. 
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Tabela 10 – Municipios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo - 
Produção Agrícola Municipal, 1990 a 2009.  

Canindé do São Francisco  

Lavouras 1990 % 1995 Variação 2000 Variação 2005 Variação 2009 Variação 

Batata-doce (Área) 10 100 2 20 2 20 - - - - 

Batata-doce 
(Toneladas) 73 100 14 19 18 25 - - - - 

Feijão (em grão) 
(área) 945 100 3.370 357 1.030 109 1.550 164 1.700 180 

Feijão (em grão) 
(Toneladas) 192 100 1.942 1011 155 81 630 328 860 448 

Fumo (em folha) 
(área) - - 4 100 - - - - - - 

Fumo (em folha) 
(Toneladas) - - 5 100 - - - - - - 

Mandioca (área) - - 50 100 70 140 120 240 120 240 

Mandioca 
(Toneladas) - - 600 100 840 140 1.440 240 1.560 260 

Milho (em grão) 
(área) 1.720 100 4.500 262 750 44 3.000 174 2.500 145 

Milho (em grão) 
(Toneladas) 530 100 2.835 535 325 61 3.600 679 3.000 566 

Poço Redondo 

Lavouras 1990 % 1995 Variação 2000 Variação 2005 Variação 2009 variação 

Batata-doce (Área) - - - - -   - - - - 

Batata-doce 
(Toneladas) - - - - -   - - - - 

Feijão (em grão) 
(área) 2.350 100 8.680 369 3.200 136 5.050 215 3.570 152 

Feijão (em grão) 
(Toneladas) 537 100 5.046 940 480 89 2.035 379 1.792 334 

Fumo (em folha) 
(área) - - - - - - - - - - 

Fumo (em folha) 
(Toneladas) - - - - - - - - - - 

Mandioca (área) 80 100 200 250 100 125 70 88 50 63 

Mandioca 
(Toneladas) 880 100 2.400 273 1.100 125 770 88 550 63 

Milho (em grão) 
(área) 3.700 100 9.200 249 2.150 58 7.500 203 5.000 135 

Milho (em grão) 
(Toneladas) 380 100 5.360 1.411 540 142 9.000 2.368 6.000 1.579 

Fonte: FIBGE: Produção Agrícola Municipal, 1990 a 2009. 
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A partir da análise dos dados apresentados relacionados aos aspectos 

socioeconômicos dos dois municípios, podemos inferir que estão ocorrendo 

mudanças bastante significativas principalmente no tocante ao espaço rural dos 

referidos municípios. Constatamos um processo de desconcentração fundiária, 

reflexo da política de reforma agrária que vem sendo implementada nas duas 

últimas décadas, um aumento na produção dos cultivos de subsistência, bem como  

uma ampliação no rebanho de pequenos animais, como os galináceos, os suínos e 

caprinos. Por outro lado, constatamos uma drástica redução de matas nativas e 

aumento das pastagens, fatores que podem estar relacionados ao grande número 

de projetos de reforma agrária implementados nos municípios nas duas últimas 

décadas. 

 

3.2.2 Os Números da Reforma Agrária nos Municípios de Canindé do São 
Francisco e em Poço Redondo 

  
Como foi ressaltado no início desse capítulo, a região do Alto Sertão 

concentra uma grande parte dos assentamentos do estado por ser uma região com 

alta concentração de terra e ter uma atuação mais forte dos movimentos sociais. 

Somente os dois municípios alvo de nossa análise concentram 24% dos 

assentamentos de todo o estado. Poço Redondo apresenta 13,87% dos 

assentamentos e 23,12% das famílias assentadas.  (Tabelas 11 e 12). 

 
Tabela 11 - Poço Redondo: Número de Assentamentos de Reforma 
agrária, 2009.  

N. Nome Número de Famílias 

1 Barra da Onça  216 

2 Pedras grandes 27 

3 Flor da Serra 42 

4 Curralinho 50 

5 Pioneira 18 

6 Jacaré - Curituba I 705 

7 Jacaré - Curituba II 42 

8 Queimada Grande 164 

9 Novo Mulungu 10 

10 São José do Nazaré 16 

11 Jacaré - Curituba VIII 1 

12 Lagoa da Areia 155 

13 Cajueiro 128 

14 Colônia Agrícola Echu 30 

15 Todos Iguais 39 

16 Cheguevara 33 

17 Madre Tereza de Calcutá 8 
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18 Carlito Maia 6 

19 Djalma Cesário 9 

20 Nelson Mandela 17 

21 Maria Feitosa 45 

22 Novo Paraíso 40 

23 Maria Bonita I 39 

24 Caldeirão 19 

 TOTAL de famílias no Município 1859 

 % de famílias em Relação a SE 23,12 

 % de assentamentos em relação a SE 13,87 

Fonte: SOUSA, 2009. 

Enquanto Canindé do São Francisco ocupa o segundo lugar no estado, 

apresentando 10,40% dos assentamentos e 9,80% das famílias assentadas. A 

concentração desses assentamentos nessa região torna-se problemática, em 

primeiro lugar pelas condições geoambientais dessa área, pela dificuldade de 

acesso ao crédito que constatamos através das entrevistas e pela incipiente 

assistência técnica prestada aos assentados.  

 

Tabela 12 – Canindé do São Francisco: Número de Assentamento de 
Reforma agrária, 2009.  

N. Nome Número de Famílias 

1 Florestan Fernandes  31 

2 Nova Vida  14 

3 Monte Santo  25 

4 Monte Santo I  14 

5 Santa Maria  16 

6 Santa Rita 40 

7 João Pedro Teixeira 145 

8 Doze de Março 43 

9 Colônia Agrícola Umburana 25 

10 Colônia Agrícola Santa Terezinha 31 

11 Colônia Agrícola Tabuleirinho 6 

12 Colônia Agrícola Santa Carolina 48 

13 Colônia Agrícola Bosque das Aroeiras 48 

14 Colônia Agrícola Bela Vista 20 

15 Colônia Agrícola Águas Belas 12 

16 Cuiabá 199 

17 Jacaré - Curituba V 39 

18 Modelo 32 

 TOTAL de famílias no Município  788 

 % de famílias em Relação a SE 9,80 

 % de assentamentos em relação a SE 10,40 

Fonte: SOUSA, 2009. 

 



 

 

65 

 

Na Figura 05 pode-se visualizar a espacialização dos dados contidos nas Tabelas 

anteriores. Além disso, pode-se visualizar a localização dos assentamentos de Cuyabá e 

Pioneira.  

 
Figura 05 - Localização dos assentamentos Cuyabá e Pioneira 
Fonte: SOUSA, 2009. 
Adaptado por: Alvanira Ribeiro Melo, 2010. 

 

 

3.3 Caracterização dos Assentamentos Cuyabá e Pionera 

 

Comforme exposto anteriormente no município de Canindé do São Francisco 

está localizado o assentamento Cuyabá em uma área de 2.023 hectares, onde vivem 

atualmente aproximadamente 300 famílias, das quais 200 são assentadas e 100 
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representam os filhos dos assentados que não dispondo de condições financeiras 

dividem com os pais o espaço para moradia e o trabalho nos lotes (quando 

existente), pois em sua grande maioria precisam migrar sazonalmente para outros 

estados em busca de trabalho, principalmente na construção civil, para que possam 

sustentar suas famílias. 

A fazenda Cuyabá foi ocupada em 1996, havendo imissão de posse em 1997. 

O processo foi negociado pacificamente entre, o INCRA o MST e o proprietário, pois 

havia interesse deste em se livrar da fazenda para pagamento de dívidas. Também 

houve o interesse do estado em atenuar as tensões na região, causadas pelos 

conflitos de terra. 

Por estarem localizados na região do semi-árido os assentados encontram 

dificuldades para produzir, pois, as condições geo-ambientais não favorecem a 

agricultura, como já foi destacado antes. A irregularidade das chuvas e a escassez 

da água se constituem num dos principais problemas enfrentados pelos assentados, 

por isso estes acreditam que só com projeto de irrigação o assentamento poderá se 

desenvolver economicamente. 

Além dos problemas relacionados ao quadro natural o assentamento enfrenta 

várias outras dificuldades. Durante o processo de ocupação havia cerca de 2000 

famílias oriundas da ocupação dos alojamentos da CHESF. Desde o inicio sabia-se 

que apenas 200 famílias permaneceriam no local, após a desapropriação. Este fato 

criou um clima de rivalidade entre os assentados dificultando as relações sócio-

organizativas na comunidade, necessárias para pressionar o poder público na 

conquista dos bens coletivos e melhores condições de vida.  

Enquanto estavam no processo de luta pela terra o interesse era comum a 

todos, após essa conquista prevaleceram os interesses individuais. A questão 

coletiva não foi trabalhada pelo MST, nem pelas instituições representantes do 

estado. No Cuyabá, como em outros assentamentos da região, predomina o 

trabalho individualizado. Conforme salienta Lavres Filho (2000, p. 47) 

 

[...] o principio da coletividade submete o grupo a um planejamento 
coletivo e a especialização de cada grupo ou mão-de-obra se faz por 
setores, dividindo as tarefas de acordo com as afinidades de cada 
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grupo de indivíduos. Esse princípio não foi colocado em prática no 
assentamento.  

 

Essa individualidade favorece a posição do Estado que não desenvolve 

políticas agrícolas no sentido de melhorar as condições de vida dos agricultores e 

põe a culpa nos próprios assentados pelos seus fracassos, por não conseguirem se 

reproduzir socialmente e promover a auto-sustentabilidade do assentamento. Na 

perspectiva de Silva e Lopes (1996, p. 154), 

 

[...] o individualismo reinante nos assentamentos da reforma agrária 
em Sergipe está intimamente ligado ao fato de que, em geral, as 
famílias assentadas não tinham maiores laços societários já que 
procediam de diferentes municípios e haviam se conhecido durante 
as ocupações de terra ou após a área ter sido desapropriada.  

