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RESUMO 
 
 

O presente trabalho analisa como o processo de conversão e uso da terra vem 
interferindo na execução, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar _ PRONAF e na garantia da segurança alimentar dos pequenos agricultores 
do Engenho Tiriri, uma antiga comunidade rural localizada no território do Complexo 
Portuário Industrial de Suape, no Município do Cabo de Santo em Pernambuco. O 
referencial teórico utilizado, trás uma abordagem de caráter crítico. As categorias de 
análise foram o espaço, o território, agricultura familiar, (In) Segurança Alimentar e o 
PRONAF. A metodologia, deste estudo está estruturada na triangulação de método 
Utilizou-se também a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. Os resultados 
demonstraram que, enquanto as famílias tinham assegurado o direito a posse e uso 
da terra no engenho Tiriri, a  segurança alimentar e a reprodução social do grupo 
estava assegurada. A partir do momento em que o Estado, iniciou a expulsão dos 
agricultores das terras para nelas instalar as empresas do Complexo Portuário 
Industrial de SUAPE, constatou-se que a apropriação privada da terra no território 
vem interferindo na efetivação de políticas públicas voltadas para a promoção do 
desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, a exemplo, do PRONAF e, 
provocando inúmeros impactos socioambientais para as famílias, como a perda do 
sentimento de pertencimento ao lugar, a referência de suas vidas, da renda, da paz, 
o direito de uso dos recursos naturais e contribuindo para um nível grave de 
insegurança alimentar e, consequentemente da cidadania. 
 
 
Palavras chaves: Segurança Alimentar. Uso e Posse da Terra. Agricultura 
Familiar. PRONAF. Impactos socioambientais 
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ABSTRACT 
 

 
This work analyzes how the process of expropriation of the land and the use of land 
is interfering in the execution of the National Program For The Strengthening of 
Family Agriculture (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar)-
PRONAF and the guarantee of food safety for the small farmers from the Tiriri sugar 
plant, an old rural community located in the Industrial Port Complex of Suape, in the 
municipality of Cabo de Santo Agostinho, in the state of Pernambuco. The theoretical 
reference utilized includes a critical approach. The categories analyzed were space, 
territory, family agriculture, (a lack of) food safety and PRONAF. The methodology of 
this study is based on a triangulation method. It also utilizes the Brazilian Standards 
for determining Food Safety or lack thereof. The results show that when the families 
had the ownership and the use of the land, in the Tiriri Sugar plant, the food safety of 
the families and the growth of the community were guaranteed. However, when the 
state government began the expulsion of the farmers from their lands, in order to 
benefit the Industrial Port Complex of Suape companies, it became clear that this 
expropriation is interfering in the results of the PRONAF, a public policy geared 
towards the sustainability of family agriculture. The private expropriation of the land, 
in this area, is interfering in the effectiveness of the public policies geared towards 
the promotion of sustainable development of family agriculture, an example of 
PRONAF thus provoking innumerable social-environmental impacts for the families 
such as: the loss of a sense of belonging to a place, which has served as a reference 
for their lives, their income and sense of peace and also the right to the use of natural 
resources and thus contributing to a serious lack of food safety and consequently a 
lack of citizenship. 
 
 
Key words: Food Safety. Use of land and land ownership. Family Agriculture. 
PRONAF. Social-environmental impacts. 
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INTRODUÇÃO 

 

O modelo de desenvolvimento adotado no Brasil é uma negação declarada 

dos direitos de cidadania dos diferentes segmentos da população brasileira – como 

negros, quilombos, indígenas, pequenos agricultores sem ou com pouca terra. Os 

processos de desenvolvimento econômico ligam-se à questão alimentar por motivos 

de ordem ética, econômica e política, e esta questão influi de forma decisiva no 

padrão de eqüidade social de uma sociedade (MALUF, 2007). 

  

Na complexa formação da sociedade brasileira, a terra sempre ocupou e 

ainda ocupa um lugar central no imaginário dos diferentes sujeitos sociais que vivem 

em torno de sua posse, ou de seu uso. (LIMA, 2006). De acordo com Lima a terra 

configura um espaço não só de possibilidades produtivas e de riquezas, mas 

também de vida encerrando uma grande carga simbólica, eivada de valores 

referidos à experiência cotidiana do mundo campesino. Para uns, ela é campo de 

poder e disputa política, para outros, de afirmação social.  Muitos nela vivem e 

sobrevivem com a dúvida do legal e do ilegal, do possível e do impossível. Para o 

produtor de uma atividade familiar a terra é terra de trabalho, não é utilizada como 

instrumento de exploração da força de trabalho alheio, não é terra de uso capitalista 

(ROSSINI, 2009). 

 

Segundo Andrade (1984), a partir do momento que são implantadas novas 

formas de utilização da terra e, conseqüentemente, um tipo de espaço, este nunca 

se torna definitivo, estático. Com a evolução da economia e da sociedade, outras 

utilizações vão sendo dadas a terra, ora visando modificar a produção, ora visando 

acelerar a atividade produtiva, modificações essas que se exteriorizam no tipo de 

espaço produzido. Por isto, a produção do espaço nunca fica perfeita e acabada, 

havendo uma constante reprodução da mesma. 

   

No caso brasileiro, houve uma grande transformação no uso e posse da terra 

e na produção do espaço. De um sistema comunitário de posse e uso da terra, 

passou-se a um sistema de apropriação privada dela. No processo de produção do 

espaço para alguns e não para toda a sociedade, se escuda no poder político do 

Estado que organiza o território visando utilizá-lo de determinadas formas e com 
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determinados fins (ANDRADE, 1984). A utilização do espaço é maximizada, e a 

sociedade, ainda sob a égide do Estado, vai aperfeiçoando cada vez mais as formas 

materiais e sociais de utilização do território. Estas transformações nos meios e nas 

técnicas vão provocar conseqüências que levam à necessidade de reformulação dos 

fins a serem atingidos. E estes se reformulam em função do jogo de interesses, de 

pressões e de poder existentes entre classes e grupos sociais. 

 

Para Haesbaert (2004) todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, 

em diferentes combinações, funcional e simbólico. É funcional, pois proporciona 

recurso, seja como proteção ou abrigo (“lar” para o nosso repouso), seja como fonte 

de “recursos naturais” – “matérias-primas” - que variam em importância de acordo 

com o(s) modelo(s) de sociedade(s) vigente(s), como no caso, do município do Cabo 

de Santo Agostinho onde, o Estado utiliza de forma funcional as áreas de terra e os 

demais recursos naturais para implantação dos diversos empreendimentos 

econômicos de SUAPE. Desta forma, território tem a ver com poder, mas não 

apenas ao tradicional “poder político”. Ele diz respeito tanto ao poder no sentido 

mais concreto, de dominação, quanto ao poder no sentido mais simbólico, de 

apropriação (HAESBAERT 2004).  

 

Atualmente as relações entre as sociedades e seu espaço-suporte não mais 

têm caráter privilegiado, mas dependem de uma determinação externa que tem o 

domínio deste espaço, da orientação de sua produção e do destino de sues 

habitantes (SANTOS 2007).  

 

Uma das teses discutida por Rossini (2009), é a de que o espaço se constitui 

uma produção humana, sendo o seu processo de criação e transformação 

determinado pelo modo como os homens produzem sua existência, isto é, pelo 

modo de produção vigente. Ainda para esta autora, o modo de produção é apenas 

um elemento da totalidade, determinando-a e sendo por ela determinado, o 

processo de produção espacial deve ser analisado a partir dessa totalidade – ou 

seja, a categoria mais geral que é a formação econômica da sociedade. Assim, 

continua afirmando que o ato de produzir é concomitantemente o ato de produção 

do espaço.   
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A agricultura familiar está no centro de questões fundamentais que hoje estão 

postas ao nível nacional e local. Entre estas questões, assumem especial relevo a 

preservação do patrimônio natural, a quantidade e qualidade dos alimentos, as 

demandas de segurança alimentar, a adequação dos processos produtivos e a 

eqüidade das relações de trabalho (WANDERLEY, 2009). 

  

Atualmente, a agricultura familiar é reconhecida pelo Estado, contando 

inclusive com uma lei que a define e que estabelece diretrizes para a formulação de 

políticas públicas específicas (Lei nº 11.326 de 2006). Mesmo diante desse 

reconhecimento, muitos agricultores familiares são impedidos de construir o seu 

progresso a partir do emprego do seu trabalho na terra e de seus conhecimentos na 

valorização dos potenciais ecológicos e socioculturais locais. Dessa forma, 

impedidos de contribuir diretamente para o progresso da sociedade em que estão 

inseridos. Além, da função essencial de produzir alimentos em quantidade, 

qualidade e diversidade, o agricultor molda estilos de desenvolvimento rural/local 

que mantêm relações positivas com os ecossistemas, tornando-se responsável pela 

promoção de um modo de produção multifuncional. 

 

Em 1996 foi criado o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar _ PRONAF que teve como referência o estudo da FAO/ INCRA (1994 / 

1995) e sob a pressão dos agricultores. O objetivo do Programa é apoiar a 

agricultura tendo por base o desenvolvimento rural de “modo a estabelecer um novo 

padrão de desenvolvimento sustentável que vise ao alcance de níveis de satisfação 

e bem-estar de agricultores e consumidores, no que se refere às questões 

econômicas, sociais e ambientais, produzindo um novo modelo agrícola nacional” 

(Brasil, 1996, p.11). Um dos caminhos para analisar a importância do PRONAF para 

os pequenos agricultores será a partir dos objetivos estabelecidos na sua 

concepção. 

 

O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo, no entanto, 

situações de insegurança alimentar podem ser detectadas a partir de diferentes 

problemas, tais como fome, consumo de alimentos, estrutura da produção predatória 

em relação ao ambiente natural ou às relações econômicas e sociais.  
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Os problemas em torno da posse e uso da terra, sempre estiveram presentes 

na vida dos pequenos agricultores do Cabo de Santo Agostinho, e se intensificaram 

nos últimos anos, devido aos interesses econômicos do Estado para a construção 

de obras gigantescas, como ocorre atualmente na área do Complexo Portuário de 

SUAPE (CIPS). Esse pequeno produtor é obrigado a se deslocar para outras áreas, 

algumas, bolsões de pobreza, transformando-os em assalariados urbanos ou rurais 

em outros espaços, onde acabam perdendo a sua identidade e cidadania. 

 

 O presente trabalho incide sobre esta conjuntura, na qual um contingente 

significativo de pequenos agricultores está inserido. Pretende-se analisar o processo 

de conversão do uso da terra e os impactos socioambientais do Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf e na (in) segurança alimentar no 

Engenho Tiriri, localizado no território do Complexo Industrial Portuário de SUAPE, 

no Município do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Brasil.   

              

O estudo teve como principal referencial teórico trabalhos de estudiosos do 

mundo rural e também de outras áreas que vêm realizando significativos estudos 

sobre o desempenho e a importância da agricultura familiar a partir de diferentes 

enfoques teóricos e analíticos. A significação do modo de vida e a organização da 

produção centrada na terra, no trabalho e na família (WANDERLEY, 1995), a 

capacidade de produzir alimentos de boa qualidade para mercados diversos 

(ABRAMOVAY,1992), a interdisciplinaridade da garantia da segurança alimentar e 

sua importância para o desenvolvimento socioambiental (MALUF; MENEZES; 

VALENTE, 1996).  

 

Também, os diversos trabalhos de Milton Santos, Manoel Correia de Andrade, 

Henri Lefebvre, Rosa Ester Rossini, Vitória Fernandes Gehlen, e Rogério Haesbaert, 

e outros pesquisadores locais, que estão se dedicando a analisar e apontar 

alternativas para os inúmeros problemas, principalmente aos de relacionados às 

questões socioambiental do município do Cabo de Santo Agostinho, a exemplo, de 

(SILVEIRA, 2010), (BARROS, 2004); (BARROS, 2009); (GOUVEIA, 2010) que 

trazem ferramentas teóricas que facilitam a interpretação critica do território. Estes 

estudos foram fundamentais para a compreensão do universo empírico desta 

pesquisa, pois conduziram uma leitura profunda deste espaço, oferecendo 
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proposições significativas para entender o papel ativo do espaço no movimento da 

totalidade social.            

 

A motivação para realizar esta pesquisa nasceu a partir das inquietações 

apresentadas pelos pequenos agricultores que vivem nas áreas de influência direta 

do CIPS. Preocupações expressadas e observadas durante as oficinas e demais 

momentos educativos sobre meio ambiente e segurança alimentar, promovidos por 

ONG’s locais. A pesquisa se desenvolveu tendo como referência teórica e empírica 

os estudos que vem sendo desenvolvidos no contexto macro da pesquisa “Do Rural 

ao Urbano: A Conversão do Uso da Terra na Zona da Mata Sul de Pernambuco” 

(Processo: Nº 503091/2007-3/Edital MCT/CNPq nº 1/2007), e o projeto 

“Observatório do Desenvolvimento: Monitoramento e Avaliação do Programa 

de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais na Zona da Mata Sul de 

Pernambuco” (Processo nº 554424/2010-0/ Edital MCT/CNPq/MDA/SDT nº 05/2009 

Gestão de Territórios Rurais), desenvolvidos pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Gênero, Raça, Meio Ambiente e Planejamento de Políticas Públicas – 

GRAPP/UFPE, da Pós-Graduação em Serviço Social da UFPE, com o apoio do 

CNPq, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente da UFPE (PRODEMA/UFPE) e a Rede de Defesa Ambiental, organização 

não governamental que atua nos municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. 
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1. METODOLOGIA DA PESQUISA  

1.1 Métodos e objetivos 

 

A presente pesquisa parte da suposição de que o processo de uso e 

conversão da terra vem interferindo na execução do PRONAF e na garantia da 

Segurança Alimentar, dos pequenos agricultores do Engenho Tiriri, localizado no 

Município do Cabo de Santo Agostinho.  

 

Pretende-se responder basicamente as seguintes suposições: O processo de 

conversão do uso da terra no município do Cabo de Santo Agostinho tem 

contribuindo para a construção efetiva de um padrão de desenvolvimento 

sustentável para os pequenos agricultores?  O uso e a apropriação privada da terra 

vêm interferindo na garantia da segurança alimentar dos pequenos agricultores e na 

implementação do programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - 

PRONAF no Engenho Tiriri?   

 

Para responder a estas questões foram propostos os seguintes objetivos: a) 

Analisar historicamente o processo de conversão do uso da terra e sua influência no 

que se refere à produção de alimentos no município e no Engenho Tiriri; b) analisar 

a proposta do PRONAF relacionados com os papéis institucionais do programa no 

que se refere à promoção do desenvolvimento sustentável e da segurança alimentar 

no Engenho Tiriri.  

   

A metodologia deste estudo está pautada na concepção da teoria critica, uma 

vez que esta favorece a reflexão e compreensão de determinados dados subjetivos 

(significados, intencionalidades, interação e participação dos atores envolvidos) e 

dados objetivos (indicadores e outros), pois são inseparáveis e interdependentes. 

Ela permite criar um processo de dissolução de dicotomias entre qualitativo e 

quantitativo;  micro e macro; interior e exterior; sujeito e objeto. 

 

 Esta concepção deu o suporte para que a pesquisa pudesse ser estruturada 

na triangulação de método que, segundo (MINAYO, 2005), integra a análise das 

estruturas, dos processos e dos resultados, a compreensão das relações envolvidas 
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na implementação das ações e a visão que os atores diferenciados constroem sobre 

a realidade estudada.  