 

As instituições envolvidas no processo (MST e INCRA) não se preocuparam 

em selecionar os agricultores a serem beneficiados com os lotes. Segundo Silva e 

Lopes (1996, p. 108),  

 

[...] pertencentes a categorias sociais diversas – embora todos eles 
integrantes das classes subalternas – e com trajetórias de vida 
diferenciadas, predominam entre os assentados aqueles que nunca 
haviam tido um “palmo de chão”, sobrevivendo do assalariamento 
temporário...  

 

Muitos assentados nunca tiveram experiência com agricultura. Estes são 

convidados pelo MST a entrarem no movimento com a promessa de conseguir terra, 

moradia e melhorar as condições de vida, quando recebem os lotes e encontram 

dificuldades para sobreviver, muitos deles se desfazem dos mesmos. Ao saírem da 

condição de assalariados para tornarem-se agricultores/produtores não recebem 

orientação e capacitação por parte do estado e do movimento, constituindo mais um 

motivo do fracasso do grupo enquanto comunidade. 

Atualmente o assentamento passa por um processo de transição, por conta 

da “aliança” existente entre as principais lideranças da comunidade que tem 
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facilitado a atuação do poder público local, estadual e federal no sentido de 

promover a prestação de serviços básicos à população. 

Segundo relato dos assentados, as famílias que moram no assentamento 

Cuyabá atualmente dispõem de uma infra-estrutura mínima com relação as 

condições de saúde. Contam com um Posto Médico e uma equipe composta por 

médicos, dentistas e enfermeiros que prestam assistência aos assentados 

diariamente (Figura 06). Também dispõem de uma ambulância para transportar os 

pacientes, quando estes precisam de um tratamento mais especializado na sede do 

município (Canindé do São Francisco) ou em Aracaju. 

 

                            

 
Figura 06 - Assentamento Cuyabá: Posto de Saúde  
Fonte: Relatório Coep, 2008 

 

No tocante a educação, o assentamento conta atualmente com uma unidade 

escolar que atende as crianças da 1ª a 6ª séries. A partir das entrevistas realizadas 

constatamos que um grande número de estudantes do ensino fundamental e médio 

precisam se deslocar para a sede do município para continuar estudando e muitos 

adultos que estão em idade escolar estão fora da escola (Figura 07).  
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Figura 07 - Assentamento Cuyabá: Escola Municipal 
Fonte: Relatório Coep, 2008. 

 

A rotatividade se constitui como um dos principais problemas do 

assentamento, cerca de 25% dos primeiros assentados venderam as benfeitorias de 

seus lotes para terceiros. Os novos donos enfrentam dificuldades para terem acesso 

ao crédito agrícola e outros benefícios que são destinados aos primeiros 

assentados, além disso, muitos deles estão endividados, fato que dificulta também o 

acesso a um novo crédito. 

Esses fatores influenciam diretamente nas relações sociais do grupo, pois os 

agricultores que não participaram do processo de ocupação e posse da terra não se 

sentem obrigados a acatarem as decisões tomadas pelos líderes do MST, criando 

assim, um clima de instabilidade na comunidade. Diante disso, os assentados ainda 

não conseguiram se organizar politicamente, apesar da existência de duas 

associações no assentamento. Para Silva e Lopes, as associações 

 

[...] apresentam, em geral, um caráter exclusivamente reivindicatório 
e foram criadas não pela consciência política dos assentados quanto 
à necessidade de tê-las, senão pela indução de técnicos do INCRA, 
ativistas sindicais e elementos da igreja que apontavam a criação da 
associação como alternativa mais fácil para terem acesso a 
programas e projetos de apoio a pequenos produtores rurais... (1996, 
p. 152).       
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Em decorrência disso, a produção também é penalizada, predominam no 

assentamento lavouras de subsistência e criação de animais de pequeno porte. A 

liberação do crédito não obedece ao calendário agrícola e quase sempre é utilizado 

para pagar dívidas nos armazéns (comércio local onde os assentados adquirem 

seus víveres), não dispõem de assistência técnica adequada e a ação da prefeitura 

se resume a fornecer as sementes e o trator para o preparo da terra. É preciso 

ressaltar que o trator não atende a demanda, pois uma só máquina não pode 

executar todo o trabalho de preparo da terra nos assentamentos do município em 

um curto espaço de tempo. 

Os assentados se mostraram muito esperançosos com a possível 

implementação do projeto de irrigação, promessa feita ainda na fase de 

implementação do assentamento (1996). 

A partir das nossas observações e relatos dos assentados constatou-se que, 

se o projeto de irrigação não vier acompanhado de infra-estrutura adequada e de 

uma conscientização dos agricultores frente à nova realidade que se anuncia não 

contribuirá para mudanças na qualidade de vida dos assentados e a proposta de 

Reforma Agrária ficará mais uma vez pela metade. 

A partir das informações obtidas no trabalho de campo, constatamos que as 

mudanças que vem ocorrendo no assentamento Cuiabá são superficiais, a infra-

estrutura ainda é muito precária. A falta de saneamento básico e instalações 

sanitárias são alguns dos problemas enfrentados pelos assentados.  

A produção agrícola que é o fator principal para que os agricultores consigam 

se reproduzir socioeconomicamente não sofreu grandes alterações desde a criação 

do assentamento. Em 2008 foram implementados dois projetos de produção: a 

Apicultura que envolveu 20 famílias na produção e comercialização do mel de 

abelha e a produção de hortaliças orgânicas por 14 famílias através do projeto de 

Produção Agroecológica Integrada Sustentável (PAIS) (Figura 08). Esses projetos 

contaram com investimentos dos governos estadual e federal, na sua 

implementação, no entanto não prosperaram, pois não houve investimentos em 

infra-estrutura produtiva para industrialização e comercialização do mel, nem tão 

pouco para o armazenamento e comercialização das hortaliças. Além disso, os 

assentados não foram devidamente orientados para trabalhar com esses produtos e 
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as técnicas exigidas para a produção dos mesmos. Durante o trabalho de campo por 

exemplo, visualizamos as plantações de hortaliças ao lado de esgotos a céu aberto, 

enquanto aqueles agricultores que estavam produzindo o mel não sabiam como, 

nem para quem iria  vender a sua produção. Além disso, esses projetos não 

beneficiaram todos os assentados, num universo de aproximadamente 300 famílias, 

apenas 34 foram contempladas o que gerou conflitos dentro do assentamento. 

 

 
Figura 08 - Assentamento Cuyabá: Produção de hortaliças 
Fonte: trabalho de campo, 2008 
 

Evidencia-se dessa forma, a falta de assistência técnica adequada para 

implementação de tais projetos, além do caráter pontual e desarticulado da política 

de reforma agrária com outras políticas públicas necessárias para que além do 

acesso a terra os assentados possam alcançar a tão sonhada autonomia.  

 O outro assentamento, foco dessa análise, o Pioneira foi implantado em 1997, 

numa área de 513 hectares (Figura 09). Localiza-se no Município de Poço Redondo. 

Essas famílias são oriundas do mesmo grupo de trabalhadores assentados no 

assentamento Cuiabá. Estavam entre as 2.000 famílias que acamparam no 

alojamento da CHESF às margens do rio São Francisco em 1985. Assim como no 

Cuiabá a ocupação da fazenda ocorreu de forma pacífica a partir da negociação do 

INCRA e o MST.  
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Figura 09 - Assentamento Pioneira  
Fonte: Trabalho de campo, 2009 

 

Durante a sua implantação foram assentadas 18 famílias, hoje, no 

assentamento residem 36 famílias, sendo que 18 delas correspondem a famílias 

beneficiárias com o assentamento e 18 são filhos de assentados que, ao 

constituírem sua prole permaneceram no local diante da dificuldade de acesso a 

outras terras para a sua reprodução social.  

Desenvolvem atividades agrícolas que mesmo diante da exigüidade da terra, 

precisa suprir a necessidade crescente de pessoas com o contínuo crescimento das 

famílias camponesas assentadas. Os principais produtos cultivados são o milho, o 

feijão, no período das chuvas. Parte da produção é utilizada para o próprio consumo 

e o excedente é comercializado de forma individual nas feiras livres dos municípios 

vizinhos, sem que haja a participação de associações e/ou cooperativas. 

Com relação à infra-estrura a agrovila dispõe de uma escola (Figura 10), que 

atende as crianças do 1º ciclo e por falta de professores na rede municipal concentra 

duas séries em uma mesma sala de aula, enquanto os alunos das séries posteriores 

precisam se deslocar para a sede do município para estudar.  
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Figura 10 – Escola no Assentamento Pioneira. 

    Fonte: Trabalho de campo, 2008.  

 

Além disso, dispõem de um Aprisco (Criação de caprinos) e de um 

Telecentro, ambos implementados pelo COEP - Comitê de Entidades no Combate a 

Fome e pela Vida, uma ONG, ligada a Universidade Federal do Rio de Janeiro que 

presta serviços nos assentamentos através da assistência técnica. No Aprisco são 

criados caprinos para serem distribuídos entre os assentados.  A existência do 

mesmo tem causado conflitos no assentamento, pois todos querem receber as 

matrizes para reprodução dos animais ao mesmo tempo.  

Com relação ao telecentro, este ainda não estava em funcionamento no 

momento do trabalho de campo, chegaram os equipamentos, mas estavam 

aguardando a equipe técnica para fazer a instalação. Essas questões refletem as 

fragilidades do assentamento Pioneira, no que se refere a sua organização social.  

A associação não dispõe de sede própria, as reuniões acontecem na escola 

local e se coincidir com o horário das aulas, estas são suspensas naquele período. 

O presidente da associação já está em seu terceiro mandato. Os associados 

reclamam de sua atuação, no entanto, não tem apresentado outra liderança que 

esteja disposta a assumir o cargo. Essa falta de organização social e princípios de 

coletividade se refletem na hora de pressionar o poder público por melhores 

condições de produção e de infraestrutura para o assentamento, que não apresenta 

nenhuma evolução desde a sua implementação em 1997 (Figura 11).  
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Outro fator limitante, para que os assentados consigam produzir e melhorar 

suas condições de vida é a dificuldade de acesso ao crédito e o alto índice de 

inadimplência entre aqueles que conseguiram acessar o crédito do Pronaf.  Alguns 

fatores como a falta de condições financeiras contribuem para gerar a inadimplência.  