 

 A triangulação é a combinação e o cruzamento de múltiplos pontos de vista; a 

tarefa conjunta de pesquisadores com formação diferenciada, a visão de vários 

informantes e o emprego de uma variedade de técnicas de coleta de dados que 

acompanha o trabalho de investigação, permitindo interação critica e comparação 

intersubjetiva (DENZIN, 1973, apud MINAYO et al. 2005). Esta multiplicidade e 

flexibilidade que a triangulação abarca, favoreceu a introdução, adaptação e 

utilização da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar - EBIA neste trabalho, para 

investigar as questões referentes à insegurança alimentar das famílias 

acompanhadas, conforme será detalhado adiante. 

 

 

1.2 Procedimentos Metodológicos  

 

 O planejamento objetivando a organização e o desenvolvimento da pesquisa 

contemplou três momentos: 

 

 No primeiro momento buscou-se um referencial teórico que pudesse 

favorecer a compreensão e análise do universo deste estudo. Os dados primários 

necessários ao estudo foram coletados em diversas fontes:  documentos da 

associação dos agricultores do Engenho Tiriri, do Instituto Agronômico de 

Pernambuco - IPA (escritório local - Cabo), da Secretaria Municipal de Agricultura, 

do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar - SINTRAF do Cabo. Utilizou-

se também o site do IBGE, que disponibiliza dados sobre o Programa Nacional da 

Agricultura Familiar_ PRONAF na internet. Muitas observações foram anotadas 

durante esses contatos para coleta de dados, juntamente com os primeiros registros 

fotográficos e contatos com a comunidade. Nesta fase identificou-se o grupo a ser 

pesquisado. 

 

 No segundo momento, já de posse dos dados socioeconômicos e geográficos 

da área de estudo, foi elaborado o mapa para demonstrar a localização da área do 

estudo. 
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Figura 01 - Mapa Territorial  de Sobreposição  do rendimento de Suape e Engenhos  existentes na região 
Fonte: Plano diretor do Complexo Industrial Portuário de SUAPE 
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 Um dos objetivos da pesquisa é analisar os aspectos inerentes ao PRONAF. 

Portanto, a investigação foi realizada com os dois grupos: das 40 famílias que fazem 

parte da pesquisa apenas 12 tem acesso aos recursos financeiros do PRONAF nos 

últimos 02 anos. Estas famílias formam o primeiro grupo das pessoas entrevistadas.   

O segundo grupo é composto pelas famílias dos 28 agricultores que não 

tiveram acesso aos recursos financeiros do PRONAF. Este grupo fez parte de 

entrevistas guiadas que, segundo Richardson (1999), utilizar um “guia” de temas a 

ser explorado durante o transcurso da entrevista. As perguntas não são pré-

formuladas, são feitas durante o processo e a ordem dos temas não é 

preestabelecida.  

 Nestas entrevistas abordaram-se questões referentes à relação das famílias 

com a terra e a natureza, com a produção e a comercialização dos produtos. A 

participação política no processo de negociação da “expulsão” do Engenho Tiriri, as 

percepções quanto ao futuro, o pertencimento ao lugar, a qualidade de vida e 

moradia, surgiram ao decorrer da entrevista (HEREDIA, 1979).  

Para alguns estas entrevistas serviu como momento de desabafo onde 

puderam exteriorizar os sentimentos de medo, de angústia e desamparo diante da 

realidade imposta. Em respeito aos sentimentos destas pessoas, face à dor da 

perda do seu lugar e do seu cotidiano, alguns dos relatos não foram gravados, 

apenas anotados no diário de campo. 

O terceiro momento foi destinado às análises, interpretação das informações 

colhidas no processo de sistematização e finalização da dissertação.  

1.3 Procedimento metodológico para verificar a situação de (in) segurança 

alimentar das famílias no engenho Tiriri 

 

Para obter as informações referentes à (in)segurança alimentar das famílias 

no engenho Tiriri, utilizou-se como referência a Escala Brasileira de Insegurança 

Alimentar – EBIA que é uma das escalas de medida direta da insegurança alimentar 

em diversos países. Segundo o IBGE (2010), as escalas de medida direta da 

insegurança alimentar, como a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar - EBIA, 
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fornecem informações estratégicas para a gestão de políticas públicas e programas 

sociais porque permitem tanto identificar e quantificar os grupos sociais em risco de 

insegurança alimentar (IA) quanto os seus determinantes e conseqüências. 

  

Trata-se de uma ferramenta relacionada com o custo-efetividade que vem 

sendo usada desde a década de 1990 em vários países. Sua aplicação e análise 

demonstraram existir aspectos comuns aos diferentes contextos socioculturais e que 

representam os graus de severidade da IA: 1) componente psicológico - ansiedade 

ou dúvida sobre a disponibilidade futura de alimentos na casa para suprir as 

necessidades dos moradores; 2) qualidade dos alimentos – comprometimento das 

preferências socialmente estabelecidas acerca dos alimentos e sua variedade no 

estoque doméstico; 3) redução quantitativa dos alimentos entre adultos; 4) redução 

quantitativa dos alimentos entre as crianças; e 5) fome - quando alguém fica o dia 

inteiro sem comer por falta de dinheiro para comprar alimentos e outros aspectos, 

conforme realidade do grupo pesquisado (IBGE 2010).  

 

A partir da percepção da experiência do domicílio nos últimos 90 dias, a EBIA 

aponta para um dos seguintes graus da insegurança alimentar vivida pelas famílias, 

conforme descrita no quadro 1.  
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Quadro 01 - Descrição da situação de segurança alimentar 
Fonte: IBGE, 2010. 
 

  

A escala brasileira é uma versão adaptada e validada da elaborada pelo 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em meados da década de 1995. 

O processo de adaptação e validação da EBIA no Brasil foi conduzido por um grupo 

de pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, e demandou 

a realização de estudos quali-quantitativos, nas áreas urbana e rural das cinco 

Grandes Regiões do País, entre os anos de 2003 e 2004.  

 

  De acordo com a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar – EBIA a 

identificação e mensuração da Segurança Alimentar e Nutricional possui múltiplas 

dimensões. Em seus estudos Kepple afirma que disponibilidade do alimento significa 

a oferta de alimentos para toda população e depende da produção, importação 

(quando necessária), sistemas de armazenamento e distribuição; o acesso físico e 

econômico aos alimentos significa a capacidade de obter alimentos em quantidade 

suficiente e com qualidade nutricional, a partir de estratégias cultural e socialmente 

aceitáveis, além de depender da política de preços e da renda familiar; a utilização 

biológica dos alimentos pelo organismo é o aproveitamento dos nutrientes, que é 

Situação de 
Segurança 
Alimentar 

Descrição 

Segurança 
alimentar 

Os moradores dos domicílios têm acesso regular e permanente a 
alimentos de qualidade,em quantidade suficiente, sem comprometer o 
acesso a outras necessidades essenciais. 

Insegurança 
Alimentar leve 

Preocupação ou incerteza quanto acesso aos alimentos no futuro; 
qualidade inadequada dos alimentos resultante de estratégias que visam 
não comprometer a quantidade de alimentos. 

Insegurança 
alimentar moderada 

Redução quantitativa de alimentos entre os adultos e/ou ruptura nos 
padrões de alimentação resultante da falta de alimentos entre os adultos. 

Insegurança 
alimentar grave 

Redução quantitativa de alimentos entre as crianças e/ou ruptura nos 
padrões de alimentação resultante da falta de alimentos entre as crianças; 
fome (quando alguém fica o dia inteiro sem comer por falta de dinheiro 
para comprar alimentos). 
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afetado pelas condições sanitárias nas quais as pessoas vivem e produzem sua 

comida, depende da segurança microbiológica dos alimentos e pode ser afetado 

pelos conhecimentos, hábitos e escolhas sociais. 

 

Há uma quarta dimensão que é decisiva para a definição da situação de 

segurança ou insegurança alimentar das famílias. Trata-se da estabilidade, que 

implica no grau de perenidade da utilização, acesso e disponibilidade dos alimentos. 

Esta dimensão envolve a sustentabilidade social, econômica e ambiental, e 

demanda o planejamento de ações pelo poder público e pelas famílias ante 

eventuais problemas que podem ser crônicos, sazonais ou passageiros (KEPPLE 

apud IBGE, 2010). 

 

Uma vantagem do uso das escalas é que elas medem o fenômeno 

diretamente a partir da experiência de insegurança alimentar vivenciada e percebida 

pelas pessoas afetadas. Captam não só a dificuldade de acesso aos alimentos, mas 

também a dimensão psicossocial da insegurança alimentar, tomando os domicílios 

como unidade de análise. Além disso, podem ser adaptadas - mediante utilização de 

metodologias qualitativas - a diferentes contextos socioculturais locais, sendo sua 

aplicação e análise relativamente simples (IBGE, 2010). 

 

Quanto aos dados, a análise da EBIA é baseada em um gradiente de 

pontuação final resultante do somatório das respostas afirmativas a 14 ou mais 

questões a depender da realidade. Esta pontuação se enquadra nos pontos de corte 

(tabela 01) que equivalem aos construtos teóricos acerca da segurança alimentar - 

Segurança Alimentar, Insegurança Alimentar Leve, Insegurança Alimentar Moderada 

e Insegurança Alimentar Grave. 
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Tabela 01: Pontuação para classificação da situação de segurança alimentar dos domicílios com e sem menores de 18 
anos de idade  
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios 2009. 

 

Considerando os aspectos acima mencionados a respeito da EBIA, a 

amplitude e multiplicidade do conceito de segurança alimentar, adotado no Brasil a 

escala foi adaptada. Elaborou-se um questionário estruturado com 15 questões de 

forma que pudesse demonstrar a situação atual de (In) segurança das famílias e a 

projeção de situação de (in) segurança alimentar depois de serem expulsos do 

engenho Tiriri.  
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Capítulo II 

A Produção do Espaço e Suas Influências na Posse e Uso da 

Terra 
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2. A PRODUÇÃO DO ESPAÇO E SUAS INFLUÊNCIAS NA POSSE E USO DA 

TERRA 

Ao se estudar o espaço e sua produção deve-se levar em conta que o espaço 

produzido é o resultado da ação do homem transformando em função de suas 

necessidades, o meio natural.  O processo de utilização do espaço é dialético e, 

constantemente, ocorrem transformações (ANDRADE, 1984).    

 

No caso brasileiro por volta do século XVI, houve uma grande transformação 

no uso da terra e na produção do espaço, o indígena vivia ainda em um modo de 

produção comunitário primitivo, utilizando-se daquilo que dispunha, vivendo da caça, 

da pesca e da coleta de alimentos. O colonizador português, ao chegar aqui, 

primeiramente explorou a madeira da tinta e posteriormente produziu o açúcar. Para 

isto destruiu florestas, introduziu a cultura da cana-de-açúcar, animais domésticos, 

escravizou índios, importou escravos negros e fundou engenhos (ANDRADE, 1984).                                

 

 Santos (1980), afirma que o espaço é um “testemunho”, na medida em que 

ele presencia e capta um momento de um modo de produção, através da “memória 

do espaço construído, das coisas fixadas na paisagem” (SANTOS, 1980). Para 

Santos (1996) os elementos que permanecem na paisagem como passagem de 

tempos anteriores são chamados de rugosidades do espaço. Elas são expressões 

materiais das mudanças que ocorrem no espaço ao longo de um tempo (SANTOS, 

1978). São testemunhos da história de um determinado espaço. Estas rugosidades 

representam passagens / símbolos de atividades humanas em determinado local. 

 

Ao se organizar o espaço, reproduzindo as características do modo de 

produção que lhe originou, gera formas espaciais que se inscrevem na paisagem e 

refletem as relações técnicas e sociais de produção que comandaram um 

determinado momento da produção humana. Algumas dessas formas não 

desaparecem com a evolução e a transformação que se processa nos modos de 

produção e, conseqüentemente, na organização do espaço. Como bem o diz Milton 

Santos,“o modo de produção que, por intermédio de suas determinações (em um 

mesmo lugar, pode-se ter ao mesmo tempo, determinações diferentes), cria formas 
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espaciais fixas, pode desaparecer – e isto é freqüente – sem que tais formas fixas 

desapareçam” (SANTOS, 1980). 

2.1 A produção social do espaço  

Lefebvre ao utilizar a expressão “produção do espaço” o termo produção tem 

um papel primordial em sua obra relacionado à noção do absoluto, à natureza e à 

história. O autor também se inspirou na produção empregada por Marx e Engels que 

a relacionam sempre com a história e a sociedade. A própria natureza modificada é, 

segundo eles, um produto. A produção, portanto, envolve a multiplicidade de obras e 

a diversidade das formas resultantes do trabalho. Lefebvre, entretanto, procura ir 

além dos conceitos desenvolvidos por estes autores. Para ele existe uma 

racionalidade na produção do espaço que impõe uma ordem temporal e espacial 

envolvendo elementos materiais e imateriais. A produção do espaço social para o 

autor combina a realidade com o ideal, trata-se de um espaço prático, simbólico e 

imaginário que simultaneamente provoca ordem e desordem (LEFEBVRE, 1986). 

 

A utilização do espaço social envolve uma multiplicidade de aspectos 

geográficos, econômicos, sociológicos, antropológicos, comercias, demográficos, 

políticos, culturais, assim, como diversas dimensões locais, nacionais, continentais e 

globais. Estes fatores, por sua vez, estão diretamente relacionados à sociedade 

atual, ao seu meio de produção, às relações sociais de produção e às técnicas 

aplicadas para a produção.           

                                                       

Incluem-se na produção do espaço todos os tipos de conflitos e contradições 

do capitalismo - sistema que envolve mercadorias, conhecimentos, capital e terra em 

que está presente a hegemonia de uma classe que controla praticamente todas as 

formas de divulgação de idéias e as principais instituições políticas e produtivas. O 

espaço serve a esta classe hegemônica e dominante. Capital e capitalismo 

influenciam as práticas presentes no espaço, à construção e a distribuição dos 

elementos e a divisão do trabalho. No espaço capitalista são de enorme importância 

as empresas nacionais e multinacionais, os bancos, as instituições financiadoras e 

as agências governamentais. No espaço geográfico acontecem as práticas sociais 
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com seus projetos, símbolos e utopias que hoje estão diretamente engajados com o 

capitalismo (LEFEBVRE, 1986). 

 

Segundo Lefebvre, o espaço deve ser analisado dialeticamente levando-se 

em consideração as relações práticas do cotidiano. O Estado planeja e organiza 

racionalmente o espaço para os interesses do capital através de conhecimento e da 

tecnologia produzidos com esta função. O espaço é, portanto, uma essencial 

ferramenta para os pensamentos e as ações. Além de meio de produção é meio de 

controle, dominação e poder. 

 

O espaço além de ser um produto social e, como tal, criado para ser usado, 

para ser consumido, é também um meio de produção; e como meio de produção 

não pode ser separado das forças produtivas ou da divisão social do trabalho que 

lhe dá forma, ou do Estado e das superestruturas da sociedade. O domínio do 

espaço confere uma posição na estrutura econômica, por isso ele afirma que mesmo 

quando uma parte do espaço não tem conteúdo, seu controle pode gerar poder 

econômico, porque pode ser preenchido com algo produtivo, ou porque pode 

precisar ser atravessado por produtores. Assim, afirmar que o espaço é uma força 

produtiva implica dizer que é parte essencial do processo (FERREIRA, 2010).  

 

Os três momentos de produção do espaço apontados por Lefebvre: as 

práticas espaciais (espaço percebido); as representações do espaço (espaço 

concebido); e os espaços de representação (espaço vivido) realizam-se 

simultaneamente, confundindo-se, sobrepondo-se (SILVEIRA, 2010 apud 

FERREIRA, 2007; COSTA, 2007). 

 

Para Gehlen (2006) Lefebvre dialetiza a intrincada trama que se estabelece 

entre esses momentos, de modo que as práticas espaciais são definidas como uma 

projeção sobre o terreno, sobre o espaço físico, de todos os elementos, momentos e 

aspectos da prática social, englobando produção e reprodução, lugares específicos 

e conjuntos espaciais próprios a cada formação social.  A prática espacial define 

simultaneamente os lugares, a relação do local ao global, as ações e os signos, 

como representações destas relações, dos espaços cotidianos banalizados ou dos 
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espaços privilegiados, que também são afetados e afetam os símbolos (GEHLEN, 

2006). 

 

Em um dos seus trabalhos Silveira, (2010) salientar que quando Lefebvre 

decodifica espaço em prática espacial (espaço percebido), representações de 

espaço (espaço concebido) e espaço de representações (espaço vivido), sua 

intenção não é a de criar uma categorização fragmentadora do todo espacial, mas 

sim, procurar entender as relações entre multiplicidades de espaços que integram o 

espaço social, com suas particularidades e dinâmicas próprias, que não podem ser 

consideradas de forma isolada, entretanto, numa relação dialética que está na base 

de sua proposta teórica sobre o processo de produção do espaço.  

 
 

2.2 Transformações do espaço rural-urbano/cidade-campo  
 

 

O espaço rural hoje é e não é o mesmo campo do período da colonização 

portuguesa. Ele permanece semelhante na estrutura agrária concentrada sobre a 

hegemonia do latifúndio exportador e na utilização de força de trabalho precarizada. 

Ainda é o mesmo no que tange à dificuldade de acesso à terra e à manutenção das 

diversas formas de exploração e expropriação camponesa. Mas é um rural 

transformado pela modernização agrícola e dolorosa dos anos 1960/1970 

(KAGEYAMA e GRAZIANO, 1983).  

 

Evidentemente, a transformação do meio rural, longe de ser um processo 

homogeneizador, resulta em uma profunda diferenciação dos espaços rurais, tanto 

no que se refere aos espaços urbanos, quanto internamente, constituindo uma rede 

de relações que se desenham entre situações urbanas e situações rurais, ambas 

bastante heterogêneas (WANDERLEY, 2000). 

 

Em meados do século XIX Marx escreve: 
 

 “A oposição entre a cidade e o campo começa com a transição da 
barbárie à civilização, da organização tribal ao Estado, da localidade à 
nação e persiste através de toda história da civilização até nossos dias” 
(1987, p. 78). 
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No início da segunda metade do século XX Lefebvre escreve: 

 

“Outrora a Razão teve na Cidade seu lugar de nascimento, sua sede, sua 
casa. Face à ruralidade, à vida camponesa aprisionada na natureza, à 
terra sacralizada e cheia de forças obscuras, a urbanidade afirmava-se 
como razoável. Atualmente, a racionalidade passa (ou parece passar, ou 
pretende passar) longe da cidade, acima dela, na escala do território 
nacional ou do continente” (1969, p. 74). 

 

Lefebvre afirma que o urbano não está apenas nas cidades. Quando se falou 

da urbanização do mundo rural Lefebvre (1969) quis expressar esse processo que 

então se via como colonização cultural – que é, na realidade, a extensão do núcleo 

civilizatório-capitalista industrial, nos séculos XIX e XX – a totalidade do território 

social. Ele enfatiza que a urbanização é um processo indissociável da revolução 

industrial e o do capitalismo: de forma que, unicamente ali, as formas de intercâmbio 

e de relação são do tipo capitalista. Do que se pode falar, talvez, de cultura rural, 

quer dizer, pré-industrial, e neste sentido, pré-capitalista. 

 

Gehlen (2006) faz menção à advertência sobre a necessidade de facilitar as 

relações do campo e da cidade como base para a difusão da civilização no campo, 

apagando o antagonismo cultural, que separa este da cidade, enquanto Lefebvre 

(2002) reforça o direito à cidade, como acesso à civilização.   

 

A argumentação utilizada tem base em Lefebvre (1974) como suporte teórico 

para o entendimento da produção do espaço e das práticas sócio-espaciais, na 

medida em que esse autor lê o espaço como resultado de uma formação sócio-

econômico, físico e mental, elementos fundamentais para a luta e transformação 

social, expressas num espaço diferencial, fruto das contradições (GEHLEN, 2006).   

 

Marx chama a atenção para o fato de que somente quando o “princípio do 

ganho”, ou seja, o mercado passa a regular as relações sociais é que surgem as 

condições para que ocorra a revolução industrial e com ela uma mudança 

substancial na divisão social do trabalho e no caráter da relação cidade-campo. Isto 

porque é neste contexto que se firma a mudança observada em relação aos 

fundamentos da riqueza, que não mais se reduz à propriedade da terra como ocorria 

nas sociedades agrárias, mas se estende ao trabalho e à troca, como meios para se 
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obter formas de propriedade mobiliárias que serão transformadas em capital (MARX, 

1987, p. 79, 84 e 97). 

 

Com o desenvolvimento das forças produtivas e uma maior divisão do 

trabalho, a grande indústria universalizou a concorrência, estabeleceu os meios de 

comunicação e o mercado mundial moderno, engendrando a rápida circulação e a 

centralização dos capitais. Este movimento criou a história mundial na medida em 

que tornou cada nação e cada indivíduo membro de um mesmo sistema econômico 

e dependente do mundo inteiro para a satisfação de suas necessidades (Marx, 

1987, p. 94). 

  

Surge a cidade industrial e com ela as grandes concentrações urbanas, 

apresentando extensos bairros proletários e abrigando populações camponesas 

expulsas do campo. A indústria também se instala fora da cidade, próxima aos 

recursos de que necessitava como fontes de energia, matéria-prima, mão-de-obra. 

 

Com a indústria e a generalização da troca e do comércio, os costumes e o 

valor dos costumes desaparecem quase por completo, perdurando praticamente 

apenas como exigência do consumo. Neste contexto o solo aparece convertido em 

mercadoria, o espaço se vende e se compra. A cidade tradicional é destruída pela 

industrialização e, num processo dialético, a sociedade inteira tende a se tornar 

urbana. A sociedade urbana se anuncia muito tempo depois que se estrutura a 

dominação urbana. A cidade em expansão prolifera e com seus subúrbios invade o 

campo.  

 

Segundo Lefebvre, as periferias urbanas podem se estender muito, a tal 

ponto que quem as atravessa não compreende bem onde começa ou termina a 

cidade. Aparentemente um lugar de status intermediário, a periferia é uma extensão 

do urbano, seu fragmento. Constitui periferia aquilo que não é mais “campo, território 

destinado à produção alimentar ou ao abandono”. Para ele, o espaço urbano é o 

território onde se desdobra à modernidade e a cotidianidade no mundo moderno. “O 

campo é onde a natureza prevalece, a agricultura e outras atividades a modificam, 

mas não lhe retiram sua prioridade “geográfica”. apesar de não ser exterior à 
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natureza, o espaço urbano é mais propriamente produzido” (LEFEBVRE, 1986, p. 

162). 

 

Lefebvre (1969) identifica duas importantes características do processo de 

urbanização: a formação do tecido urbano e a afirmação da centralidade da cidade. 

O espaço rural estaria então cada vez mais envolvido pelo tecido urbano que, além 

das cidades, é constituído pelos espaços construídos para a circulação das 

mercadorias e das pessoas. 

 

Outro aspecto da transformação é um rural com fortes resistências sociais e 

com a incorporação de uma nova questão: a ambiental. É um espaço que se 

reconhece em suas múltiplas ruralidades, reconhecendo as especificidades dos 

sujeitos sociais amparado na diversidade da agricultura familiar e camponesa e nos 

seus recortes de raça, gênero e geração. É um rural que convive com uma 

proximidade mais intensa com o meio urbano, figurado não só no modo de vida, mas 

nas trocas e na procura por locais onde a “natureza” ainda se faz presente, 

contrariando a artificialidade extrema dos ambientes urbanos. É um rural 

heterogêneo em modificação... em processo de reconfiguração (HORA, 2007). 

  

As ligações e as interações entre o rural-urbano têm se tornado um 

componente importante e intenso para o sistema de produção e de subsistência em 

muitas áreas – formando não somente uma ponte sobre uma divisão como uma 

complexa teia de conexões em uma paisagem que não é nem urbana, nem rural, 

mais tem ambas as características, especialmente nas áreas que circundam os 

centros urbanos ou ao longo das estradas que levam a estes centros (que pode ser 

denominada de interface peri-urbana). Somando-se a isto muitas das populações 

rurais dependem dos centros urbanos para acesso à escola, a hospital, a crédito, a 

extensão rural, equipamentos agrícolas e serviços de governo (GEHLEN, 2006). 

 

Wanderley (2000) afirma que a dinâmica social do meio rural é o resultado da 

convergência de diversos fatores, como a descentralização econômica. O 

desenvolvimento industrial e comercial, bem como a disseminação espacial dos 

serviços, rompe com a antiga vinculação entre industrialização e urbanização, e cria 

as condições para que plantas industriais e centros comerciais se instalem em 
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certos espaços rurais, beneficiando-se, precisamente, de vantagens locacionais, de 

caráter econômico e social. Ao mesmo tempo, nas sociedades que se 

desenvolveram economicamente, a distância – física e social – que tradicionalmente 

existia entre os habitantes do campo e da cidade foi sendo, pouco a pouco, 

reduzida. A “paridade” econômica e social foi o resultado, sobretudo, da efetiva 

expansão das cidades, das crescentes facilidades de acesso da população rural – 

tanto aos bens e serviços modernos, produzidos nos centros urbanos, como a níveis 

de renda mais próximos aos dos habitantes das cidades – e da tendência à 

uniformização dos modos de vida.   

 

 Constata-se que com a expansão dos centros urbanos, mudanças no uso da 

terra - de agrícola para industrial, residencial e lazer - e na interface peri-urbana 

estes processos caminham junto com as transformações na subsistência de 

diferentes grupos – com os mais pobres geralmente perdendo (GEHLEN, 2006).   

 

O processo de industrialização e de modernização da agricultura 

implementado pelo Estado Brasileiro, o modelo urbano-industrial se sobrepôs ao 

agrário, promovendo expressivas modificações nos espaços, repercutindo nas 

relações entre a cidade e o campo. Neste momento, a produção agrícola, com 

grandes investimentos em terras, capitais e tecnologia, que visa a produção em 

grande escala, insere-se na economia industrial, e passa a ser fornecedora (de 

matérias-primas e alimentos) e também consumidora (de máquinas, insumos 

agrícolas, rações, vacinas) da indústria, aumentando sua dependência das 

atividades industriais e da cidade (SCHNEIDER, 1999). 

 

Com a expansão das relações capitalistas de produção, intensifica-se a 

disputa entre a indústria e a agricultura, entre a cidade e o campo, entre o Brasil 

urbano e o Brasil rural. É a fase em que a cidade, que representa “o caminho do 

futuro”, se volta contra o campo, associado ao atraso. Os modos e hábitos das 

populações rurais, suas relações de clientela, suas técnicas tradicionais, passam a 

ser vistos como problemas a serem superados, dentro do ideário de 

desenvolvimento que se dissemina pelo país (MARTINS, 1994). 
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O cenário de mudanças recentes na relação cidade-campo, é um fenômeno 

que expressa a realidade social em movimento, e que não pode ser desvinculado do 

contexto ao qual está inserido, sob influência das tendências globalizantes atuais. 

Essas novas configurações que se manifestam tanto nas áreas urbanas como nas 

áreas rurais, diminuem o afastamento entre estes espaços, salientam as interligadas 

relações cidade-campo, e evidenciam as profundas transformações em andamento 

no país, onde os processos não estão separados do contexto geral e manifestam as 

conexões entre a “ordem global e a ordem local”. A nova ordem agora é planetária 

(SANTOS, 2002).  
 

A dominação do espaço pelo capital vem provocando inúmeros impactos 

socioambientais, desde as formas mais ocultas da vida cotidiana e das expressadas, 

através da situação de insegurança alimentar, da não efetivação de políticas 

públicas direcionadas para a promoção do desenvolvimento sustentável, a exemplo, 

do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, na 

desigualdade em relação à posse e uso da terra para os grupos mais vulneráveis do 

território.  No próximo capitulo será a trajetória destes processo e seus rebatimentos 

na vida dos agricultores do Engenho Tiriri. 
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Capítulo III 
 

A Trajetória do Uso e Posse da Terra no Cabo de Santo 
Agostinho e Seus Rebatimentos para os Pequenos Agricultores 
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3. A TRAJETÓRIA DO USO E POSSE DA TERRA NO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO E SEUS REBATIMENTOS PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES 

3.1 As origens da apropriação e uso da terra 

 

De acordo com Andrade (1992) o processo de apropriação das terras no 

Brasil teve início com o povoamento da colônia, com a expedição de Martim Afonso 

de Souza (1530-1533), utilizando para isso dispositiva da Lei das Sesmarias1. A 

aquisição da posse da terra em extensos latifúndios, às vezes com dezenas de 

léguas de extensão, não era tudo. Necessário era derrubar a mata, instalar os 

engenhos, as casas grandes, as senzalas, plantar os canaviais e as lavouras de 

mantimentos (ANDRADE, 1998). A doação de terras em sesmarias, embora estas 

não dessem o domínio, mas tão somente a posse ao seu titular, provocou o 

processo de sua ocupação e apropriação, sob a égide da grande propriedade, e 

definiu um processo de dominação do latifúndio que ainda hoje ocorre no país.  

 

Ao lado do processo legal de apropriação de terras pela doação de 

sesmarias, ocorria também à apropriação por pessoas de menores recursos e 

prestígio, que se instalavam em áreas menos acessíveis, implantando roças e 

currais _eram os chamados posseiros. Aí viviam desfrutando e explorando a terra 

em pequenas áreas e produzindo para o auto-abastecimento, até que o titular da 

mesma aparecia e exigia que este migrasse ou se transformasse em arrendatário. 

Estes, ao terem suas terras apropriadas por senhores de prestígio no Governo 

colonial, tinham que se submeter e se tornar seus foreiros ou migrar para terras mais 

distantes (ANDRADE, 1988). 

 

Com o processo de separação do Brasil e Portugal, é que foi promulgada a 

resolução de 17 de julho de 1822, que pôs fim ao sistema das sesmarias e 

estabeleceu a aquisição da propriedade pelo reconhecimento da posse da terra. 

Com o reconhecimento do direito de posse, se resolveria o problema da terra e os 

pequenos posseiros teriam direito a se fixar nas áreas que exploravam. Ocorrem, 

                                                 
1 Lei de 26 de maio de 1375 promulgada em Portugal desde o reinado de D. Fernando. A Sesmaria era a concessão de 
terras no Brasil pelo governo português com o intuito de desenvolver a agricultura, a criação de gado e, mais tarde, o 
extrativismo vegetal, tendo se expandido à cultura do café e do cacau. Ao mesmo tempo, servia a povoar o território e a 
recompensar nobres, navegadores ou militares por serviços prestados à coroa portuguesa. Lei que deu origem ao 
latifúndio no Brasil. 
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porém, que estes não dispunham de condições para fazer valer os direitos perante 

os grandes senhores e as autoridades, sendo pequeno o número dos que se 

beneficiaram dos favores da lei. (ANDRADE, 1992). 