 

 
Figura 11 - Assentamento Pioneira: Aspectos da Infraestrutura 
Fonte: Trabalho de campo, 2008 

 

 

3.4 Condições de acesso ao crédito do PRONAF nos assentamentos Cuyabá e 
Pioneria  

 

Nos assentamentos Cuiabá e Pioneira, as condições de acesso ao crédtito do 

Pronaf entre os assentados e “agregados” apresentam diversos problemas que 

serão analisados a partir do resultado do trabalho de campo realizado no início de 

2010. Para essa análise, foram agregados dados dos dois assentamentos em 

conjunto. 

Quanto a condição de acesso ao Pronaf (Figura 12) 62% dos agricultores 

assentados, que tiveram acesso a essa linha de crédito, apontam como maiores 

dificuldades: a burocracia, em função da grande quantidade de documentos exigida 

e a falta de orientação por parte das instiuições responsáveis pela operacionalização 

do programa.  
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Figura 12 – Assentamentos Cuyabá e Pioneira: Acesso 
ao Crédito. 
Fonte: Trabalho de campo 2010. 

 

Entre os assentados “agregados” todos apresentaram dificuldades para 

acessar o Pronaf. Como não tem a posse do lote estão excluidos de todos os 

programas direcionados aos assentados. Esse grupo representa um total de 38% 

dos entrevistados,  que representa uma porcentagem significativa de famílias 

sobrevivendo em précárias condições. No assentamento Pioneira por exemplo, 

encontramos três famílias morando em uma mesama casa, por não ter condições 

financeiras do alugar ou comprar um imóvel, são os chamados “filhos da reforma 

agrária”, que estão vivendo em condições sub-humanas.  

 

 

 
Figura 13 – Assentamentos Cuyabá e Pioneira: dificudade de 
acesso ao crédito 
Fonte: Trabalho de campo 2010, 

 

Segundo os entrevistados entre as maiores dificuldades para ter acesso ao 

crédito do  Pronaf (Figura 13), destacam-se a inadiplência, para aqueles que estão 
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endividados, a burocracia e a falta de informações sobre a operacionalização do 

programa. Com relação aos filhos dos assentados que não estão cadastrados no 

INCRA, a situação se torna ainda mais complexa, pois estes não tem condições de 

oferecer aos bancos nenhuma garantia  para que tenham acesso ao financiamento. 

Entre os assentados que adquiriram o empréstimo, constatamos que 83% dos 

entrevistados estão inadinplentes (Figura 14). Entre as principais dificuldades 

apontadas por eles  para saldar as dívidas destacam-se a falta de orientação com 

relação aos projetos; as lavouras que não prosperam; a falta de chuva e a 

assistência técnica que é inadequada e/ou inexistente em alguns casos.  

 

 
Figura 14 – Assentamentos Cuyabá e Pioneira: Inadimplencia do 
Pronaf. 
Fonte: Trabalho de campo 2010. 

 

Quando indagados sobre os benefícios do Pronaf, 52% dos entrevistados 

reconheceram a importância do crédito para a produção, mas fizeram algumas 

ressalvas. Afirmaram que o Pronaf proporciona o auxilio para enfrentar a seca e 

investir na lavoura e na criação de animais, além de ser utilizado para a compra de 

alimentos que não produz. No entanto, entre os assentados alguns afirmaram que o 

Pronaf se constiui como “agiotagem”, não contribuiu para melhorar suas condições 

de vida, e ainda os deixou na condição de devedores, ou seja, eles estão 

impossibilitados de fazer qualquer outro empréstimo. 

Com relação ao pagamento dos empréstimos 79% afirmaram ter dificuldades 

para saldar suas dívidas com os bancos. Eles manifestam o desejo de ter o seus 

nomes “limpos” porém, não tem condições financeiras para isso, mesmo com as 

renegociações que os bancos fazem, pois não conseguem investir na produção.  
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Quando questionados sobre o aumento da produção, a partir do 

financiamento do Pronaf, somente 52% afirmaram que os recursos recebidos são 

suficientes para garantir o aumento de produção e, consequentemente, gerar renda 

para a família assentada (Figura 15). 

 

 

Figura 15 – Assentamentos Cuyabá e Pioneira: Relação entre 
Pronaf e aumento da produção. 
Fonte: Trabalho de campo 2010. 

 

A partir da análise da realidade socieconômica em que estão inseridos os 

assentamentos Cuyabá e Pioneira, podemos constatar que em primeiro lugar, a 

região do semi-árido não seria a mais apropriada no estado de Sergipe para 

concentrar tamanha quantidade de assentamentos, em virtude das condições 

edafoclimáticas da região e das condições socieconômicas em que se encontram os 

municípios onde estão localizados os assentamentos.   

Além disso, a política de crédito agrícola do Pronaf “A” criada especificamente 

para atender a esse segmento, não tem proporcionado aos agriculrtores assentados  

mudanças significativas com relação a infra-estrutura produtiva para que eles 

possam sobreviver com dignidade. O que se observa é uma situação complicada, 

pois os mesmos adquiriram dívidas e não tem como se libertar da condição de 

inadimplência, que impede que eles tenha acesso a outras políticas públicas, como 

por exemplo o Programa de Compra Direta. 
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4. OS AVANÇOS E DESAFIOS DA POLÍTICA DE CRÉDITO DO PRONAF NOS 

ASSENTAMENTOS CUYABÁ E PIONEIRA 

 

 

Para compreender quais foram os avanços alcançados pelos agricultores 

assentados a partir de sua inserção no Pronaf, iniciaremos analisando os resultados 

desse programa em escala nacional, para que possamos compreender e explicar a 

realidade local a partir de uma visão de totalidade do programa. Em seguida 

apresentamos o perfil socioeconômico das famílias assentadas, as condições de 

acesso ao crédito e os desafios enfrentados pelos agricultores para conseguirem 

sobreviver nos assentamentos. 

 

 

4.1 Crédito do PRONAF: uma avaliação 

 
Para que possamos avaliar a eficiência e eficácia dessa política de crédito no 

Alto Sertão de Sergipe se faz necessário verificar quais são os resultados 

alcançados pelos agricultores que estão tendo acesso aos financiamentos do Pronaf 

de forma geral e em escala nacional. É necessário também, compreender de que 

maneira o programa tem contribuído para modificar a estrutura produtiva entre os 

agricultores e melhorar suas condições de vida, e se este tem contribuído para 

minimizar as desigualdades econômicas e sociais existentes em nosso país. De 

acordo com Abramovay (2002, p.07) 

 
Um primeiro pressuposto a partir do qual se organiza o PRONAF é 
que a agricultura familiar tem um potencial produtivo superior ao que 
realmente revela. Ela produz 38% da renda bruta da produção 
agropecuária, utilizando para isso apenas 25% do total dos 
financiamentos disponíveis, conforme estudo recente da FAO. Isso 
significa que a ampliação do seu acesso ao crédito pode ser um fator 
importante de ampliação produtiva e de consolidação social. Num 
país que conserva seus traços históricos latifundiários e escravistas 
na própria estrutura de distribuição de renda e dos ativos, é claro que 
as organizações com as quais se relacionam os agentes econômicos 
não se abrem espontaneamente aos que se encontram na base da 
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pirâmide social. E esta é uma das razões que justificam transformar o 
acesso ao crédito em objeto de política governamental. 

Como podemos observar, no discurso governamental a criação do Pronaf 

deveria servir para que o governo brasileiro tivesse a oportunidade de pagar uma 

dívida histórica  com os pequenos agricultores, uma classe que sempre foi 

esquecida e excluída  das políticas de crédito rural, oferecendo-lhes  oportunidades 

de ampliar sua produção e de serem inseridos no mercado. Porém, logo nos 

primeiros anos de sua criação, estudiosos do tema já apontavam problemas 

relacionados à execução, operacionalização e distribuição dos recursos. Como 

afirma Aquino (2004, p. 47). 

 

...De acordo com o discurso governamental essa política pública 
seria o principal instrumento utilizado para construir um novo modelo 
de desenvolvimento rural no Brasil. Sua missão seria combater as 
desigualdades (regionais, setoriais e pessoais) que marcaram as 
políticas públicas tradicionais voltadas para estimular a mudança de 
base técnica da agricultura brasileira. No entanto, o que se tem 
observado é uma intensa concentração de seus recursos financeiros 
nos municípios das regiões mais ricas, em prejuízo das localidades 
mais pobres do país. 

 

 O Pronaf está longe de atingir seus objetivos, pois mesmo com a liberação 

de recursos significativos para os empréstimos, estes estão se concentrando nas 

mãos daqueles que tem maior poder aquisitivo e já estão inseridos no mercado. Os 

recursos do programa, ao contrário do que se previa (que iria contribuir para diminuir 

as desigualdades sociais), têm contribuído para acentuá-las ainda mais. Após 

quatorze anos da implementação do programa, as pesquisas tem comprovado que o 

Pronaf está longe de atingir os objetivos propostos na sua elaboração, pois os 

investimentos estão sendo concentrados nas mãos dos agricultores que já dispõem 

de infra-estrutura para produzir e de recursos para pagar os financiamentos. Além 

disso, a distribuição desses recursos está se concentrando nas duas regiões mais 

ricas do país, Sul e Sudeste em detrimento da região Nordeste que apresenta uma 

demanda maior de agricultores que necessitam ter acesso ao crédito. Aquino 

(2004.p.53) ao analisar os dados do relatório sobre a Distribuição dos Recursos do 

crédito do Pronaf entre 1995 e 2001 divulgado pelo MDA em 2002 relativa a linha C 

do Pronaf, afirma o seguinte:  
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Constata-se que as regiões Sudeste e Sul captaram 
proporcionalmente mais recursos do que o número de 
estabelecimentos familiares localizados em seus territórios. 
Inversamente, as regiões Norte, Nordeste, e Centro-Oeste captaram, 
relativamente, menos recursos do que a demanda potencial de que 
dispõem. Chama a atenção o fato de que a região Sul captou 
sozinha mais de 60% dos recursos totais, dispondo de apenas 21,2% 
do público potencial do programa. Por outro lado, a região Nordeste 
que contava com mais da metade dos potenciais beneficiários (52%), 
captou tão somente 13,7% do total de recursos aplicados. Assim, fica 
evidenciado a estrutura discriminatória e privilegiadora que tem 
caracterizado a distribuição dos recursos do PRONAF-C. 