 

Em algumas áreas do território nacional, se desenvolveu como exceção, a 

concessão de pequenos lotes de terras, a grupos estrangeiros que vieram formando 

colônias, como italianos e os alemães no Espírito Santo, em Santa Catarina, no 

Paraná e no Rio grande do Sul, em áreas isoladas e muitas vezes localizadas nas 

proximidades de terras indígenas, para garantir a ocupação portuguesa (DIEGUES 

JUNIOR, 1959). 

 
Segundo estes fatos e a defesa dos “diretos” da elite latifundiária, 
agrário-exportadora, determinaram à promulgação da Lei de Terras (Lei 
nº. 601, de 18 de setembro de 1850) que estabelecia o processo de 
compra e venda para aquisição de propriedades.  

 

O impedimento do acesso à posse da terra por grande parte da população 

rural pobre criou problemas entre proprietários e não proprietários, que já eram 

muitos no início do século XIX e se intensificaram ainda mais com a abolição da 

escravatura. 

 

A partir de 1889 com o desenvolvimento da industrialização as antigas 

províncias, foram transformadas em Estados. A política de industrialização agravou 

o problema do acesso à propriedade da terra, impedindo que a grande massa pobre 

alcançasse o status de cidadania.  

 

A descrição feita por Josué de Castro da multissecular destruição da mata 

atlântica para substituí-la pela cultura da cana-de-açúcar é de tal força estilística e 

rigor científico que não deixa lugar a dúvida acerca do que ele chama de “uma 

dramática experiência sociológica” ali empreendida. Daí decorre, observa ele, o 

contraste gritante entre as potencialidades agropecuária entre o nordeste açucareiro 

e as demais regiões, evidenciada pela escassa quantidade de alimentos que é 

produzida nesta região. A explicação para esse contraste está no sistema de 

exploração da terra, alicerçado na monocultura latifundiária da cana-de-açúcar 

(TAKAGI, GRAZIANO DA SILVA e BELIK, 2002). 
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3.2 Dos Engenhos Bangüês ao Projeto SUAPE Global: trajetória da conversão 
e uso da terra no Cabo de Santo Agostinho e seus rebatimentos na produção 
de alimentos 
 

 3.2.1 O Município do Cabo de Santo Agostinho  

  

O Cabo de Santo Agostinho é um município litorâneo situado na Região 

Metropolitana do Recife nas coordenadas geográficas de Latitude S 8º 17’ 15’’ e 

Longitude W Gr. 35º 02’ 00’’, distando 30 km da capital, base territorial 447 km2 com 

litoral voltado para leste, limita-se ao norte com Moreno e Jaboatão dos Guararapes; 

ao sul com Ipojuca e Escada; e a oeste com Vitória de Santo Antão. Abrange uma 

área de 448,4km2, correspondente a 16,28% da RMR e 0,45% do território estadual. 

 

Os primeiros resultados do censo IBGE 2010, mostram que a população do 

Cabo é de 185.123 habitantes, sendo que 167.830 vivem na área urbana e 17.293 

está na zona rural. 90.887 da população é do sexo masculino e 94.236 são 

mulheres. Nos últimos três anos houve uma diminuição desta população rural, pois 

em 2007 eram 18.491 pessoas. Este contingente de migrantes da área rural passa a 

morar nas periferias empobrecidas do município.  

 

De acordo com (BARROS, 2009) pode-se dividir o município em quatro áreas 

homogêneas (Figura 01) (CABO DE SANTO AGOSTINHO, 2006): 

 

 Área central (Distritos: Cabo e Ponte dos Carvalhos) - com característica de 

centros urbanos com habitação, comércio, indústria e serviços, abrangendo os 

Núcleos e os Eixos da Centralidade Metropolitana, Eixo Cabo/Pontezinha, tendo 

como pólo principal o Centro Histórico da Cidade, compreendida entre a área de 

proteção de mananciais e a área do Complexo Industrial-Portuário de Suape; 

 Área Costeira de Interesse Ambiental e Turístico (Distrito Santo Agostinho) - com 

características de turismo, lazer, áreas reservadas para uso habitacional e 

preservação ambiental, abrangendo todo o litoral com suas praias, matas e 

estuários, compreendida entre a área do Complexo Industrial-Portuário de Suape 

e o Oceano Atlântico; 
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 Área do Complexo Industrial-Portuário de Suape (Distrito Santo Agostinho), 

terras desapropriadas pelo Governo do Estado, compreendida entre a área 

central e a Área Costeira de Interesse Ambiental e Turístico. 

 Área de Proteção de Mananciais (Distrito Jussaral), localizada a Oeste, com 

perímetro definido pela Lei Estadual nº 9.860/86, com características rurais, com 

predominância agro-industrial (usinas de açúcar). É também uma área reservada 

para proteção e exploração dos recursos hídricos para abastecimento 

metropolitano, assentamentos de reforma agrária e sítios de recreação e de 

culturas de subsistência (PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, 

2006). 
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Figura 02: Localização do município do Cabo de Santo Agostinho, PE 
Fonte: Prefeitura do Cabo (2006). 
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Figura 03: Macro-zonas do município do Cabo de Santo Agostinho, PE 
Fonte: Plano Diretor do Cabo de Santo Agostinho (2006). 

 

Apesar dos distritos centrais do Cabo e de Ponte dos Carvalhos estarem 

estruturados numa importante malha rodo-ferroviário metropolitano, constituindo a 

principal centralidade urbana da microrregião de Suape, o município ainda mantém 

os traços do seu tradicional perfil rural: um amplo território explorado pela agro-

industria da cana-de-açúcar. 

  

Está organizado em quatro áreas homogêneas: Área Central (Distritos: Cabo 

e Ponte dos Carvalhos) – com características de centros urbanos com habitação, 

comércio, indústria e serviços, abrangendo os Núcleos e os Eixos da Centralidade 

Metropolitana, Eixo Cabo/Pontezinha, tendo como pólo principal o Centro Histórico 

da Cidade, compreendida entre a Área de Proteção de Mananciais e a área do 

Complexo Industrial Portuário de Suape.  
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Ao verificar a trajetória histórica do município do Cabo de Santo Agostinho e 

da Zona da Mata Sul de Pernambuco, percebe-se que, ao longo desta trajetória, o 

processo de ocupação e uso das terras sempre atendeu, de forma prioritária, aos 

interesses e necessidades econômicas de grupos dominantes sem considerar 

aspectos ecológicos e sociais. Com o advento das relações capitalistas, que 

buscaram modernizar e dinamizar a economia, as formas de produção do espaço 

geográfico não deixaram de lado históricas perversões sociais, apenas deram-nas 

uma nova roupagem (SILVEIRA, 2010).  

 

A figura 03 trazida do trabalho de Silveira (2010) ilustra a síntese da trajetória 

de conversão e uso da terra no município do Cabo de Santo Agostinho.  

 

 

 

Figura 04 - “Do Rural ao Urbano” - Evolução do Processo de Conversão do Uso da Terra na Zona da Mata 
Sul/PE dos anos de 1500 a 2000: “O processo de produção do espaço está naturalmente ligado, determinado 
pelas razões econômicas que motivaram a própria ocupação” (ANDRADE, 1981, p. 14). 
Fonte: Infografia elaborada com colaboração de André Paulo de Barros (2009). 

 

 A partir da implantação dos primeiros engenhos bangüês no seu território, 

por meados de 1571, o Cabo de Santo Agostinho passa a sediar parte do poderio 

econômico de Pernambuco, na época em que a cana-de-açúcar representava a 

força de crescimento do país (ANDRADE & LINS, 1984). 

 

Por mais de três séculos os engenhos bangüês constituíram a simplicidade da 

indústria primitiva que dominou, na área, não podendo mais subsistir face ao 

progresso industrial que se verificava na Europa e se espalhava para o mundo. Os 

bangüês foram então substituídos pelos engenhos centrais, em seguida pelas 
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usinas, criação do Pólo Industrial do Cabo, posteriormente pelo Complexo Industrial 

Portuário de SUAPE- CIPS que atualmente se fortalece e expande devido à grande 

expansão do projeto Suape Global, com a articulação e vinda dos grandes 

empreendimentos a, exemplo da Refinaria Abreu e Lima, do Estaleiro Atlântico Sul e 

tantos outros. 

 

Um dos quatro primeiros Engenhos Centrais de Pernambuco foi instalado no 

antigo engenho Santo Inácio, no município do Cabo de Santo Agostinho, mais tarde, 

Usina Santo Inácio, fechada em 1964; o que corrobora a importância do Cabo de 

Santo Agostinho como uma área estratégica à dinâmica da produção do açúcar 

(ANDRADE & LINS, 1984). 

 

Devido à implantação das usinas os antigos foreiros que cultivavam em terras 

do engenho, lavouras de subsistência e fruteiras, pagando o uso da terra com o 

trabalho para os engenhos, tiveram que substituir suas plantações pelo cultivo da 

cana para continuarem nela. O efeito social mais visível, provocado pelas usinas foi 

à desativação de muitos sítios e engenhos, dada à expansão da concentração 

fundiária, ocasionando também uma baixa na qualidade de vida no campo e a 

expulsão de numerosas levas de trabalhadores rurais, que imigraram nas zonas 

urbanas do município do Cabo de Santo Agostinho (BARROS, 2004). 

 
A mandioca, o feijão e as fruteiras, largamente consumidas por ricos e 
pobres, nunca fizeram sombra à cana-de-açúcar. Contentaram-se 
sempre com a posição de vanguardeiros do avanço canavieiro, ocupando 
áreas desmatadas e distantes à espera da chegada da cana, e nas 
regiões mais povoadas se limitavam a ocupar os solos que á cana não 
interessavam.  Constituíam a pequena lavoura feita por escravos e 
moradores para o auto-abastecimento e venda da sobra, e por senhores-
de-engenho e lavradores, às vezes, apenas para o consumo de suas 
famílias e seus dependentes (ANDRADE, 1998). 

 
 
3.3 O Engenho Tiriri  
 
 

O Engenho Tiriri pertenceu ao colono Tristão Mendonça, e suas terras foram 

adquiridas através do regime de sesmaria. Em seu território funcionou um engenho 

bangüê e um Central. Com a implantação das usinas na região este passou a 
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pertencer a Usina Santo Inácio, que em 1963 decretou falência.  Tiriri foi um dos 

maiores fornecedores de cana desta usina.  

 

 
Figura 05: Fotos do pátio e da área central do engenho Tiriri, Cabo de Santo Agostinho – PE 
Foto: Maria José Pereira, novembro de 2010 

 

Além da cana-de-açúcar, lá sempre existiu o cultivo de lavouras temporárias e 

de culturas perenes, destinadas ao autoconsumo e comercialização do excedente. A 

participação de alguns moradores do engenho no movimento das ligas camponesas 

e no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e em outros movimentos agrários da época 

transformou Tiriri num lugar de referência. Outro fato, que marcou o território foi a 

fundação da Coorporativa Agrícola de Tiriri, em 1963 com a participação dos seus 

moradores e outros líderes engajados nos movimentos e organizações que 

buscavam soluções para os problemas agrários na zona da mata.  

 

Posteriormente, sob a coordenação do Padre Melo a Cooperativa de Tiriri, 

dividiu os 1.010hectares das terras do engenho, em 50 lotes de até 10 hectares 

entre os agricultores, que a partir, daí, passaram a exercer a condição de posseiros 

das terras.  

 

Até a década de 1970 as terras do engenho estavam sob a administração da 

Cooperativa e pertenciam ao INCRA. Apesar da tentativa de alguns moradores, não 

foi possível transformar o engenho Tiriri, em uma área de assentamento de reforma 

agrária.  Em fevereiro de 1980 as terras do engenho foram vendidas à empresa 

Suape, mediante o instrumento jurídico de Protocolo de Intenções e Fechamento de 

Negócio, após declaração de interdição da Cooperativa. Estas foram destinadas a 

implantação do Complexo Portuário de Suape. 
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De lá pra cá, o processo de desapropriação das terras que passaram a 

pertencer ao Estado, só vem provocando impactos socioambientais para os 

agricultores de Tiriri e demais comunidade rurais do entrono.  

 

          Por ocasião da elaboração do Plano Diretor do Complexo Industrial Portuário 

de Suape, em 2009 os 1.010 hectares de terras do engenho Tiriri foram 

reordenados, e todo território passou a ser organizado em setores. A reordenação 

viabiliza a ocupação do solo pelas empresas e dos demais empreendimentos que 

serão/estão instalados nas áreas dos sítios. O mapa produzido demonstra como 

está organizada a ocupação do solo no engenho Tiriri a partir do reordenamento 

definido no Plano Diretor do CIPS elaborado em 2009. 

         

Fato que chama atenção é a contradição do discurso utilizado por Suape para 

justificar a expulsão das famílias do território. Alegam que Tiriri de acordo com o 

plano diretor é uma zona de preservação ecológica. Também é apresentado no 

mapa elaborado nesta pesquisa para identificação da área de estudo (figura 01). No 

entanto, constata-se a presença de empresas instaladas no território (figura 07)  os 

moradores afirma que constantemente identificam a presença de técnicos de 

empresa no local elaborando estudo de viabilidade para implantação de novos 

empreendimentos, a exemplo da POTY, empresa fabricante de cimento que será 

instalada em breve. 

 
  Figura 06: Empresa instalada em um dos lotes/setores do Engenho Tiriri, 
   Cabo de Santo Agostinho – PE. 
   Foto: Maria José Pereira, dezembro de 2010. 
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Figura 07 – Mapa Territorial do Engenho Tiriri – Sobreposição de Setores 
Reordenamentos, empresas de Suape e Assentamentos Agrícolas. 
Fonte: Nucleação Sul e Diagnóstico Ambiental do Litoral Sul de Pernambuco Plano 
Diretor do Complexo Industrial Portuário de Suape. 
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3.4 Os Agricultores de Tiriri  
 
 
 A análise dos dados resultantes da pesquisa realizada com os agricultores 

familiares que constituíram o universo empírico, deste estudo aborda diversos 

aspectos da sua condição de pequeno agricultor. A apresentação desses dados 

torna-se, importante porque permitirá conhecer um pouco da realidade dos 

agricultores entrevistados e de seus familiares que até a data da pesquisa, ainda 

viviam no Engenho Tiriri. 

  

 Nas famílias entrevistadas há uma forte predominância dos homens no 

comando da família e na condução das atividades produtivas (85%). As mulheres 

representaram apenas 15%.  

   

85%

15%

Homens

Mulheres

 
Figura 08- Representação de gênero das pessoas que estavam no comando das 
famílias entrevistadas. 
Fonte: Pesquisa de Campo Engenho Tiriri, Cabo de Santo Agostinho – PE  

 

Durante o contato com as famílias observou-se, que alguns agricultores na 

sua grande maioria na faixa etária, de 21 a 40 anos estão trabalhando também, nas 

empresas do próprio CIPS. Este fato representa o processo de estagnação da 

produção dos sítios, devido às restrições impostas por Suape, que vem causando 

uma diminuição significativa na geração de recursos financeiros das famílias, 

restando como alternativas inserissem nos novos postos. Até, o dia da entrevista 

todos os agricultores estavam conciliando, o trabalho nas atividades do com o da 

empresa.  

 
 

O percentual de agricultores que no máximo sabem ler e escrever é de (55%), 

fazem parte desse índice os mais velhos que participaram do processo de 
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alfabetização organizado pela Cooperativa Tiriri. Segundo relatos este processo foi 

uma das primeiras experiências do método de alfabetização criado por Paulo Freire. 