 

Não se pode negar que houve uma ampliação no montante de recursos 

destinados aos agricultores familiares. No entanto, está ocorrendo uma 

concentração desses recursos principalmente para o público alvo que detém 

recursos e já dispõem de infra-estrutura em suas propriedades. Para Petrelli (2005), 

mesmo esse tipo de crédito não apresentando discriminação de culturas, são os 

agricultores com maior poder aquisitivo e que produzem para exportação que tem 

concentrado os recursos principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Com destaque 

para os cultivos do milho e da soja, por serem cultivos que apresentam alto grau de 

integração econômica. Já os cultivos menos integrados economicamente como 

feijão e mandioca e parte do cultivo do arroz apresentam uma baixa participação nos 

recursos. São as chamadas “cultivos de pobre” que não agregam valor para as 

exportações e são produzidas por agricultores menos capitalizados. Para esses 

agricultores que estão principalmente na região Nordeste, o Pronaf não tem 

alcançado os seus objetivos, pois não tem propiciado o aumento da capacidade 

produtiva nem tão pouco ampliado a geração de renda. 

Essa é a realidade vivenciada pelos agricultores dos assentamentos Cuyabá 

e Pioneira, no alto sertão de Sergipe. Nesse caso especifico é ainda mais grave a 

situação, pois aproximadamente 80% desses agricultores já tiveram acesso ao 

crédito, porém estão inadimplentes. O restante não conseguiu o empréstimo por não 

atenderem aos condicionantes exigidos para acessá-lo.  

Evidencia-se dessa forma, de um lado a exclusão daquele grupo que não 

consegue acessar o crédito, e por outro a submissão, daqueles que estão 

inadimplentes e não tem como saldar suas dívidas, sendo impedidos de investirem 
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na produção e, consequentemente, de melhorar as condições de vida de suas 

famílias. 

Para analisar os reflexos do Pronaf A, na área de estudo, faz-se necessário 

analisar o perfil socioeconômico dos assentamentos, assim como a infra-estrutura 

disponível para a produção. 

  

 

4.2 Perfil Socioeconômico dos Assentados 

 

Para traçar o perfil socioeconômico das famílias dos assentamentos 

estudados optamos em fazê-lo em separado para que possamos compreender com 

mais clareza a realidade encontrada em cada um visto que, mesmo tendo a mesma 

origem com relação a organização dos trabalhadores, os mesmos pertencem a 

municípios  diferentes e por conta disso, em alguns aspectos relacionados a infra-

estrutura apresentam  diferenças significativas.  

Foram entrevistados assentados e os filhos dos assentados que, ao 

constituírem sua prole permaneceram no local diante da dificuldade de acesso a 

outras terras para a sua reprodução social. Esses desenvolvem atividades agrícolas 

que mesmo diante da exigüidade da terra, precisa suprir a necessidade crescente 

com o contínuo crescimento das famílias camponesas assentadas.  

Os filhos dos assentados também chamados de “agregados” sobrevivem 

trabalhando nos lotes dos pais e/ou na maioria dos casos vendem sua força de 

trabalho na região. Além disso, nos últimos anos tem crescido também a migração 

sazonal desses trabalhadores para outras regiões do país em busca de trabalho na 

construção civil, principalmente, para as regiões Sudeste e Norte.  

Na oportunidade foram levantadas reflexões acerca da composição e perfil 

familiar dos entrevistados, aspectos da qualidade de vida, da integração social e 

cidadania e qualidade de serviços e equipamentos comunitários, entre outros pontos 

considerados de relevante importância, para conhecer a dinâmica de vida dos 

residentes no assentamento.  



 

 

82 

 

Enfatizamos, no entanto, a análise das condições de acesso da política de 

crédito agrícola do Pronaf entre os assentados, questão que será aprofundada nos 

próximos itens desse capítulo.   

As pessoas que foram entrevistadas residem nos assentamentos num tempo 

médio de 7 a 13 anos e todas elas já moraram em outras localidades circunvizinhas 

antes de residirem nos assentamentos, além de vir dos estados de Alagoas e 

Pernambuco. 

   

 

4.2.1 Assentamento Cuyabá: aspectos geo-históricos, econômicos e sociais 

 

O levantamento do perfil dos assentados e moradores do assentamento foi 

feito mediante a realização de entrevistas envolvendo: 15 famílias assentadas e 

cinco filhos de assentados totalizando uma amostra de 20 entrevistas. 

O grupo de moradores que atualmente residem no assentamento, tem origem 

nos municípios do alto sertão e até em outros estados, como Alagoas e 

Pernambuco. Ao perguntarmos sobre o motivo que os levaram a estar morando no 

assentamento, a grande maioria, 35% dos entrevistados responderam que foi a 

possibilidade de ter acesso a terra, ou como eles próprios falam, “para ter um 

pedaço de chão para plantar”, outros 15% afirmaram está em busca de melhores 

condições de vida, por isso se engajaram no movimento. (Tabela 13) 

 

Tabela 13 – Assentamento Cuyabá: 
Motivo de estar no assentamento 

Motivos % 

Proximidade da família          5 

Falta de emprego 10 

Movimento/MST 10 

Em busca de melhores condições de vida 15 

Foi sorteado 15 

Para ter acesso a terra 35 

Não respondeu 10 

Total  100 

Fonte: Trabalho de campo, 2009. 
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Passados aproximadamente 14 anos da criação do assentamento Cuyabá, 

constatamos que o fato de terem conseguido um lote de terra não proporcionou aos 

assentados melhores condições de vida. Além da terra é necessário investimento na 

infra-estrutura física e principalmente na estrutura produtiva para que eles possam 

alcançar seus objetivos com dignidade.  

No tocante a infra-estrutura, o assentamento dispõe de um salão onde 

funciona a sede da associação (Figura 16), um pequeno comércio interno, um 

campo de futebol que se constitui como a única área de lazer, uma escola que 

atende crianças da 1ª a 6ª séries do ensino fundamental.  A partir da 7ª série os 

alunos precisam se deslocar até a sede do município para dar continuidade aos 

estudos. Já com relação às condições de saúde, os moradores contam atualmente 

com um posto médico que atende os casos de doenças mais simples, sobretudo, os 

serviços de ambulatório, quando os pacientes necessitem de um atendimento mais 

especializado são encaminhados para hospitais na sede do município ou para a 

capital, Aracaju. Segundo os entrevistados, o posto de saúde foi a maior conquista 

do assentamento, fruto da luta e das reivindicações dos moradores.   

 

 
Figura 16 – Assentamento Cuyabá: Sede da Associação 
Foto: Relatório Coep, 2008. 

 

Ainda com relação à saúde dos moradores, constatamos uma grande 

incidência de doenças crônicas. 5% dos entrevistados sofrem com diabetes, 10% 

tem problemas cardíacos, que são índices muito altos. 
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O número de pessoas que compõem as famílias do assentamento variam 

entre quatro e sete pessoas. Identificamos entre a população um grande número de 

crianças e jovens entre os seis e dezoito anos. As crianças que estão na faixa etária 

entre seis e onze anos estudam na escola do assentamento a partir dos doze anos 

precisam se deslocar até a sede do município para concluir os estudos. 

 Através das entrevistas percebemos uma preocupação dos pais em manter 

os filhos na escola almejando um futuro melhor, já que entre os entrevistados 

predomina um baixo nível de escolaridade, sendo que 70% deles possui ensino 

fundamental incompleto, sendo muitos analfabetos funcionais (Tabela 14). Além 

disso, a presença das crianças e adolescentes na escola garante o recebimento do 

auxílio do bolsa-família, programa do governo federal. 

 

Tabela 14 – Assentamento Cuyabá: 
Grau de instrução do chefe de família. 

Nível de escolaridade       % 

Fund. Incompleto 70 

Fund. completo 25 
Médio incompleto 5 

Total 100 

Fonte: Trabalho de campo 2009 

 

Quando se analisa a composição da renda dessas famílias, verifica-se que as 

políticas compensatórias e as previdenciárias têm uma importância grande na 

manutenção do grupo familiar. O programa Bolsa Família representa 50% da renda 

proveniente das políticas públicas, entre os entrevistados no assentamento como um 

todo, como está destacado na Tabela 15. Mesmo destacando que o valor da bolsa é 

muito baixo, eles afirmam que a inserção nesse programa permite o planejamento 

de algumas despesas da família contando com o recebimento da bolsa. 

 
Tabela 15 – Assentamento Cuyabá: 

Renda proveniente de políticas públicas 
Fonte % 

         

Pensão + Bolsa família 7 

Aposentadoria  13 

Aposentadoria + Bolsa família 10 

Bolsa família 50 

Outros 20 

Total 100 
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Fonte: Trabalho de campo, 2009. 

O fato de serem dependentes financeiramente de uma bolsa, se constitui 

como um grande problema, visto que, não se trata de uma política de Estado, mas 

de um programa de governo, que pode ser retirado da população a qualquer 

momento. É unânime, por parte dos entrevistados, a aprovação dessas bolsas, que 

em muitos casos é a principal ou única renda da família. O dinheiro é utilizado 

principalmente para alimentação e também para melhorar as condições materiais 

das residências. 

Com relação à estrutura física das residências 90% apresentam estrutura de 

alvenaria com cobertura de telha e possuem energia elétrica. As residências que 

possuem mais de dois quartos é por que já passaram por alguma reforma realizada 

pelos moradores. Já quando se trata das casas dos filhos de assentados, os 

“agregados”, as condições são muito precárias. Estas são construídas tanto de 

alvenaria como de pau-a-pique, são utilizados materiais de baixa qualidade com 

uma estrutura frágil, colocando em risco a vida dos moradores. Estes, por estarem 

excluídos dos programas e projetos destinados aos assentados vivem em condições 

muito precárias, estão sempre vendendo sua força de trabalho no projeto Califórnia2 

ou estão trabalhando na construção civil. Eles passam metade do ano trabalhando 

nas construtoras e a outra metade no assentamento. Como não tem o título nem a 

posse da terra, não podem participar das decisões que são tomadas na associação. 

Além da exclusão eles são mal vistos por alguns assentados que os consideram 

como “intrusos”. 

Como constroem suas casas de forma irregular e sem planejamento as 

condições sanitárias são ainda mais problemáticas que no restante do 

assentamento.  Cerca de 90% dos moradores “agregados” não possuem instalações 

sanitárias (Tabela 16). 

 

Tabela 16 – Assentamento Cuyabá: 
Instalações sanitárias nos domicílios dos “agregados” 

Instalações sanitárias % 

Possui  10 
Não possui 90 

                                                 
2
 O projeto Califórnia, é um projeto hidroagrícola criado em 1987, está localizado entre os municípios 

de Canindé do São Francisco e Poço Redondo. 
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Total 100 

Fonte: Trabalho de campo, 2009. 

O saneamento básico é um dos principais problemas do assentamento, o que 

tem repercussão direta na saúde e na vida das pessoas. Apenas algumas ruas são 

calçadas, o lixo não é recolhido regularmente e cerca de 60% do esgoto é exposto 

na rua, sem nenhum tratamento (Tabela 17). Fato que representa um grande 

problema para a população, pois os quintais das casas onde são construídas as 

fossas, também são utilizados para pequenas plantações e criações de animais.  

 

Tabela 17 – Assentamento Cuyabá: 
Condições de saneamento – Saída do esgoto da casa 

Saída do esgoto da casa     % 

Exposto 60 
Fossa séptica 20 
Fossa asséptica 20 

Total 100 

Fonte: trabalho de campo 2009 

 

Com relação à utilização da água, 100% dos domicílios tem acesso a água 

potável da rede geral; cerca de 25% dos entrevistados armazenam água em latas e 

baldes, enquanto 55% armazenam em cisternas sem cobertura adequada. Trata-se 

de uma questão preocupante, pois de nada adianta eles receberem água tratada se 

não tomar os cuidados necessários para que esta água mantenha-se em condições 

de ser utilizada sem riscos para a saúde. São questões de saúde pública, que 

precisam ser resolvidas pelo poder público e precisam fazer parte do pacote de 

Reforma Agrária antes da implementação de novos assentamentos, para que de fato 

essas pessoas venham a alcançar não apenas um pedaço de terra, mas também as 

condições necessárias de infra-estrutura física e produtiva, para que possam 

conseguir se reproduzir socialmente com dignidade enquanto cidadãos.  

No tocante aos aspectos da organização social no assentamento, esta 

apresenta algumas fragilidades que precisam ser corrigidas por seus moradores. 

Somente 40% dos entrevistados afirmaram participar da associação comunitária 

(Tabela 18), os demais 60%, apenas contribuem mensalmente, para que possam ter 

direitos sobre os projetos que chegam no assentamento através da associação. Os 

entrevistados que não participam se justificam afirmando que os dirigentes 
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trabalham em seu próprio benefício.  Nota-se uma grande fragilidade do grupo, pois 

os interesses e as ações no assentamento tornam-se individuais, ao invés de se 

fortalecerem enquanto coletivo. 

 

Tabela 18 – Assentamento Cuyabá: 
Participação na associação comunitária 

Participação % 

Sim  40 
Não  60 

Total 100 

Fonte: Trabalho de campo, 2009. 

 

A situação não difere muito no que se refere a participação dos assentados 

no sindicato rural. Do grupo de entrevistado, 45% afirmaram que participam do 

sindicato, enquanto 55% não estão filiados e se dizem não estarem interessados em 

se filiar (Tabela 19). 

 

Tabela 19 – Assentamento Cuyabá: 
Participação no sindicato rural 

Participação % 

Sim  45 
Não  55 

Total 100 

Fonte: Trabalho de campo, 2009. 

 

O fato de uma parcela significativa dos assentados não se reconhecerem 

enquanto pertencentes a uma mesma classe e não estarem organizados em 

associações e nos sindicatos demonstra a ausência de uma formação política 

consistente para que os integrantes do grupo possam atuar enquanto agentes de 

transformação em suas vidas e na dos seus pares. Assim se justifica a ausência do 

poder público em alguns aspectos no assentamento. Aqueles que estão filiados à 

associação e ao sindicato reconhecem a importância dessas instituições que os 

representa na luta pelos seus direitos. 

Essa questão é semelhante quando se trata do MST, 45% dos entrevistados 

não participam do movimento e não apresentam interesse nas questões que envolve 

o MST (Tabela 20). 
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Tabela 20 – Assentamento Cuyabá: 
Participação no MST 

Participação %  

Sim  55 
Não  45 

Total 100 

Fonte: Trabalho de campo, 2009. 

 

De certa forma, eles estão negando a sua própria origem, quando entraram 

no movimento para lutar por uma Reforma Agrária e melhores condições de vida. Os 

entrevistados se dizem insatisfeitos com os dirigentes atuais do MST e acham que 

não faz sentido mais participar, já que estão assentados. Esse fato contradiz uma 

das diretrizes do movimento, a qual afirma que mesmo depois de assentados, eles 

devem continuar na luta no sentido de fortalecer o movimento para que outros 

trabalhadores também possam conseguir ter acesso a um lote de terra.  

 

  

4.2.2 Assentamento Pioneira: aspectos geo-históricos, econômicos e sociais 
 

O Assentamento Pioneira foi implantado em 1997 numa área de 513 hectares 

(Figura 17 A, B e C). Localiza-se no Alto Sertão Sergipano, mais precisamente no 

Município de Poço Redondo. Durante a sua implantação foram assentadas 18 

famílias, hoje, no assentamento residem 36 famílias, sendo que 17 delas 

correspondem a famílias beneficiárias da Reforma Agrária e 19 são filhos de 

assentados. 
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 A    B 

 C 

Figura 17 A, B e C – Características do Assentamento Pioneira (2009) 
Foto: Relatório Coep, 2008. 

 

Para fazer o levantamento do perfil dos assentados foram realizadas 20 

entrevistas, 15 com os assentados e 5 com os filhos dos assentados que atualmente 

residem no assentamento.  

Quando questionados sobre o motivo pelo qual saíram da comunidade que 

residiam, 45% dos entrevistados responderam que vieram em busca de melhores 

condições de vida e de terra para produzir, enquanto os demais vieram para 

acompanhar a família (Tabela 21). 

 

Tabela 21 – Assentamento Pioneira: 
Motivo de saída da comunidade onde residia 

Motivação % 

Melhores condições de vida 45 
Família 55 

Total 100 

Fonte: Trabalho de campo, 2009. 

 

Já o motivo pelo qual escolheram essa comunidade para morar 30,0% 

declararam que foi onde ficaram acampados e onde tem terra para trabalhar e 
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40,0% por que ficam perto da família, os demais (30,0%) responderam gostar do 

local, por ficar próximo a sede do município de Poço Redondo, entre outros motivos 

(Tabela 22). 

 

Tabela 22 – Assentamento Pioneira: 
Motivo de residir na comunidade 

Porque mora na comunidade % 

Terra para trabalhar 30,0 
Família 40,0 
Gostar do lugar 30,0 

Totais 100,0 

Fonte: Trabalho de campo, 2009. 

 

As famílias entrevistadas possuem em média 4 filhos por casal. Até 

aproximadamente a idade de 16 ou 17 anos, os pais se empenham para que os 

filhos freqüentem com regularidade as unidades de ensino, em parte movidos pela 

esperança de que estes tenham no futuro uma condição de vida mais digna com um 

grau menor de penosidade, em algumas situações o estímulo parte pela presença 

do “Bolsa Escola” que exige a permanência das crianças nas escolas. Cumprida 

esta faixa etária, independentemente dos resultados obtidos, o destino da maioria é 

assumir uma atividade produtiva substituindo os livros pela enxada, geralmente no 

lote de terras dos pais, de forma que passem a contribuir efetivamente com o 

sustento da família.  

No que se refere ao aspecto físico das residências das famílias entrevistadas, 

constata-se que 90% apresentam estruturas de alvenaria, sendo que apenas 5,0% 

são de pau-a-pique e os outros 5,0% de madeira. (Figura 18). Todas apresentam 

cobertura de telha de barro e há energia elétrica, benefício este resultado da ação 

do programa “Luz para Todos” do Governo Federal. 
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ASPECTOS FÍSICOS DOS DOMICÍLIOS
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Figura 18 – Assentamento Pioneira: Características físicas dos 
domicílios 
Fonte: Trabalho de campo, 2009. 

 

Apesar de todas as residências possuírem, no início do assentamento, 

estrutura padronizada, hoje, algumas se encontram reformadas, mesmo que a 

média de cômodos não passe de cinco ou seis em cada casa. Nelas é comum 

encontrar apenas dois quartos, uma sala, uma cozinha, um banheiro e uma varanda 

(Figura 19 A e B). 

 

 A  B 
Figura 19 A e B – Assentamento Pioneira: Aspectos das Moradias 
Fotos: Relatório Coep, 2008. 

 

Embora 65% dos domicílios sejam considerados de padrão médio, pelos 

moradores, muitos destes necessitam de reparos ou reformas mesmo que não 

apresentem risco de desmoronamento (Figura 20).  
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PADRÃO DE MORADIA
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Figura 20 – Assentamento Pioneira: Padrão de moradia segundo 
os moradores. 
Fonte: Trabalho de campo, 2009. 
 

Quando se analisa o padrão de moradia das famílias dos filhos de 

assentados, há então diferenças consideráveis, pelo fato de que neste caso as 

mesmas foram construídas com recursos próprios, mediante as precárias condições 

financeiras de cada um. Diante da ausência de benefícios destinados a estas 

famílias, as mesmas vivem de maneira bastante precária. Como exemplo, podemos 

citar a realidade de três destas famílias que residem em uma antiga casa, em 

péssimas condições físicas. Todos dividem um único banheiro, e, enquanto uma 

destas famílias ocupa um quarto, a outra ocupa uma sala e a terceira a cozinha. 