Infelizmente (15%) são analfabetos, (30%) chegaram a concluir o Ensino Médio.  

 

55%

15%

30% Sabem ler e escrever

Analfabetos

Concluiram o ensino

médio

 
Figura 09: Nível de escolaridade das pessoas que estavam no comando das famílias 
entrevistadas.  
Fonte: Pesquisa de Campo Engenho Tiriri, Cabo de Santo Agostinho – PE 

  

Apenas (15%) dos agricultores da pesquisa estão na faixa etária entre 25 a 40 

anos, entre 41 e 60 anos (30%). Ressalta-se, ainda, o significativo número (55%) de 

agricultores acima de 65 anos, fato que explica as preocupações deste grupo, 

relacionadas aos problemas de saúde especificamente, depressão, e a dificuldade 

para cortar os laços de pertencimento ao Engenho Tiriri.   

 

15%

30%
55%

De 25 a 40 anos

De 41 a 60 anos

Acima de 60 anos

 
Figura 10: Faixa etária das pessoas que estavam no comando das famílias 
entrevistadas.        
Fonte: Pesquisa de Campo Engenho Tiriri, Cabo de Santo Agostinho – PE 

 

 

A família é constituída em média por (5,5%) pessoas. Destas famílias 18% 

possuem renda de até 1 salário mínimo, podendo variar para mais ou para menos  

de acordo com a comercialização de algumas culturas temporárias e as frutas 

sazonais como: manga, jaca, caju, araçá e outras. Atualmente os agricultores são 

impedidos por Suape de cultivarem qualquer tipo de lavoura perene. Isto vem 

afetando significativamente a geração de renda.  82% possuem renda mensal acima 

de um salário mínimo. Esta renda é formada pelos benefícios públicos 
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(aposentadoria e programas de transferência de renda – bolsa família) também do 

trabalho fora do sítio, pois alguns membros destas famílias desenvolvem outras 

atividades para complementar a renda.  Percebe-se a pluriatividade neste grupo.  

 

82%

18%

Acima de 1 salário

Até 1 salário

 
Figura 11: Base salarial das famílias entrevistadas.  
Fonte: Pesquisa de Campo Engenho Tiriri, Cabo de Santo Agostinho – PE 

 
3.4.1 Os Agricultores de Tiriri e relação com a terra e as perspectiva quanto ao 
futuro 
 
 Para os agricultores participantes da pesquisa em Tiriri a terra é o espaço de 

moradia, do roçado da sobrevivência da família, das relações sociais, de amizade, 

lugar das lembranças, enfim, de reprodução da família. 

 
Terra é a gente [...] a gente come da terra, vive da terra... (Entrevista 01, 
outubro de 2010). 
 
Eu só produzo e ganho o sustento da minha família, por que existe 
terra(Entrevista 05, outubro de 2010). 
 
É da terra que tiramo tudo... água, comida. (Entrevista 10, outubro de 
2010). 
 
Agricultor sem terra, não é nada nu mundo. (Entrevista 05, outubro de 
2010). 

 
 

Foram através destes qualificativos, que se referiram a terra como o lugar de 

moradia e de trabalho por isso dispensaram sempre tanto esforço para sua 

preservação e reprodução. Por ser o espaço de produzir e de viver a terra 

representa para eles, uma estratégia de manutenção da família e preservação de 

sua identidade, devido à combinação entre trabalho e terra.  A terra configura um 

modo de vida cujo valor essencial, se mostra como sendo de grande valor afetivo e 

místico, que nos leva a compreender a combinação de varias estratégias para se 

firmarem na condição de agricultor. 
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Mas a imagem e significado que trazem da terra, se diferencia quando 

lembram de Suape, a terra geradora da grandeza do cotidiano conforme afirma 

Lefebvre,(1968) o espaço de trabalho eivado, de uma grande carga simbólica passa 

a ser o espaço dos sonhos deixados para trás, da injustiça, da incerteza, da dor, do 

conflito, da  miséria do cotidiano(LEFEBVRE, 1968). 

 

Não sou invasor, nem bandido, eu trabalho e sustento minha família a 
mais de 30 anos, aqui em Tiriri. Antes de ser terra de Suape aqui era a 
terra que meu pai viveu... (Entrevista 03, novembro de 2010). 
 
 
Tô com 68 anos e nunca passei uma tristeza dessa... o que Suape tá 
fazendo com esse monte de posseiro é a maior injustiça que já vi na vida. 
(Entrevista 01, outubro de 2010). 

 
   

Ter a posse da terra, “ter um lugar para plantar” significa para os pequenos 

agricultores ter um elemento concentrador em torno do qual se aglutinam a moradia, 

trabalho e demais condições necessárias para sua sobrevivência. 

 

Os agricultores descrevem os seus sítios2 em Tiriri, como sendo o lugar 

afetivo que ultrapassa qualquer valor utilitário que não seja o da segurança, do bem-

estar e da felicidade familiar. Na fala de um agricultor o “sítio da gente”. O sítio deixa 

transparecer sua percepção, como sendo também, um lugar de vida, cuja 

significação é construída na vivência cotidiana. 

 

 

                                                 
2
 A referência sítio feita pelos agricultores de Tiriri é a mesma adotada por Heredia (1979) onde a categoria sítio define a pequena 

produção em oposição a fazenda, a granja. Utilizam a categoria sítio para delimitar a extensão total englobada por cada família, 

incluindo nessa denominação a casa e a parcela de terra que se dispõe para o cultivo. 
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Figura: 12: Vista central de um dos sítios do Engenho Tiriri, Cabo de Santo Agostinho – PE. 
Foto: Maria José Pereira em setembro de 2009. 

 

Tiriri representa um lugar de vida cuja significação foi construída na vivência 

cotidiana de seus moradores que vivem lá há mais de quatro gerações. 

 
Cheguei aqui, ainda menino. Cresci aqui e criei meus filhos, tenho meus 
amigo, tudo que tenho foi do meu trabalho aqui em Tiriri.(Entrevista 08, 
novembro de 2010). 

 
 

Assim, Tiriri significa para os agricultores entrevistados, o espaço próprio da 

“morada da vida” (Heredia, 1979) onde se constitui o espaço para aquisição dos 

recursos necessários à satisfação das necessidades do grupo familiar, inclusive da 

sociabilidade e da solidariedade. 

 

A saída de Tiriri, e o futuro. 

Quando penso que vou perder meu sítio, as lavouras e 
tudo que consegui aqui fico doente, nem, durmo 
direito...Não sei pra vou. E Quando o dinheiro da 
indenização acabar? Vou correr o risco de passar fome, 
por que tudo vai ser comprado até, a água.  (Entrevista 09 
em novembro de 2010). 
 

 

 Desde o anúncio da expulsão dos agricultores mediante a instalação do 

Complexo Portuário de Suape, de lá para cá a insegurança e o medo do futuro 

passou a ser constante em suas vidas. 

 



 59 

[...] Já pensou? Você morar e viver num lugar há mais de 
50 anos e depois ficar as cabeçadas sem saber pra onde 
vai... Como vai ficar a sua vida... ... (Entrevista 12 em 
novembro de 2010). 

 
 
 

 
Figura 13-Início de terraplenagem para instalação de mais uma empresa na área de Tiriri,Cabo de Santo Agostinho-PE 
Foto: Maria José Pereira em dezembro de 2010. 

 

   

Os agricultores foram impedidos de construir ou fazer qualquer tipo de 

reformas em suas casas.  Esta imposição fez com que as famílias ficassem 

segregadas em moradias impróprias para uma sobrevivência digna. E 

descaracterizando o espaço social destes agricultores. 
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Figura 14 –  Moradia em estado precário de conservação, no Engenho Tiriri, Cabo de Santo  
 Agostinho – PE. 

Foto: Maria José Pereira, novembro de 2010 

 

 

 

Figura 15 – Moradia abandonada  devido à falta de conservação, no Engenho Tiriri, Cabo de Santo 
 Agostinho –PE. 

Foto: Maria José Pereira, novembro de 2010. 
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Figura 16 – Moradia demolida por Suape, Engenho Tiriri, Cabo de Santo Agostinho-PE 
Foto: Maria José Pereira, novembro de 2010. 

 

 

 Suape vem se configurando como um exemplo relevante de uma produção 

capitalista do espaço que vem ocorrendo de forma desigual e permeada de 

injustiças sociais, cujo processo de concepção do espaço e das práticas espaciais 

dominantes considera as questões socioambientais como simples externalidades do 

cálculo econômico (SILVEIRA, 2010). 

 
É uma tristeza só, a gente vê os pé de manga, de jaca, de caju, sendo 
derrubado, o mangue aterrado pra botar no lugar uma empresa... E saber 
que nesse lugar, aonde agente tá  agora,  já tá todo marcado pra passar 
a transnordestina ... (Entrevista 09 em novembro de 2010). 
 

 
 

Num sou contra que tenha empresa, acho até bom, meu filho arrumou 
um emprego e trabalha no Estaleiro – não podia era fazer as coisas 
desse jeito, sem respeitar o posseiro, os pés de fruta...(Entrevista 11 em 
novembro de 2010). 
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Figura 17- Demarcação de área onde passará estrada transnordestina, Engenho Tiriri, 
Cabo de Santo Agostinho –PE. 
Foto: Maria José Pereira em dezembro de 2010. 

 
 
 
 

         Com estes depoimentos constata-se, como as contradições e conflitos 

oriundos da tensão entre dois tipos de “espaços” que Lefebvre (1991) denomina de 

“espaço abstrato” e “espaço social”. A tensão entre “espaço abstrato”(espaço 

concebido e planejado para produção industrial e portuária) e o “espaço social” dos 

múltiplos usos, inclusive dos pequenos agricultores, posseiros e residentes na área 

de Suape (GEHLEN, 2010) 

 
3.5 SUAPE 

 

O Complexo Industrial Portuário de SUAPE começou a ser planejado no 

final da década de 60 num período crítico da economia. Sua criação fazia parte do II 

Plano Nacional de Desenvolvimento3. O CIPS foi implantado em 1974, numa área 

com extensão de aproximadamente, 13.600 hectares, que passou ao domínio da 

Empresa Suape. Empresa criada por intermédio da Lei Nº 7.763/78 em 7 de 

                                                 
3
 O II Plano Nacional de Desenvolvimento, aprovado pelo Congresso Nacional através da Lei Federal nº 6.151, de 4 de 

dezembro de 1974, cujas diretrizes determinavam a formação de complexos industriais integrados, vertical e 
especialmente, em escalas compatíveis com as condições de competitividade a níveis nacional e internacional. O 
Projeto Suape, tornou-se uma alternativa para o projeto de desenvolvimento econômico do Brasil a partir do centro da 
Região Nordeste, significou o marco inicial da viabilização do empreendimento.  
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novembro de 1978 com a finalidade de administrar a implantação do distrito 

industrial portuário, o desenvolvimento das obras e a exploração das atividades 

portuárias.  

 

A implantação do CIPS ocorreu mediante desapropriação de 27 

propriedades de terras dos antigos engenhos, das usinas e de áreas destinadas à 

reforma agrária, num processo gradativo de estagnação e expropriação de 

pequenos produtores rurais. Que desde então vem sofrendo as conseqüências do 

processo de repressão e estagnação da produção rural por parte de Suape. 

 

Até o final da década de 70 algumas dessas propriedades estavam sob a 

administração da Cooperativa Agrícola de Tiriri, que nelas havia instalado um projeto 

de colonização no inicio dos anos 60, com apoio técnico da SUDENE, do Banco do 

Brasil fornecendo crédito e da Missão Usaid através do projeto Alimentos para a 

Paz, beneficiando 1.073 associados. No total a Cooperativa comandava 11 

engenhos, dos quais 7 pertenciam ao INCRA, 3 à Usina Salgado e 1 à Usina 

Ipojuca. Os engenhos do INCRA eram cedidos por comodato, em quanto os demais 

eram arrendados.  

 

Cada um dos 1.073 colonos beneficiados tinha acesso a um lote 7,5 a 10 

ha, na condição de parceleiro, obrigando-os a ter na cana a sua principal lavoura, no 

entanto havia a prática de uma cultura diversificada destinada a complementação da 

renda vinda da cana-de-açúcar. Nestes engenhos conforme relatos dos antigos 

posseiros contatados durante a pesquisa, nas terras havia o cultivo mesmo que em 

pequena escala de: manga, banana, graviola, maracujá, diversas fruteiras e 

hortaliças, criação de bovinos, ovinos, peixes e das chamadas “lavouras brancas”, 

como o feijão e a macaxeira. Vale registrar também, a abundância do consumo e 

venda dos alimentos provenientes da pesca. Isto demonstra a capacidade ambiental 

e as condições existentes na época para assegurar a segurança alimentar dessa 

população. 

 

Esta realidade é constatada, através dos versos do poeta Moisés Antônio da 

Silva, 69 anos de idade, líder comunitário da Vila de Suape, no Poema “Suape Antes 

de 1960 e Suape Depois de 1960”. 
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Á beira mar moravam 
Os nativos pescadores 
Homens fortes como gigantes 
Que enfrentam o oceano 
Com suas embarcações 
Trazendo peixes a vontade 
Para vender na cidade 
Transportados a cavalo 
E também em caminhões 
 

Mas quando chegava o 
inverno 
A pesca diminuía 
Com a chuva e ventania 
Mas na vila existiam 
Muitos pés de bananeira 
De mangueira e fruta-pão 
Banana verde ou vingada 
Machucada no pilão 
Todos da casa comiam 
Nem se lembravam do feijão 

Ao redor moravam 
Os nativos agricultores 
Que traziam batata doce 
Macaxeira, milho verde e 
feijão 
Que os pescadores 
compravam 
Ou trocavam por siri 
Caranguejo e aratu 
Até mesmo o camarão 
 

 

Com o início das obras para a instalação do complexo já em 1969 

começaram as primeiras ações para a expulsão dos lotistas da Cooperativa 

Tiriri, um número significativo foram para terras da Usina Serro Azul, que 

passaram a ser administradas pela Cooperativa Tiriri, muitos posseiros contudo 

recusaram essa solução e reivindicaram da empresa Suape indenizações pelo 

patrimônio que haviam construído nos lotes que ocupavam. Esse processo, 

porém, não se deu sem atritos vários ofereceram resistência, pois contestavam 

os valores oferecidos por Suape, pleiteavam o pagamento justo das 

indenizações recusando-se a desocupar os lotes e recorrendo ao amparo legal. 

 

Até o momento continuam os conflitos em torno dessas indenizações e 

demais direitos reivindicados por estes agricultores. Prova desses conflitos é 

que no dia 18 de janeiro de 2011, uma comissão de agricultores procuraram 

mais uma vez a Direção de Gestão Fundiária de Suape para reclamar os valores 

das indenizações e cobrar o projeto de reassentamento das famílias, conforme 

as matérias publicadas no Jornal do Comercio de Pernambuco, Caderno de 

Economia, nos dias 19 e 20 de janeiro de 2011, cujas encontram-se nos  anexos 

01 e 02  deste trabalho. 

 

Mesmo diante desse quadro de desrespeito pela população nativa da 

área, o CIPS vem se consolidando como um dos principais pólos de 

desenvolvimento econômico do Estado de Pernambuco e do Brasil, diversos 

fatores tem contribuindo para a atração de investimentos privados que 

fortalecessem, ainda mais o pólo, dentre eles a localização estratégica para o 

mercado portuário e logístico, a existência de projetos âncoras mediados pelo 

Estado com investimentos na infra-estrutura portuária e aeroportuária, na 
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formação de recursos humanos, incentivos fiscais, e a visão de planejamento 

compartilhado entre o setor público e o privado. 