Vivem todos de forma tumultuada e sem privacidade, pois todos os membros de 

cada família ocupam um único cômodo e assim dormem em um único espaço.  

Dentre os filhos de assentados que já constituíram famílias, há um incômodo 

destes em relação à parte dos assentados, são denominados de “agregados”, 

intrusos e em algumas situações há rejeição da participação destes na associação 

de moradores. O fato de não serem reconhecidos junto às instituições responsáveis 

pelas políticas públicas direcionadas aos assentamentos rurais, aumenta o 

sentimento de exclusão por parte destes componentes.  

Ao serem questionados sobre as condições sanitárias, obtivemos os 

seguintes resultados: no que se refere ao esgoto, 10% das residências possuem 

esgoto exposto; já no que tange ao lixo recolhido nas casas, todos os entrevistados 

declararam queimá-lo numa média de tempo semanal; 90,0 % das residências 
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possuem instalação sanitária, apesar destas não possuírem fossa asséptica, e 

apenas 10% dos domicílios não possuem nenhum tipo de fossa (Tabela 23).  

 

Tabela 23 – Assentamento Pioneira: 
Número de domicílios com esgotamento sanitário 

Resposta Qt. Cit. % 

Sim 18 90 
Não 2 10 
NR/NS 0 0 

Total 18 100 

Fonte: Trabalho de campo, 2009. 

 

Quanto à água utilizada pelos moradores, essa chega às suas residências via 

rede geral, sendo um total de 100% dos domicílios com acesso a água tratada. Essa 

água é armazenada de diversas maneiras: caixa d’água 25%, cisternas 25% e 

baldes correspondendo a 40%. Por sua vez, apenas 10% dos entrevistados 

afirmaram não armazenar água (Figura 21). 

Observa-se uma forte fragilidade quanto à execução de iniciativas voltadas à 

garantia de saneamento básico na comunidade. É também esta realidade que se 

reflete na vida de cada morador à medida que ficam vulneráveis a doenças face à 

exposição do lixo e do a céu aberto, ao esgoto não tratado. Destacam-se ainda os 

prejuízos que esta realidade causa ao ambiente.  
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Figura 21 – Assentamento Pioneira: Armazenamento de água nos 
domicílios 
Fonte: Trabalho de campo, 2009. 
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O atendimento de saúde acontece de maneira bastante fragilizada, já que na 

localidade não existe unidade de saúde, mas uma agente de saúde que procura 

prestar serviços a todos os moradores indistintamente, e, em caso de necessidade 

de acompanhamento médico especializado é a mesma a responsável em viabilizar o 

agendamento para o atendimento futuro que acontece nas cidades circunvizinhas, 

tais como: Poço Redondo e Glória e, dependendo da complexidade do caso, em 

Aracaju, sendo que em algumas destas também são atendidas nas emergências. 

No que se refere ao deslocamento dos moradores até os centros médicos, 

segundo os entrevistados, este acontece por meio de transporte fornecido pela 

prefeitura de Poço Redondo, e em outros casos, via transporte alternativo. 

Quanto ao atendimento básico e hospitalar, estes são viabilizados na cidade 

de Poço Redondo onde se situa a Unidade Básica de Saúde da região, composta 

por: clínico geral, dentista, enfermeiros, agente de saúde, entre outros. Quando 

solicitado que avaliassem os serviços prestados pela unidade de saúde, 60% dos 

entrevistados declararam estarem satisfeitos, enquanto 40% manifestaram 

insatisfação  

Dentre as famílias entrevistadas 55% afirmaram haver casos de doenças 

crônicas entre os membros das mesmas, sendo que a de maior incidência tem sido 

a hipertensão, com 71,5% dos casos, seguido da insuficiência renal, com 14,2%, e o 

diabete e problemas cardíacos, com 7,1% cada um (Tabela 24). 

 

Tabela 24 – Assentamento Pioneira: 
Número de ocorrências de doenças crônicas 

Doenças crônicas % de ocorrências 

Diabetes 7,1 

Hipertensão 71,5 

Insuficiência renal 14,2 

Problemas cardíacos 7,1 

Fonte: Trabalho de campo, 2009. 

 

Ao serem questionados sobre a existência de capital para sanar possíveis 

necessidades emergenciais, bem como sobre a existência de algum bem, 45% das 

famílias entrevistadas responderam não possuir, enquanto 55% declararam possuir 
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(Tabela 25). Porém percebe-se que a média de valores dos bens daqueles que 

assim os declarou, não ultrapassam valores acima de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Tal realidade pode estar relacionada ao nível de rendimento proporcionado pela 

atividade agrícola, quando esta atende apenas as necessidades diárias da família, 

não sendo possível uma reserva financeira para alguma emergência.  

 

Tabela 25 – Assentamento Pioneira: 
Disponibilidade de bens materiais 

Possui Bens % 

Sim 45 
Não  55 

Total 100 

Fonte: Trabalho de campo, 2009. 

 

Por outro lado, levando em consideração a própria lógica camponesa, a 

reserva monetária não se materializa necessariamente na forma de dinheiro, mas 

em bens e instrumentos de produção, como, principalmente, a aquisição de terras, 

quando não é possível, os recursos são canalizados na aquisição de rebanho bovino 

que se constitui na reserva financeira técnica para as possíveis emergências. 

No caso dos assentados, além de não possuírem uma reserva financeira, eles 

são na sua maioria (60%) portadores de dívidas fruto de algum tipo de empréstimos 

ou financiamento realizados junto ao setor financeiro, possivelmente ligado ao 

crédito agrícola. Pagam em média R$ 90,00 (noventa reais) mensais pelos mesmos. 

Apenas 40% delas não possuem nenhum tipo de dívida (Tabela 26). 

 

Tabela 26 – Assentamento Pioneira: 
Contração de Dívidas 

Possui Dívidas % 

Sim 60 
Não  40 

Total 100 

Fonte: Trabalho de campo, 2009. 

 

No cultivo, prevalece a plantação de milho (Figura 22) e feijão, geralmente 

destinados ao consumo e o excedente é comercializado nas feiras. Além destas há 

pequena produção de palma para alimentação dos animais. A plantação ocorre no 
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período das chuvas, uma vez que são cultivos de sequeiro já que não há sistema de 

irrigação no assentamento, mas que se constitui em reivindicação dos assentados. 

Há também pequenas produções de abóbora e batata doce destinadas ao consumo 

familiar e a geração de renda com a sua comercialização. 

 

 
Figura 22 – Comunidade Pioneira: Plantação de milho 
 Foto: Relatório Coep 2008. 

 

Quanto à atividade pecuária, prevalecem pequenas criações de bovino, 

galinha de capoeira e galinha de angola (guiné) que são geralmente reservadas para 

possíveis necessidades financeiras emergenciais, para o consumo de final de 

semana (as aves), como para atividades festivas de grande porte (batizados e 

casamentos). 

Portanto, como não poderia ser diferente, a prática da agricultura prevalece 

nos assentamentos, porém muitas limitações são apresentadas. Estas ocorrem 

desde a necessidade de um equipamento básico como uma enxada, até a presença 

de um técnico agrícola para possíveis orientações. Isso nos remete pensar o quanto 

à distribuição de terra, quando ocorre, é de maneira bastante mecânica deixando de 

existir aquilo que pode ser considerado de mais importante que é um 

acompanhamento preciso para que o direito não só a terra possa ser garantido, mas 

também o direito a se viver bem com a terra que se conquista. 
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Essa também é uma das reclamações manifestas por parte de alguns 

entrevistados: a ausência de assistência técnica, para que eles possam produzir 

melhor e em maior quantidade e com isso garantir o sustento da família. 

Quanto ao recebimento de algum financiamento, apenas 25% dos 

entrevistados confirmaram esta prática, cujo credor é o PRONAF. Quanto à 

assistência técnica 55% declararam receber assistência de um técnico agrícola, e 

7,1% dos entrevistados afirmaram\reconheceram prejudicar o meio ambiente de 

alguma forma, devido ao uso de técnicas agrícolas inadequadas. 

Com relação às principais necessidades para a produção, 30% declararam 

necessitar de financiamento produtivo, enquanto 20% almeja projetos agrícolas, 6% 

não souberam opinar, 2% não planta e os demais, desejam ajuda técnica e irrigação 

para melhorar a produção. 

Com relação à organização comunitária, dos entrevistados 30% declararam não 

fazer parte da Associação de Moradores local, enquanto 70% afirmaram fazer parte, 

e que tal participação ocorre basicamente através da contribuição mensal e da 

freqüência em reuniões. 

Quanto aos que não participam da associação, estes dizem respeito a filhos 

de assentados que declararam inclusive, se sentir excluído pela não participação, e 

há pessoas que manifestaram não ter interesse, pois, os benefícios levados à 

comunidade através da associação são considerados pouco relevantes. 

Muitos afirmaram que a desunião é algo marcante na associação e que isso 

ocorre graças, unicamente, ao presidente. Esta realidade remete a necessidade de 

ações voltadas para despertar o debate e a reflexão sobre o significado do 

associativismo. Os entrevistados têm ciência de que há inadimplência na associação 

e assim, apontam essa situação como um dos principais problemas que contribuem 

para a inviabilidade de qualquer atividade na mesma, principalmente relacionadas a 

financiamento e projetos. 

Os entrevistados foram questionados sobre a participação deles no MST. 

Assim, 70% declararam participar do mesmo, sendo que tal participação ocorre 

basicamente via reuniões. Já 30% afirmaram que não fazem parte do referido 

movimento, fato que merece uma melhor análise tendo em vista que estes estiveram 

envolvidos na luta pela posse da terra, mas demonstraram haver um hiato entre o 



 

 

98 

 

período da luta e a realidade apresentada no pós-assentamento, quando apontam 

haver uma desvinculação com o MST (Tabela 27). 

 

Tabela 27 – Assentamento Comunidade Pioneira: 
Participação no MST 

Participação no MST % 

Sim 70 
Não  30 
NR-NS 0 

Total 100 

Fonte: Trabalho de campo, 2009. 

 

Apenas 20% dos entrevistados afirmaram ser filiados ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais e que muitas informações são recebidas via este órgão, como 

por exemplo: dúvidas e encaminhamentos ao INSS. Mas poucos participam 

efetivamente de algum tipo de atividade ligada a ele. É de salientar que o Sindicato 

representa a junção de forças para o fortalecimento das conquistas, porém, é visível 

a apatia por parte dos moradores em relação à instituição. 

Com relação à satisfação em morar no assentamento todos os entrevistados 

declararam gostar do lugar, pelo fato de ser calmo e sossegado, mas, 

principalmente, por ser o lugar onde conseguiram terra para plantar e uma casa para 

morar. Apenas 20% dos entrevistados manifestaram o desejo em sair da 

comunidade, porém este desejo é mais frequente entre os filhos de assentados que, 

conforme já foi comentado, têm poucos direitos garantidos no assentamento e hoje 

lutam para conquistar seu pedaço de terra.  

Mesmo diante das dificuldades enfrentadas a família e a moradia são os itens 

mais valorizados pelos assentados. A família é a base de sustentação do camponês, 

é o seu sustentáculo, a moradia é o símbolo da segurança, da permanência, da 

possibilidade em se fixar, fincar raízes.  

Eles reconhecem que os serviços comunitários, bem como a segurança e o 

lazer são questões importantes para a qualidade de vida. No entanto, a grande 

preocupação dos assentados, é com relação ao sustento da família que tem se 

tornado cada vez mais difícil, os obrigando a buscar trabalho fora do assentamento. 

Eles afirmam que, se dependessem apenas da produção no lote estariam passando 
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fome. O pouco que conseguem (quando conseguem) produzir não é suficiente para 

suprir as necessidades da família. Assim, não conseguem enxergar alternativas para 

que possam sair dessa situação, como estão endividados não podem fazer um novo 

financiamento para investir na produção. 

  

 

4.3 A inadimplência como fator de exclusão  

 

Quando analisamos os dados levantados no trabalho de campo, nos dois 

assentamentos, verifica-se que a inadimplência é um dos principais problemas 

apontados pelos entrevistados sobre a política de crédito do Pronaf, pois os deixam 

impossibilitados de fazer novos empréstimos prejudicando, assim, todo o processo 

produtivo. Entre os entrevistados 83% estão endividados e não tem como saldar 

essas dívidas, pois não conseguem produzir (Figura 23).  

 

 
Figura 23 – Assentamentos Cuyabá e Pioneira: 
Dívida com o Pronaf. 
Fonte: Trabalho de campo, 2009 

 

Entre os fatores que os levaram a inadimplência, segundo os entrevistados, 

foi a falta de orientação por parte das instituições envolvidas na operacionalização 

do programa e a falta ou ineficiência da assistência técnica para os projetos depois 

que são aprovados. Não há orientação para a aplicação do dinheiro, bem como os 

beneficiários não sabem administrar os recursos que recebem e investem de forma 

inadequada, e quando chega o prazo de saldar a dívida não conseguem fazê-la. 

Sem conseguir saldar a dívida anterior, consequentemente, eles não podem fazer 

um novo empréstimo e acabam comprometendo todo o processo produtivo. 
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Em muitos casos, eles recebem o empréstimo e não tem idéia de como 

utilizá-lo. Segundo depoimentos dos entrevistados o Pronaf, em alguns casos, serviu 

apenas para deixá-los endividados.  Alguns entrevistados entendem o crédito como 

uma forma de “agiotagem” para que eles sejam sempre dependentes do governo.  

Com relação ao prazo para o pagamento dos empréstimos, esses são pagos 

em parcelas com um prazo de aproximadamente de 06 meses. Por vezes, o banco 

aumenta o prazo para o pagamento do crédito, dando oportunidade de renegociação 

da dívida, porém eles não dispõem de condições financeiras para pagar e 

consequentemente continuam inadimplentes e não conseguem acessar um novo 

crédito. 

Associado à inadimplência está a falta de assistência técnica apropriada, que 

é apontada como uma das principais dificuldades para se manter no assentamento. 

Esse serviço é prestado, principalmente, através do INCRA que representa 51% da 

assistência, enquanto o MST aparece em segundo lugar com 37%. Porém quando 

perguntamos sobre a eficiência eles afirmam que na maioria das vezes deixam a 

desejar (Figura 24). 

 

 
Figura 24 – Assentamentos Cuyabá e Pioneira: 
Assistência técnica. 
Fonte: Trabalho de campo, 2009 

 

Com relação à regularidade das visitas dos técnicos, 42% responderam que 

ocorre semestral, enquanto 28% afirmaram a visita mensal (Figura 25). Segundo 

relato dos entrevistados os técnicos, em determinados casos, comparecem apenas 

para cumprir uma tarefa requisitada pela instituição que representam, mas não estão 

interessados em ajudar a resolver os verdadeiros problemas dos assentados. Um 

dos entrevistados afirmou que não necessita de assistência técnica, pois “não 

produz nada”. 
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Figura 25 – Assentamentos Cuyabá e Pioneira: 
Periodicidade das visitas técnicas. 
Fonte: Trabalho de campo, 2009. 

 

A falta de compromisso e o descaso com relação a assitência técnica 

contribui de forma significativa para que os projetos  aprovados pelo crédito do 

Pronaf não sejam executados como  deveriam. Pois, em muitos caso eles não 

entendem algumas questões produtivas e financeiras que necessitam para investir 

de froma mais racional o recursso que recebem. Mesmo com a presença dessas 

instituições como MST e INCRA, não tem contribuido de forma satisfatória para a 

produção nos assentamentos. 

 

  

4.4 Infra-estrutura produtiva nos assentamentos e a comercialização 

  

A falta de assistência técnica ou a não execução de forma satisfatória e os 

problemas relacionados ao crédito agrícola, refletem diretamente na infra-estrutura 

produtiva nos assentamentos, daí a importância de se verificar e analisar de que 

forma os assentados estão tendo acesso ao crédito, e como estão sendo utilizados 

esses recursos. 

 Entre as principais dificuldades apontadas pelos entrevistados para 

conseguirem produzir estão a ausência de chuvas no período certo e a falta de 

apoio do governo, que na realidade se trata da ausência de políticas de crédito para 

investir na infra-estrutura produtiva,  e assim  contribuir para que eles possam dar 

um salto qualitativo com relação a produção.  
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Os principais cultivos identificados nos dois assentamentos, são produtos 

ligados a subsistência das famílias e estão relacionados ao período de chuvas na 

região, que acontece entre os meses de março e junho. As sementes utilizadas para 

o plantio em alguns casos são dos próprios agricultores que armazenam em suas 

próprias casas, utilizando técnicas rudimentares. Em alguns casos são doadas pela 

prefeitura que, segundo os entrevistados, nem sempre são de boa qualidade, fator 

que compromete a qualidade da safra. Com relação aos instrumentos de trabalhos 

utilizados, estes estão ultrapassados, de modo que, não contribuem muito para o 

aumento e melhoramento da produção. Sendo assim, ocorre o predomínio de 

cultivos de baixo valor e, quase sempre, voltado para o auto-consumo, como o feijão 

e o milho, que representam cada um, 38% da produção dos entrevistados. Algumas 

culturas de maior valor agregado, como o mel, a melancia e o girassol, que estão 

voltados ao mercado são praticadas em pequenas áreas e por poucos produtores 

(Figura 26).   

 

 
Figura 26 – Assentamentos Cuyabá e Pioneira: Produção 
agrícola. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2009 

 

Já com relação à pecuária destaca-se a criação de bovinos. É uma atividade 

considerada de risco para ser realizada na região, tendo em vista o grande consumo 

de água e a falta de recursos dos assentados. No entanto, é essa atividade que 

garante a feira semanal da família com a venda do leite, e também representa uma 

poupança para uma possível emergência financeira (Figura 27).   
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Figura 27 – Assentamentos Cuyabá e Pioneira: Produção 
pecuária 
Fonte: Trabalho de Campo, 2009 

 

Com relação à comercialização, os principais problemas apontados pelos 

entrevistados foram: o baixo preço pago pelos produtos; a figura do atravessador, 

que é o maior beneficiado, e quem lucra de verdade com a compra e venda dos 

produtos e; a falta de orientação para que eles consigam um bom preço para seus 

produtos. Eles produzem pouco, de forma individualizada e não dispõem de 

transporte próprio. Assim, na hora de negociar com o atravessador os agricultores 

não tem como barganhar o preço justo e acabam repassando os produtos de acordo 

com os interesses do comprador. Os poucos assentados que possuem transporte 

próprio comercializam diretamente nas feiras locais e regionais. Esses conseguem 

obter uma renda mais alta, pois vendem direto para o consumidor.   

Outro fator limitante para a produção nos assentamentos é o tamanho dos 

lotes, que é muito reduzido, principalmente, no Cuyabá, com 9,7 hectares em média, 

enquanto no Pioneira os assentados dispõem de 21,2 hectares para produzir. A 

exígua extensão dos lotes se converte em desestimulo para os assentados, 

contribuindo, assim, para a desistência de muitos, que na primeira oportunidade 

repassam seus lotes para terceiros. Aqueles que insistem em continuar no 

assentamento precisam buscar outras fontes de renda através do trabalho 

acessório. Cerca de 73% dos entrevistados afirmaram que não conseguem 

sustentar a família apenas trabalhando e produzindo  em seus lotes (Figura 28). 
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Figura 28 – Assentamentos Cuyabá e 
Pioneira: Sustento da família 
Fonte: trabalho de campo, 2009 

 

Como não conseguem sobreviver, uma grande porcentagem dos 

trabalhadores precisam vender sua força de trabalho na própria região, trabalhando 

com a agricultura,  bem como em outras atividades principalmente na construção 

civil, quando precisam se deslocar para outros estados em busca de trabalho. A falta 

de investimentos na estrutura produtiva obriga os assentados a procurar outras 

fontes de renda e a trabalhar em outras atividades, ou viver das aposetadorias 

recebidas pelos mais velhos do grupo familiar (Quadro 02) 

  

TRABALHO ACESSÓRIO E APOSENTADORIA  

OCUPAÇÃO LOCAL DE TRABALHO 

Venda de miúdos de bovino Feira / Poço Redondo 

Construção civil 
MT, Poço Redondo, RJ, MG, RO, 

SP, SC, MS, Bolívia. 