 

Com a efetivação do projeto “SUAPE GLOBAL” desde, 2008 estes 

investimentos vem aumentando significativamente, para o Governo do Estado 

de Pernambuco o projeto deve proporcionar o desenvolvimento, no estado de 

uma atividade industrial inovadora e de forte base científico-tecnológica, inserida 

no mercado global e capaz de garantir a sustentabilidade para os próximos 50 

anos, consolidando a região do CIPS como a melhor alternativa para abrigar 

investimentos na cadeia produtiva de petróleo, gás, offshore e naval, 

transformando-a em um centro irradiador de desenvolvimento com dinamização 

econômica de toda região de influência direta e indireta, pois a principal meta é 

transformar Pernambuco num “pólo nacional provedor de bens e serviços para o 

setor de petróleo, gás natural, offshore e naval” (SUAPE GLOBAL, 2008).  

 

 A partir destes eventos percebe-se que vem ocorrendo grandes 

transformações socioeconômicas no município do Cabo de Santo Agostinho, 

que até o final da década de 1960 era exclusivamente agrícola, cuja base da 

economia era a agricultura açucareira. A estrutura fundiária era menos 

concentrada e a população predominantemente rural (BARROS, 2004). 

 

No percurso deste capítulo, constata-se como o Cabo de Santo 

Agostinho vem passando por várias transformações, desde os primeiros 

engenhos bangüês ao projeto Suape Global e como as diversas formas de 

conversão do uso da terra vem fazendo com que a população local, cuja 

economia foi por muito tempo baseada na pequena agricultura, seja 

marginalizada em relação ao desenvolvimento industrial do município.  
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Capítulo IV 
 

Agricultura Familiar e o Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf 
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4. AGRICULTURA FAMILIAR E O PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR – PRONAF 

 
 
4.1 Uma abordagem sobre a agricultura familiar  
 

O termo agricultura familiar não é propriamente um termo novo, mas 

seu uso recente, com ampla penetração nos diversos espaços de controle social 

e nas políticas de governo, adquire novas significações. Quando o poder público 

implanta uma política federal voltada para este segmento, o Programa de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF (BRASIL, 1996) ou quando 

cria a Lei 11.326/2006, a primeira a fixar diretrizes para o setor (BRASIL, 2006), 

a opção adotada para delimitar o público foi o uso “operacional” do conceito, 

centrado na caracterização geral de um grupo social bastante heterogêneo.  

 

Atualmente na literatura existem inúmeras contribuições para a 

delimitação conceitual da agricultura familiar, podem ser encontradas diversas 

vertentes, dentre as quais duas merecem destaque: uma que considera que a 

moderna agricultura familiar é uma nova categoria, gerada no bojo das 

transformações experimentadas pelas sociedades capitalistas desenvolvidas. E 

outra que defende ser a agricultura familiar brasileira um conceito em evolução, 

com significativas raízes históricas. 

 

Evidenciando o caso europeu, a primeira corrente citada considera que 

não há significado em buscar as origens históricas do conceito, como, por 

exemplo, estabelecendo uma relação com a agricultura camponesa.  

“[...] uma agricultura familiar altamente integrada ao mercado, capaz 
de incorporar os principais avanços técnicos e de responder às 
políticas governamentais não pode ser nem de longe caracterizada 
como camponesa” (Abramovay, 1992:  22).  

 

Apesar do caráter familiar, esse autor considera que há uma distinção 

conceitual, cuja origem estaria nos diferentes ambientes sociais, econômicos e 

culturais que caracterizam cada uma. 

 “A própria racionalidade de organização familiar não depende... da 
família em si mesma, mas, ao contrário, da capacidade que esta tem 
de se adaptar e montar um comportamento adequado ao meio 
social e econômico em que se desenvolve” (Abramovay, 1992: 23).  
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A segunda corrente de pensamento, a qual será adotada neste trabalho, 

compreende que as transformações vividas pelo agricultor familiar moderno não 

representam ruptura definitiva com formas anteriores, mas, pelo contrário, 

mantém uma tradição camponesa que fortalece sua capacidade de adaptação 

às novas exigências da sociedade. Nessa linha, argumentos reunidos Nazareth 

Wanderley (1999) explicam a agricultura familiar como um conceito genérico, 

que incorpora múltiplas situações específicas, sendo o campesinato uma dessas 

formas particulares. 

 
4.1.1 A racionalidade da produção familiar e raízes camponesas  
 

É necessário resgatar algumas características básicas do conceito 

clássico de produção camponesa. Segundo Cardoso (1987) destaca quatro 

fatores: 

 
a) Acesso estável à terra, seja em forma de propriedade, seja mediante algum 

tipo de usufruto; 

b) Trabalho predominantemente familiar, o que não exclui o uso de força de 

trabalho externa, de forma adicional; 

c) Auto-subsistência combinada a uma vinculação ao mercado, eventual ou 

permanente; 

d) Certo grau de autonomia na gestão das atividades agrícolas, ou seja, nas 

decisões sobre o que e quando plantar, como dispor dos excedentes, entre 

outros. 

 

A produção camponesa é aquela em que a família ao mesmo tempo 

detém a posse dos meios de produção e realiza o trabalho na unidade produtiva, 

podendo produzir tanto para sua subsistência como para o mercado.  

 

A especificidade do sistema de produção camponesa que combina 

propriedade ou posse dos meios de produção e a realização do trabalho estão 

na base da racionalidade da produção camponesa (CHAYANOV, 1974). 

Diferentemente da empresa capitalista, que tem por base a extração do trabalho 

assalariado e por prioridade a maximização do lucro, a produção familiar é 

orientada para a satisfação das necessidades e a reprodução da família 
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(CHAYANOV, 1974). Nesse sentido, a decisão sobre o aumento da quantidade 

de trabalho necessário para a expansão de determinada atividade, por exemplo, 

tem em conta o bem-estar da família, antes mesmo do interesse de obtenção de 

maior lucratividade (ALTAFIN, 2010) 

 

O interesse da família agricultora de obter lucro com sua atividade 

produtiva está necessariamente subordinado ao preenchimento das 

necessidades básicas e à satisfação da família. E isso ocorre por não haver a 

separação entre gestão e trabalho, estando ambos sob a responsabilidade do 

produtor e sua família. E mesmo quando há a necessidade de contratar mão-de-

obra, ela ocorre de forma a complementar a força de trabalho da família 

(CHAYANOV, 1974). 

 

A diversificação de culturas configura-se como parte da estratégia 

adotada pelos produtores agrícolas, que tem na combinação com a criação de 

animais sua alternativa de fertilização dos solos e melhoria na produtividade dos 

cultivos. Nesse aspecto, vale ressaltar que, diferente da situação clássica, o 

camponês no Brasil sempre ocupou espaços deixados pela grande agricultura. 

Devido a esse caráter marginal, encontra dificuldades para implantar sistema 

produtivo do tipo policultura-pecuária. A ausência de criações ou a pouca área 

para as mesmas sempre afetou a possibilidade de fertilização natural. O 

compromisso com a reprodução da família se dava pela prática de uma 

agricultura itinerante e pelo sistema de posse precária da terra. “De uma certa 

forma, o patrimônio transmitido era o próprio modo de vida” (WANDERLEY, 

1999). 

 

4.1.2 Agricultura familiar brasileira: sua origem e o uso do seu conceito na 
contemporaneidade  
 

Os atores sociais, que hoje são chamados de agricultores familiares no 

Brasil, já receberam (e ainda recebem) diferentes nomes. Martins (1986) lembra 

que, no contexto de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná, o homem rural é 

conhecido como roceiro e caipira. No nordeste, denomina-se tabaréu, caboclo, 

matuto, roceiro. Em diferentes regiões do País encontra-se o caboclo. Para o 



 70 

autor, todas são palavras de duplo sentido. Fazem referência a agricultor, a 

quem vive no campo, mas também indicam uma pessoa rústica, atrasada e 

ingênua. São palavras depreciativas, ofensivas, muitas vezes relacionadas à 

preguiça a pouca disposição para o trabalho. Para Martins, houve um 

escamoteamento conceitual devido ao fato de, no Brasil, ocorre uma história 

urbana, uma história dos que participam do pacto político, no qual o camponês é 

excluído e pelo qual é visto como um ator inferior, não essencial. 

 

Os acontecimentos apresentados fizeram com que a maioria dos livros 

de História pouco registrasse sobre o papel dos produtores de alimentos na 

construção do país, sendo o passado contado apenas sob a perspectiva da 

grande agricultura escravista, monocultora e de exportação – o ciclo do açúcar, 

o ciclo da borracha e o ciclo do café exemplificam essa tendência. No entanto, a 

recente historiografia brasileira tem buscado resgatar o papel do camponês 

como ator social atuante, identificando suas especificidades e diferentes 

configurações. 

 

A história dos produtores de alimentos no Brasil está ligada à diferente 

trajetória de cinco grupos: índios, negros, mestiços, brancos não herdeiros e 

imigrantes europeus. Apesar de diferentes, estão ligados sob uma mesma 

unidade: a posição secundária que ocupavam dentro do modelo de 

desenvolvimento do País desde sua origem. Enquanto a grande propriedade 

voltada à monocultura de exportação recebia estímulos e garantias dos 

governantes, esse mosaico de formas camponesas ligadas a cultivos 

alimentares dirigidos ao abastecimento interno era colocado à margem das 

políticas públicas (ALTAFIN, 2010) 

 
“Foi historicamente um setor bloqueado, impossibilitado de 
desenvolver suas potencialidades enquanto forma social específica 
de produção” (Wanderley, 1999).  

 
Na década de 1990 observa-se a reinserção da reforma agrária na 

agenda política, resultando na criação de diversos projetos de assentamentos, e 

a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - 

PRONAF, representando a primeira política federal de abrangência nacional 

voltada exclusivamente para a produção familiar.  
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O objetivo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar _ PRONAF foi promover o desenvolvimento sustentável do 
segmento rural, constituído pelos agricultores familiares para 
propiciar o aumento da capacidade produtiva, a geração de 
empregos e a melhoria da renda. (SOUZA, 1999).  

 

 

Essa conquista para a agricultura familiar é parte das legítimas 

reivindicações dos trabalhadores rurais para melhorar suas condições de 

produção. Assim, após várias décadas, a agricultura familiar passou a ter lugar 

de destaque no contexto da agricultura brasileira.  

 

A delimitação legal do conceito de agricultor familiar combina como 

critérios o tamanho da propriedade, predominância familiar da mão-de-obra e da 

renda, e gestão familiar da unidade produtiva. Tal delimitação é abrangente o 

suficiente para incluir a diversidade de situações existentes no país. Tendo em 

vista as tipificações acadêmicas ou a delimitação legal do conceito, constata-se 

que o uso do termo “agricultura familiar” no Brasil se refere a um amplo guarda-

chuva conceitual, que abriga distintos tipos e situações, não apenas entre as 

regiões, mas dentro de cada região, de cada estado, de cada município ou de 

um território.  

 

Além de bases teóricas sobre características comuns, estratégias globais 

e princípios gerais ao conjunto da produção familiar é fundamental a valorização 

do conhecimento dos agricultores e a reflexão sobre as particularidades de cada 

local. 

 

4.2 A multifuncionalidade da agricultura familiar 

 

Para Carneiro e Maluf (2003) na origem da noção da multifuncionalidade 

agrícola está a tentativa de chamar a atenção para o reconhecimento de uma 

série de atribuições desempenhadas pela agricultura de forma “gratuita” ao 

conjunto da sociedade, uma vez que a validação social da agricultura é medida 

pela sua capacidade de colocar “mercadorias” no mercado. Sendo assim, as 

funções econômicas “tradicionais” da agricultura, relacionadas à produção de 
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alimentos e à geração de empregos são remuneradas pelo mercado e reguladas 

pelas políticas públicas convencionais.  

 

Ainda, segundo estes autores as múltiplas funções da agricultura familiar 

se refletem na diversidade de situações, na dinâmica econômico-social dos 

territórios, que já faziam parte da prática camponesa e que foram inibidas pelo 

modelo produtivista. A primeira dessas contribuições da agricultura familiar, 

pontuada hoje como uma função a ser valorizada, diz respeito ao seu papel 

original de garantir a segurança alimentar. Essa função deve ser observada por 

duas dimensões. A primeira diz respeito à produção agrícola em si, à 

capacidade de fornecer volumes de alimentos ao mercado. A outra se refere à 

capacidade de possibilitar o acesso aos alimentos (Carneiro e Maluf, 2003). 

 

A função de geração de emprego, que também é analisada como fator de 

melhoria social, é ainda mais significativa. Os estabelecimentos familiares são 

os principais geradores de postos de trabalho no meio rural. Enquanto, 

estabelecimentos patronais precisam de, em média, 67 hectares para gerar um 

posto de trabalho, os familiares precisam de apenas oito hectares (INCRA/FAO, 

2000: 30). 

 

A relação da agricultura familiar com recursos naturais é considerada 

positiva quando ela está enraizada no meio físico, tendo controle sobre seu 

processo produtivo. Seu potencial para promoção da sustentabilidade ecológica 

diz respeito à sua capacidade de conviver de forma harmônica com 

ecossistemas naturais, percebidos como um patrimônio familiar 

(SOARES,2001). 

 

A legitimação da concepção da multifuncionalidade da agricultura no 

Brasil poderá, antes de tudo, ajudar a fazer emergir a consciência de que os 

agricultores assumem responsabilidades sociais que deveriam merecer o 

reconhecimento da sociedade brasileira, contemplando estas funções e bens 

públicos através de políticas públicas e sua articulação aos projetos de 

desenvolvimento local/territorial (WANDERLEY, 2003). 
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4.3 O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - 
PRONAF  

 

Durante o processo de modernização da agricultura brasileira, as políticas 

públicas para a área rural, em especial à agrícola, privilegiaram os setores mais 

capitalizados e a esfera produtiva do commodities4 voltada ao mercado 

internacional, com o objetivo de fazer frente aos desequilíbrios da balança 

comercial do país. Para o setor da produção familiar, os resultados dessas 

políticas foram altamente negativos, uma vez que grande parte desse segmento 

ficou à margem dos benefícios oferecidos pela política agrícola, sobretudo, nos 

campos do crédito rural, dos preços mínimos e do seguro da produção (MATTEI, 

2005). 

 

Para o Governo Federal um dos principais programas que estimula a 

produção sustentável de Alimentos é o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar – PRONAF, pois atua no financiamento, proteção, 

assistência técnica e capacitação, apoio à comercialização, geração de renda e 

agregação de valor para a agricultura familiar. Sua execução se dá por meio de 

parcerias com instituições estaduais, principalmente das não-governamentais e 

das assistência técnica.  

 

Desde 2003, os recursos do programa e o número de beneficiários vêm 

sendo ampliados sistematicamente, sendo as suas principais linhas de atuação 

o financiamento e a proteção aos agricultores familiares. Já foram habilitados a 

participar dos programas de fortalecimento da agricultura familiar cerca de três 

milhões de famílias, entre agricultores familiares, assentados, povos e 

comunidades tradicionais. Novas linhas foram criadas, os juros foram reduzidos, 

os beneficiários ampliados e foi promovido maior acesso aos investimentos, 

principalmente para a produção de alimentos. (BRASIL, 2009).  Nas figuras 18 e 

                                                 
4 

Palavra Inglesa que significa mercadoria. Geralmente utilizada no plural - Commodities. Termo que designa um 

tipo particular de mercadoria em estado bruto - “In natura” - ou primário, cultivados ou de extração mineral, 
podendo ser estocados por um período de tempo, não perdendo sensibilidade de sua qualidade. A Commodities 
no mercado financeiro é utilizada para indicar um tipo de produto, genericamente agrícola ou mineral, de grande 
importância econômica nas relações comerciais internacionais, sendo amplamente negociado entre exportadores 
e importadores. Commodities são uma forma de investimento, uma opção dentre tantas outras opções de 
investimento existente no mercado, como poupança ou fundo de investimento. 
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19  pode-se observar a evolução no componente de financiamento do Pronaf 

nos últimos períodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 18 – Gráfico com Números  da evolução dos 
contratos Pronaf, firmados no período de 2002 a 2008. 
Fonte: CONSEA, 2010.   