Barragens  Rondônia 

Serviços gerais Poço Redondo, Projeto Califórnia 

Auxiliar administrativo Escola do assentamento 

Costura Residência 

Oficina Poço Redondo 

Prefeitura Canindé do São Francisco 

Colheita de quiabo Projeto Califórnia 

Manutenção da rede de água Prefeitura 

Aposentado  - 

Quadro 02 – Assentamentos Cuyabá e Pioneira: Trabalho acessório 
e aposentadoria. 
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Fonte: trabalho de campo 2009. 

A partir do que foi exposto nesse capítulo e analisando as informações 

apresentadas no quadro acima, podemos afirmar que a existem diversos problemas 

que precisam ser solucionados com relação à política de crédito agrícola 

disponibilizada para os assentados. Quando esses agricultores assentados e seus 

filhos precisam deixar suas famílias em busca de trabalho para sobreviver, 

denunciam que existem problemas muito sérios com relação ao planejamento, a 

execução e operacionalização da política de crédito agrícola do Pronaf, direcionada 

a esse público específico, que necessitam ser revistas para que de fato eles possam 

conseguir sua autonomia. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

De acordo com as leis que criou e regulamentou o Pronaf, em 1996, o 

programa se constitui como uma política pública que deveria atender aos pequenos 

agricultores, no tocante a melhoria nas suas condições de vida, através de 

investimentos na infra-estrutura produtiva, promovendo a geração de emprego e 

renda, e facilitando sua inserção no mercado. Porém, como constatado em nossa 

pesquisa, esses objetivos não foram atingidos para os agricultores nos 

assentamentos de reforma agrária no Alto Sertão Sergipano. 

Após mais de uma década de inserção dos agricultores assentados através 

da linha “A” nesse programa, não foram detectadas mudanças significativas na vida 

das famílias que tiveram acesso ao crédito durante esse período.  Mesmo com o 

grande volume de recursos que tem sido investidos nessa área, o programa, como 

se previa em sua criação e implementação, não conseguiu atingir aos agricultores 

pouco capitalizados. O sucesso do Pronaf com relação ao volume de recursos 

aplicados, tem se concentrado entre aqueles grupos que dispõem de capital e de 

uma infra-estrutura produtiva. Além disso, a liberação de recursos tem se 

concentrado nas regiões mais ricas do país. 

Entre os agricultores assentados a burocracia foi apontada como o fator 

principal de exclusão do programa. O agricultor que não apresenta a documentação 

exigida, bem como um projeto compatível com as exigências das instituições 

envolvidas, está excluído de ter acesso ao financiamento. Já para os que tiveram 

acesso ao Pronaf, um dos grandes problemas enfrentados, é o alto índice de 

inadimplência que os impossibilita de acessar novos empréstimos. Aqueles que 

conseguem fazer um esforço para saldar suas dívidas, o fazem não por acreditar na 

política, mas por respeito às formalidades contratuais, no sentido de preservar o 

nome “limpo” perante as instituições financeiras. 

Para os assentados, faltam informações mais detalhadas quanto à natureza 

dessa política e conhecimentos de como se processam as relações entre os agentes 
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gestores. Esses são fatores que contribuem para agravar o quadro de dificuldades, o 

que provoca um isolamento desses agricultores. Em determinados casos, eles são 

penalizados por não compreender a lógica dos contratos estabelecidos pelos 

agentes financeiros e assim não conseguem se posicionar frente ao problema. Os 

agentes responsáveis pela assistência técnica em muitos casos não conhecem o 

cotidiano desses grupos, consequentemente prestam orientação inadequada 

seguindo apenas as normas tecnicistas, o que contribui para agravar as falhas já 

existentes.  Por isso, tem sido considerada ineficiente e insatisfatória para a maioria 

dos agricultores assentados. 

Analisando as condições socioeconômicas em que estão vivendo essas 

famílias, podemos afirmar que apesar de estarem assentados há mais de uma 

década, não houve mudanças significativas na infra-estrutura física dos 

assentamentos, nem tão pouco na qualidade de vida dessas pessoas, em virtude 

disso, constatamos um alto índice de rotatividade nos dois assentamentos 

investigados.  Como não conseguem investir na infra-estrutura produtiva por falta de 

crédito, orientação e assistência técnica, não lhes resta outra opção.   

Dessa forma, não há dúvidas de que a política de reforma agrária aliada a 

política de crédito do Pronaf, nos assentamentos Cuyabá e Pioneira, não tem 

proporcionado melhorias nas condições de vida das pessoas inseridas no programa, 

pelo contrário, os agricultores que conseguiram ter acesso aos empréstimos 

encontram-se como reféns dos bancos com dívidas acumuladas e não conseguem 

pagar. 

Portanto, podemos afirmar que esses agricultores estão vivendo uma situação 

de submissão, Assim eles voltam a situação que viviam antes de serem assentados, 

ou seja, de sujeição a relações de trabalho precárias, porém com um agravante, 

estão endividados e não tem condições de saldar esses débitos. Como não 

conseguem sustentar suas famílias com a produção do lote (que é quase 

inexistente), muitos chefes de família precisam sair em busca de trabalho fora do 

assentamento e assim, passam a utilizar o assentamento apenas como moradia, 

fato que descaracteriza totalmente o que se chama de reforma agrária. 

Assim, podemos afirmar a existência de falhas nesta que deveria ser uma 

política pública de inclusão.  Estas vão desde o planejamento, passando pela 



 

 

108 

 

execução e operacionalização do programa. Compreendemos dessa forma, que são 

necessárias mudanças no planejamento das ações e na distribuição dos recursos, 

além da criação de uma política ampla e eficaz de comercialização da produção 

agrícola, para que estes possam atender de fato as necessidades dos agricultores 

assentados e contribuir para melhorar as suas condições de vida. 
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Anexo I 

 
QUESTIONÁRIO  

 
1 - CONDIÇÃO DO ENTREVISTADO 

1-1É Proprietário do lote? 

(   )  Sim     (   ) Não 

Se  Proprietário, é: 

(   )1º    (   )2º   (   )3º    (  ) Outros 

1.2 Qual a maior dificuldade encontrada para se manter no 

assentamento?___________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________ 

 

 2 - SOBRE O USO DA TERRA 

2.2 Qual é a área do seu lote? _________________________ 

2.3 Quantos hectares utiliza para agricultura? _____________ 

2.4 Quantos hectares utiliza para a pecuária ?_____________ 

3 - COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

 3.1 Comercializa parte de sua produção? 

(   ) Sim                 (   ) Não  

Produção agrícola:  (   ) Feijão (   ) Milho  (  ) Mandioca  (  ) Outros 

Atividade pecuária: (   ) Bovino  (   ) Suino (   ) Galinha (  ) Outros 

3.2 Onde vende os produtos? 

(  ) Feira local  (  ) Mercado regional    (  ) Atravessador    (  ) Outro 

3.3 Como é realizado o transporte dos produtos do assentamento  para  

comercialização?_________________________________________________

_____ 

A negociação dos preços dos produtos favorecem aos assentados? 

(  )Sim                  (  )Não 

3.4 As condições das estradas são adequadas? 

 (  ) Sim                   (  ) Não 

Rendimento anual aproximado com a comercialização dos produtos: 



 

 

 

Produção Agrícola R$_______________________ 

Atividade PecuáriaR$_______________________  

4 - CRÉDITO DO PRONAF 

4. 1Já teve acesso ao crédito do Pronaf “A”? 

(   ) Sim                  (   ) Não  

 4. 2 O que é necessário para ter acesso ao Pronaf  “A”? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________ 

4.3 Como conseguiu a DAP?-

_______________________________________________________________

____ 

4.4 Em qual banco fez o empréstimo? 

_______________________________________________________________

____ 

4.5Quando?_____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________ 

4.5 Encontrou dificuldades para ter acesso ao crédito? 

4.6 Para quais finalidades  utilizou o empréstimo? 

_______________________________________________________________

____ 

 

4.7 Qual foi o valor do financiamento? 

_______________________________________________________________

____ 

4.8 Quanto tempo levou pagar todo o empréstimo? 

_______________________________________________________________

___ 

4.9 Enfrentou dificuldades para efetivar os pagamentos? 

(    )   Sim                     (   ) Não 



 

 

 

4.10Quais?______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________ 

4.11 O fato de ter conseguido o empréstimo do Pronaf contribuiu para melhorar 

as condições de vida no assentamento?  

(  ) Sim      (  ) Não 

4.12 De que 

forma?__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________ 

4.13 Na sua opinião os critérios para ter acesso ao Pronaf  beneficia os 

assentados? 

(  )    sim     (    ) não 

4.14 Os valores dos empréstimos são suficientes para promover mudanças na 

produção agropecuária? 

(  ) Sim          (   )Não 

4.15 Em algum momento precisou renegociar os empréstimos do Pronaf  junto 

ao banco? 

(  )sim   (   )não 

4.16 Quantas vezes? 

4.17 Atualmente  está inadiplente com relação aos empréstimos do Pronaf? 

(  ) Sim     (   ) Não 

4.18 Quando está inadiplente consegue novos empréstimos? 

(  )Sim    (  )Não 

 

5 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

5.1Dispõe de assistência técnica no assentamento? 

(   ) INCRA         (   ) MST            (   ) Particular  

Outro(s ), Qual(is)? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



 

 

 

_______________________________________________________________

____________ 

Periodicidade das visitas técnicas 

(  ) Semanal  (  ) Quinzenal  (  ) Mensal   (  ) Semestral  (  ) Anual   (  ) Quando 

solicitada 