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 19 - Gráfico da Execução Financeira do Pronaf, no 
período de 2002 a 2008 e a previsão para 2008 / 2009. 
Fonte: CONSEA, 2010. 

 

 

Na concepção do governo, o Pronaf destaca-se como uma das políticas 

para a integração do meio ambiente e produção, além de estratégias, 

mecanismos e instrumentos econômicos e sociais para a melhoria da qualidade 

ambiental e uso sustentável dos recursos naturais (MDS, 2009).  
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Atualmente, sete grupos de produtores são considerados, pelo governo, 

agricultores familiares para fins de obtenção dos créditos e benefícios do 

PRONAF, conforme descrição abaixo. 

I. Pescadores artesanais 

II. Extrativistas 

III. Silvicultores 

IV. Aqüicultures, maricultores e piscicultores 

V. Povos indígenas 

VI. Criadores de animais silvestres. 

 

Nos quadros, 2 e 3 estão apresentadas as características de cada grupo e 

linha: quais são os beneficiários, as finalidades dos financiamentos (o que pode 

ser financiado) e as condições de limites, bonificações, taxas e prazos, segundo 

cartilha de acesso ao PRONAF 2010/2011 (SEBRAE, 2010).  
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Grupos Enquadramento Finalidade 

 

A 

Agricultores familiares assentados 
pelo Programa Nacional de Reforma 
Agrária (PNRA), público-alvo do 
Programa Nacional de Crédito 
Fundiário (PNCF) e os reassentados 
em função da construção de 
barragens. 

Financiamento das 
atividades agropecuárias e 
não agropecuárias. 

 

A/C 

Agricultores familiares assentados 
pelo Programa 
Nacional de Reforma Agrária (PNRA) 
ou público-alvo do Programa 
Nacional de Crédito 
Fundiário (PNCF). 

Financiamento do custeio 
de atividades 
agropecuárias, não 
agropecuárias 
e de beneficiamento ou 
industrialização da 
produção. 

 
B 

(microcrédito 
rural) 

Agricultores familiares com renda 
bruta anual familiar de até R$ 6 mil. 

Financiamento das 
atividades agropecuárias 
e não agropecuárias no 
estabelecimento rural ou 
áreas comunitárias 
próximas. 

 

C 

Agricultores familiares titulares de 
Declaração de Aptidão ao PRONAF 
(DAP) válida do Grupo C, emitida até 
31/03/2008, que, até 30/06/2008, 
ainda não tinham contratado as seis 
operações de custeio com bônus. 

Financiamento de custeio, 
isolado ou vinculado, até a 
safra de 2012/2013. 

 
PRONAF 
Comum 

 

Agricultores familiares com renda 
bruta anual acima de R$ 6 mil e até 
R$ 110 mil. 
 

Financiamento da infra-
estrutura 
de produção e serviços 
agropecuários e não 
agropecuários no 
estabelecimento rural, bem 
como o custeio 
agropecuário. 

Quadro 02 - Grupos básicos do PRONAF, enquadramentos e finalidades. 
Fonte: Adaptado cartilha de acesso ao PRONAF 2010/2011_SEBRAE, 2010.  
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Linhas Enquadramento Finalidade 

Agroindústria 
Produtores rurais familiares enquadrados nos 
grupos A, A/C, B e PRONAF Comum e suas 
cooperativas e associações. 

Financiamento para a 
implantação, 
ampliação, recuperação ou 
modernização 
de pequenas e médias 
agroindústrias. 

Mulher 
Mulheres agricultoras, independentemente do 
estado civil, integrantes de unidades familiares 
enquadradas no PRONAF Comum. 

Financiamento da infraestrutura 
de 
produção e serviços 
agropecuários e não 
agropecuários no 
estabelecimento rural de 
interesse da mulher 
agricultora. 

Jovem 

Jovens agricultores familiares, entre 16 e 29 
anos, que cursaram ou estejam cursando o 
último ano em centros de formação por 
alternância ou em escolas técnicas agrícolas de 
nível médio. Devem pertencer a famílias 
enquadradas nos Grupos A, A/C, 
B ou PRONAF Comum. 

Financiamento da infraestrutura 
de 
produção e serviços 
agropecuários 
e não agropecuários no 
estabelecimento 
rural de interesse do jovem 
agricultor. 

Semiárido 

Agricultores familiares instalados na região do 
Semiárido brasileiro enquadrados nos Grupos A, 
A/C, B e PRONAF Comum. O Semiárido 
compreende áreas com pouca ocorrência de 
chuvas localizadas no norte de Minas Gerais e 
Espírito Santo, nos sertões da Bahia, Sergipe, 
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará, Piauí e em parte do sudeste do 
Maranhão. 

Financiamento de projeto de 
convivência 
com o Semiárido, priorizando a 
infraestrutura hídrica. 

Agroecologia 
Agricultores familiares enquadrados no grupo 
PRONAF Comum. 

Financiamento dos sistemas de 
produção 
Agroecológicos ou orgânicos. 

Floresta 
Agricultores familiares enquadrados nos grupos 
A, A/C, B e PRONAF Comum. 

Financiamento de projetos de 
sistemas 
agroflorestais. 

Eco 
Agricultores familiares enquadrados no Grupo 
PRONAF Comum. 

Financiamento de projetos de 
tecnologias de energia 
renovável e ambientais, 
silvicultura, armazenamento 
hídrico, pequenos  
aproveitamentos 
hidroenergéticos e adoção de 
práticas conservacionistas e de 
correção da acidez e fertilidade 
do solo. 

Mais Alimentos 

Agricultores familiares enquadrados no público-
alvo do PRONAF Comum, observando-se que 
70% da renda da família devem ser oriundas 
dos seguintes produtos e atividades: açafrão, 
arroz, café, centeio, feijão, mandioca, milho, 
sorgo, trigo, fruticultura, olericultura, apicultura, 
aquicultura, avicultura, ovinocultura de corte e 
de leite, caprinocultura, ovinocultura, pesca e 
suinocultura. 

Financiamento de projetos de 
investimentos voltados à 
produção de açafrão, arroz, 
café, centeio, feijão, mandioca, 
milho, sorgo, trigo, fruticultura, 
olericultura, apicultura, 
aquicultura, avicultura, 
bovinocultura de corte e de 
leite, caprinocultura, 
ovinocultura, pesca e 
suinocultura. 

Quadro 03 - Linhas especiais do PRONAF, enquadramentos e finalidades. 
Fonte: Adaptado cartilha de acesso ao PRONAF 2010/2011_SEBRAE, 2010.  
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4.3.1 O Pronaf no Município do Cabo de Santo Agostinho e no Engenho 
Tiriri  
 

A área rural do Município Cabo de Santo Agostinho, corresponde a 

aproximadamente 43 mil hectares que estão predominantemente, ocupados com 

a cana-de-açúcar (Secretaria Municipal de Produção Rural, 2006). 

 

Durante o período de 2008/2009 foram disponibilizados em contratos do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar_ Pronaf, para o 

município do Município do Cabo de Santo Agostinho, um montante de recursos 

financeiros superior a R$ 3 milhões de reais (pesquisa de campo no IPA - 

Escritório Municipal, 2010). Os investimentos foram destinados as seguintes 

linhas/grupos: Pronaf B, Pronaf A, Pronaf C, Pronaf D e Pronaf E. A linha de 

crédito com o maior número de contratos foi a do Pronaf C, com mais de 380 

contratos.  

 

 Os recursos financeiros do Pronaf no município do Cabo no período de 

2008/2009 estavam determinados para as seguintes finalidades: 

 

 Investimento e custeio de cana-de-açúcar 

 Investimento banana comprida  

 Investimento em maracujá  

 Investimento graviola 

 Investimento Kit irrigação 

 Custeio de inhame irrigado 

 Custeio de inhame sequeiro 

 Investimento em irrigação  

 Pesca artesanal  

 

Durante a pesquisa os agricultores e técnicos envolvidos na execução do 

Pronaf no município colocaram que a “imposição” quanto à finalidade e 

aplicação dos recursos financeiros contradiz os objetivos do programa. 
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Observa-se com esta imposição, quanto ao tipo de investimento, que o 

financiamento é pontual, a determinados tipos de culturas fazendo com que os 

agricultores se limitem ou se “especializem” a produzir o que o Pronaf lhes 

determina, através dos projetos de financiamento.  

 

Constata-se que a proposta de financiamento é conduzida unicamente, 

pelo viés econômico de geração de recurso em longo prazo. As necessidades 

imediatas dos agricultores, como a produção para o autoconsumo não são 

consideras. Isto é demonstrado na fala do agricultor:  

O Pronaf ajuda... só que o agricultor fica meio preso... ele só pode 
plantar aquilo que o IPA bota no projeto. Se o dinheiro é pra inhame, 
você num pode plantar macaxeira que com, seis meses, já ta boa de 
comer e vender. (Entrevista 03, outubro de 2010). 
 
Pra mim o dinheiro do pronaf é pra gerar mais recurso e alimento 
para o agricultor, só que às vezes o agricultor não investe naquilo 
que dá retorno [...]. O agricultor quer investir num cultivo que dê 
lucro mais frente... (Entrevista 05, outubro de 2010). 

 
 

Com estes depoimentos fica evidente que uma lógica produtivista, 

sustentada na tecnificação e na realização de um rendimento para o agricultor 

familiar que lhes possibilite não apenas melhorar o seu padrão de vida, mas 

sobremaneira, reembolsar os investimentos públicos permanece na política do 

Pronaf (CARNEIRO, 1997). 

 

 O autoconsumo de alimentos a partir de recursos do Pronaf, só acontece 

de forma indireta. O agricultor, em alguns casos, acessa o financiamento para a 

produção de cana-de-açúcar. Este faz a cultura que foi financiada, a da cana, só 

que ele não aplica, todo adubo e demais insumos na principal cultura do projeto.   

 
O Agricultor tem que saber usar o dinheiro do Pronaf para produzir o 
que precisa. Eu não invisto só na cana, pego o dinheiro e vou 
ajeitando a cana e outras lavouras[...] se num fizer isso passo é 
fome e nem consigo pagar o Banco. (Entrevista 11, outubro de 
2010). 

 

O agricultor é obrigado a transferir parte dos insumos para executar a 

implantação de outras culturas como uma horta, plantio de macaxeira, feijão ou 

qualquer outra que gere recurso mais rápido visando à manutenção da família. 

Este agricultor é “obrigado” a fazer um deslocamento de parte do recurso que o 
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Pronaf financiou para a implantação da cultura principal determinada no projeto 

técnico. Só desta forma, indiretamente é que o Pronaf tem estimulado a 

segurança alimentar.   

 

Fazem-se, necessárias muitas modificações para que o Pronaf seja um 

meio de desenvolvimento rural e de fortalecimento da agricultura familiar. Estas 

modificações implicariam em o programa continuar o processo de incentivo a 

produção das unidades familiares como ele já vem realizando, mas também 

incorporar as dimensões da família como importantes ao estímulo da agricultura 

familiar (GAZOLLA, 2004). 

 

As regras embutidas nas políticas de crédito que muitas vezes 

desconsideram o potencial do agricultor familiar, que é conduzido ao uso de 

sistemas produtivos inadequados à sustentabilidade ecológica incentivando ao 

produtivismo dos pacotes tecnológicos (SOARES, 2001). 

 

 A partir do momento que as famílias do Engenho Tiriri foram proibidas de 

continuar cultivando lavouras perenes nos sítios, o Pronaf tornou-se totalmente 

inviável conforme se constata nos depoimentos que seguem. 

Eu não vou pegar esse dinheiro do Pronaf investir e depois vê os 
guarda de Suape vim aqui e mandar arranca tudo... Aqui, depois 
que as terras foi vendida a Suape o agricultor ficou sem tirar da terra 
tudo que ela podia dá a agente. No meu caso; só pranto macaxeira 
pra vender em Gaibu e vendo as fruta de safra manga, caju, araçá... 
Quem já tinha pé de coco, banana essas plantação antiga num 
passa muita dificuldade mais quem tinha só cana. Ta numa 
situação... (Entrevista 02, outubro de 2010). 
 
Se eu fosse continuar morando no meu lote de terra eu ia pegar o 
dinheiro do Pronaf, pra plantar 10 conta de inhame. Fiz as conta e vi 
que se tivesse pego esse dinheiro eu ia poder comprar muita coisa 
pra casa. (Entrevista 01, outubro de 2010). 
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Figura 20 – Principais culturas de subsistência do Engenho Tiriri, Cabo de Santo Agostinho- PE. 
Foto: Maria José Pereira, setembro de 2009.   

 

Atualmente, a macaxeira é a principal cultura dos agricultores, pois seu 

ciclo de cultivo é curto e não demanda de muito investimento. Não foi possível 

obter os números exatos desta produção, mas de acordo com os relatos dos 

agricultores entrevistados, calcula-se que são produzidas mais de meia tonelada 

de macaxeira mensalmente. Seguido de coco, banana e as frutas sazonais 

(manga, caju, jaca, jambo e outras).  

 

A produção de rebanhos é quase inexpressiva e está voltada para o 

autoconsumo. Identificou-se apenas a criação de galinhas, cabra, vaca. A cana-

de-açúcar, que no passado era a base econômica do engenho foi deixada de 

lado; hoje é praticamente inexistente seu cultivo.   

 

Nos últimos anos, alguns agricultores chegaram a acessar recursos 

financeiros do Pronaf e investiram no cultivo da cana-de-açúcar e na plantação 

de inhame. Os que investiram neste cultivo, ainda sofrem as frustrações, pois 

devido à falta de assistência técnica não conseguiram bons resultados.   
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Figura 21– Crianças após colheita de manga à espera do comprador, Engenho 
Tiriri, Cabo de Santo Agostinho – PE. 
Foto: Maria José Pereira, Janeiro 2011.   

 

 Esta situação mostra a contradição do Estado ao destinar no orçamento 

um grande montante de recursos para os investimentos do Pronaf. A política 

pública que deveria estar voltada para o desenvolvimento da agricultura familiar 

deixa de ser implementada.  Esta postura do Estado de negação do direito 

quanto ao uso da terra em detrimento ao interesse do Capital, vem fazendo com 

que os pequenos agricultores, cuja economia sempre esteve baseada na 

pequena agricultura, sejam marginalizados. 
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Capítulo V 
 

A (In) Segurança Alimentar dos Agricultores de Tiriri 
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5. A (IN) SEGURANÇA ALIMENTAR DOS AGRICULTORES DE TIRIRI  

 

5. 1 Bases conceituais da Segurança Alimentar  

 

A discussão em torno do conceito segurança alimentar  ganha força a 

partir da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e, em especial, a partir da 

constituição da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945. (VALENTE, 

2002). 

 

O conceito de Segurança Alimentar no Brasil vem sendo debatido há mais 

de 20 anos, e passou por inúmeras alterações em função dos contextos sociais 

e políticos. O entendimento de segurança alimentar como sendo “a garantia, a 

todos, de condições de acesso a alimentos básicos de qualidade, em quantidade 

suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras 

necessidades básicas, com base em práticas alimentares que possibilitem a 

saudável reprodução do organismo humano, contribuindo, assim, para uma 

existência digna” foi proposto em 1986, na Primeira Conferência Nacional de 

Alimentação e Nutrição e consolidado na Primeira Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar, em 1994.  

 

É importante perceber que esse entendimento articula duas dimensões 

bem definidas: a alimentar e a nutricional. A primeira se refere aos processos de 

disponibilidade (produção, comercialização e acesso ao alimento) e a segunda 

diz respeito mais diretamente à escolha, ao preparo e consumo alimentar e sua 

relação com a saúde e a utilização biológica do alimento. É importante ressaltar, 

no entanto, que o termo Segurança Alimentar e Nutricional somente passou a 

ser divulgado com mais força no Brasil após o processo preparatório para a 

Cúpula Mundial de Alimentação, de 1996, e com a criação do Fórum Brasileiro 

de Segurança Alimentar e Nutricional (FBSAN), em 1998. 

 

Desde, 2004 passou-se a adotar no Brasil o seguinte conceito: “a 

Segurança Alimentar e Nutricional consiste na realização do direito de todos ao 



 85 

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 

suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo 

como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a 

diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente 

sustentáveis” (BRASIL, 2004). 

 

O objetivo da segurança alimentar implicaria combinar (a) ações 

assistenciais-compensatórias frente a questões emergenciais como a fome, com 

políticas de caráter estruturante visando assegurar (b) o acesso aos alimentos 

sem comprometer parcela substancial da renda familiar; (c) a disponibilidade de 

alimentos de qualidade, originados de formas produtivas eficientes, porém, não 

excludentes e sustentáveis e (d) divulgação de informações ao consumidor 

sobre práticas alimentares saudáveis e possíveis riscos à saúde, mediados pelo 

alimento( MALUF, MENEZES e VALENTE, 1996). 

 
 

A ênfase conferida às condições de acesso aos alimentos pelas famílias 

como condicionante para a segurança alimentar não significa dar como 

equacionada a questão da produção agroalimentar, principalmente quando se 

vai além da mera oferta ou disponibilidade de alimentos para considerar os 

aspectos sociais, econômicos, espaciais e ambientais da produção e do 

abastecimento alimentar.  

 

Em muitos países tem sido registrada uma direta correlação entre o 

acesso a terra e aos alimentos no meio rural. Ou seja, aonde se realizou um 

processo de reforma agrária e esta se manteve com razoável grau de 

consolidação, a situação alimentar e nutricional dessas populações mostra-se 

adequada. Em sentido inverso, aonde permanece a terra concentrada e com 

contingentes elevados de trabalhadores rurais e suas famílias sem terra, é grave 

a situação de insegurança alimentar. Acrescente-se que o retrocesso ou a 

reversão dos programas de redistribuição de terras na maioria dos países onde 

eles foram implementados em décadas passadas vem causando impactos 

sociais negativos maiores do que a penúria a que haviam sido relegados os 

beneficiários destes programas (MALUF, MENEZES e VALENTE, 1996). 
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O Brasil é o exemplo mais vivo desse último caso, não tendo ainda 

realizado uma ampla reforma agrária, como requer sua situação fundiária. A 

determinação de uma situação de insegurança alimentar está diretamente 

relacionada com essa situação de conflito e exclusão no campo.  

 

A reforma agrária propicia quatro favoráveis impactos sobre a segurança 

alimentar:  

 

a) É uma importante política de geração de trabalho e renda, aumentando a 

possibilidade de acesso aos alimentos que são adquiridos para consumo;  

b) Cria as condições para que as famílias possam produzir os próprios alimentos 

que vão consumir;  

c) Fortalece a chamada “segurança alimentar local” através da garantia de 

produção de alimentos para as áreas próximas,  

d) As opções produtivas usualmente adotadas pela agricultura reformada 

tendem ao cultivo de alimentos básicos integrantes da tradição dos 

agricultores.  

 

Diante dessas evidências, pode-se afirmar que o acesso e uso da terra 

pode ser um meio fundamental para a redução da insegurança alimentar 

(MALUF, 2007). Dedicar-se à produção de alimentos não se constitui na única e 

obrigatória alternativa visando promover a segurança alimentar das famílias no 

meio rural. Esta pode ser obtida através da exploração de produtos não-

alimentares, de atividades rurais não-agrícolas e de ocupações urbanas, todas 

com o objetivo de assegurar trabalho e renda às famílias rurais que são, no mais 

das vezes, pluriativas5. 

 

 

                                                 
5 

Mattei (2004; 2006) define a pluriatividade como a conjugação, numa mesma pessoa, do duplo caráter, de 

trabalhador com estatuto de empregado e de trabalhador por conta própria, ao mesmo tempo. No caso do 
agricultor pluriativo, ele passa a combinar as atividades agrícolas com as não agrícolas, tanto interna como 
externamente ao estabelecimento. Outros autores apontam a pluriatividade como a múltipla inserção dos 
membros de uma mesma família agrícola no mercado de trabalho (GRAZIANO DA SILVA e DEL GOSSI, 2004b). 
Para a agricultura familiar, a pluriatividade é identificada quando os componentes de determinado 
estabelecimento familiar deixam de desempenhar atividades puramente agrícolas. 
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5.1.1 (In)segurança Alimentar e Nutricional 

 

No Brasil a questão alimentar revela um conjunto amplo de problemas, no 

qual a fome e a desnutrição aparecem certamente como os mais cruciais. Na 

opinião de Valente(2002) Portanto, a incapacidade de acesso aos alimentos ou 

aos recursos destinados a produzir esses alimentos são os principais 

causadores da insegurança alimentar. 

 

A manifestação mais grave da insegurança alimentar e nutricional é a 

fome. Mas o estado de insegurança alimentar e nutricional deve ser percebido 

em seus variados graus, que envolvem desde dimensões psicológicas até 

manifestações físicas que comprometem e colocam em risco a saúde e a própria 

vida das pessoas. A dimensão psicológica da insegurança alimentar configura a 

preocupação de uma pessoa ou de uma família com a falta do alimento de forma 

regular, ou seja, que o alimento acabe antes que haja condições ou dinheiro 

para produzir ou comprar mais alimentos (VALENTE, 2002). 

 

Desde, 2004 passou-se a adotar no Brasil o seguinte conceito: “a 

Segurança Alimentar e Nutricional consiste na realização do direito de todos ao 

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 

suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo 

como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a 

diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente 

sustentáveis” (BRASIL, 2007). 

 

 

5.2 A (in) segurança alimentar dos Agricultores do Engenho Tiriri 

 
A figura 22 apresenta os resultados obtidos com a escala de insegurança 

alimentar adaptada para verificação da situação de (in) segurança alimentar dos 

agricultores do engenho Tiriri.  
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Insegurança alimentar

leve

 
Figura 22 - Situação de (in) segurança alimentar 
Fonte: Pesquisa de Campo Engenho Tiriri, Cabo de Santo Agostinho – PE 

 

Nas famílias estudadas, a prevalência de segurança alimentar foi de 17%. 

Estas famílias foram aquelas que não demonstraram preocupação com a 

quantidade; com a freqüência das refeições; com a perda da renda; nem 

estavam preocupadas com os meios de geração de renda no futuro. Observou-

se que o fator responsável por este resultado deve-se ao fato de que estas 

famílias ao longo do trabalho no sitio e com o desenvolvimento de outras 

atividades pluriativas possibilitou aquisição de moradias próprias em bairros da 

periferia do Cabo e acumularam uma formação técnica. Enquanto, que as 

demais famílias por se dedicarem exclusivamente à agricultura, com o processo 

de expropriação e estagnação da agricultura passaram a ficar mais vulneráveis.    

 

 Na pesquisa constatou-se que 83% das famílias estão vivendo em 

situação de Insegurança alimentar Leve. Para este grupo a preocupação com a 

falta de comida na casa antes que o dinheiro acabasse foi unânime.  A comida 

acabou antes que tivessem dinheiro para comprar mais. Também tiveram que se 

arranjar com apenas alguns alimentos; não puderam oferecer as crianças e aos 

demais membros do grupo familiar a alimentação que desejavam naquele 

momento e,  tiveram que fazer opção entre a compra de alimento e a aquisição 

de outros itens de primeira necessidade. 

 

Entretanto, ao perguntar o que contribuía para que a família não deixasse 

de ter alguma alimentação em casa estes apresentaram o sitio como sendo o 

meio que garante o acesso à comida e a geração de recursos, para prover 

outras necessidades básicas da família. No depoimento de um entrevistado 

constata-se esta realidade. 

Quando, eu vejo que a comida de casa vai faltar num to com 
dinheiro e tá longe do dia do meu pagamento da minha 
aposentadoria. Vendo macaxeira ou jaca, manga... o que tiver na 
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safra é com esse dinheiro que compro comida, remédio ou outra 
coisa que teja precisando... (Entrevista 06, novembro de 2010). 

    

Neste depoimento comprova-se a importância da posse e uso da terra 

para estes agricultores. A terra é o meio que vem assegurando, que estas 

famílias não passem para uma situação grave de insegurança alimentar. 

 

Outro aspecto importante que só vem reforçar a constatação recém 

mencionada é o fato de que no sitio, a família tem acesso com freqüência a uma 

alimentação que faz parte do patrimônio alimentar local, que contribui para uma 

dieta balanceada, pois são alimentos de alto valor nutricional, a exemplo, do 

caju, da jaca, da goiaba, jenipapo, jambo, manga e, de outros que são 

exclusivos da região e que são consumidos em abundância por estas famílias.   

                                               
Aqui no sitio, ninguém passa fome. Nunca falta uma fruta... sempre 
tem qualquer coisa pra comer é uma fruta-pão, macaxeira,uma 
palma de banana... (Entrevista 03, novembro de 2010). 

 

Neste caso dos agricultores de Tiriri, mesmo existindo uma situação de 

insegurança alimentar verifica-se que a família tinha acesso à disponibilidade de 

alimentos. Entende-se aqui, que a disponibilidade ocorre de duas formas: a) 

diretamente, a partir de terra produtiva (agricultura, cultivo de frutas) ou de 

outros recursos naturais como pesca, caça, coleta de alimentos; ou b) a partir de 

alimentos in natura ou obtidos na rede de comércio local (MALUF, MENEZES e 

VALENTE, 1996). 

 

Outra constatação importante desta pesquisa está relacionada com a 

percepção da situação de insegurança alimentar que estes agricultores estão 

tendo perante o processo de expropriação, causada da perda total do acesso e 

o uso da terra.  

 

A adaptação da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar – EBIA, 

juntamente com as ferramentas da metodologia referendada por Minayo (2005) 

possibilitou ter um parâmetro da perspectiva futura de insegurança alimentar das 

famílias, após serem expulsas dos seus sítios.   

A figura 23 mostra numericamente a perversidade oriunda do sistema 

capitalista na vida desta famílias.   
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85%

15%

P Insegurança Alimentar

Sem percepção

 
Figura 23 – Percepção de Insegurança Alimentar 
Fonte: Pesquisa de Campo Engenho Tiriri, Cabo de Santo Agostinho – PE 

 
A análise apresenta que 85% das famílias mostraram-se preocupadas em 

relação à garantia da alimentação e dos demais fatores relacionados com a 

segurança alimentar (moradia, acesso a terra e a água, aspectos saúde/doença 

e segurança/paz).  

 

A busca e a expectativa em torno do lugar da morada futuramente 

contribuíram para o resultado apresentado na figura 22.  O conflito que ora 

ocorre no processo de negociação das indenizações e das demais condições 

exigidas pelos moradores a Suape foi percebido em todos os momentos da 

pesquisa, para uns de forma mais intensa. O processo histórico de lutas coletiva 

da comunidade não é evidenciado neste momento. Os métodos esdrúxulos 

utilizados por Suape leva a desmobilização social da comunidade, aliado ao fato 

de alguns, principalmente os idosos apresentam sinais depressivos diante da 

perda da referencia de vida, da morte do lugar que para eles é elemento afetivo 

da vida cotidiana.   

 

O acesso aos recursos naturais especialmente a água, também passou a 

ser uma das preocupações para os agricultores, para alguns é difícil 

compreender como um recurso natural, essencial para a garantia da segurança 

alimentar transformou-se em um “objeto” essa relação mercadológica, valor de 

troca que é dado aos recursos naturais promove indignação com o novo modo 

de vida que passaram a ter.  

Eu passei a minha vida toda bebendo água de graça...  
Agora vou ter que pagar pela água de beber...(entrevista nº 04, 
novembro, 2010) 
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Espaço que para os agricultores representava o valor de uso, cujo 

corresponde à necessidade, à expectativa, à desejabilidade (LEFEBVRE, 2001) 

e da promoção da segurança alimentar transformou-se num espaço simbólico de 

negação dos direitos e desrespeito a natureza.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A realização desta pesquisa possibilitou chegar às seguintes conclusões 
e considerações: 

 
 
a)  A produção desigual do espaço e a apropriação privada da terra, impediu 

que os agricultores do Engenho Tiriri pudessem continuar acessando os 

recursos financeiros do Pronaf.  

 

b) O processo de expropriação das famílias do Engenho Tiriri contribuiu para 

sua Insegurança Alimentar através da estagnação da produção rural, da 

ameaça de não ter a garantia de acesso aos alimentos sem comprometer 

parcela substancial da renda familiar e o atendimento das demais 

necessidades básicas, a preocupação quanto ao uso futuros dos recursos 

naturais, especialmente da água e da terra.  

 

c) Que as condicionalidades do Pronaf impostas aos agricultores na 

elaboração dos projetos ante obtenção do crédito dificulta a promoção da 

segurança alimentar, pois fere os princípios norteadores desta política de 

promover o acesso permanente aos alimentos; obtenção de alimentos 

diversificados em seus tipos e formas que atenda os hábitos cultural de 

consumo próprio das famílias 

 
 

“O Estado está, em qualquer sistema político, vinculado à economia 
e aos interesses da classe dominante”, (ANDRADE, 1984, p. 87). 
 
 

d) O Pronaf mesmo contribuindo para a geração de renda das famílias 

padece de importantes ajustes para se converter em uma política de 

crédito rural que faça jus ao seu objetivo principal que é o de gerar o 

fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento sustentável, 

pois ainda opera com um viés intensamente econômico que imprime as 

unidades familiares um ritmo de incorporação do padrão tecnológico 

vigente. 

 



 94 

e) O processo de conversão do uso da terra e seus rebatimentos vem 

interferindo significativamente na vida da população rural. A terra deixou 

de ser o lugar eivado da simbologia, da apropriação dos saberes 

tradicionais que estão presentes no valor de uso desse espaço, para ser 

transformado unicamente em valor de troca para o “mundo da 

mercadoria” Lefebvre (2001), onde o valor de uso passa a ser o valor das 

coisas. 

 

f) A atuação de SUAPE reflete o modelo de desenvolvimento econômico 

visando a maximização dos lucros, onde predomina a razão tecnológica e 

a racionalidade econômica, por meio do domínio da natureza feito às 

custas da expropriação da população rural do seu território, sem levar em 

conta  a contribuição econômica, social, cultural e ambiental dos 

agricultores e do seu modo de produção para o desenvolvimento 

local/territorial. 

 

 

g) O Cabo de Santo Agostinho vem passando por várias transformações, 

desde os primeiros engenhos bangüês ao projeto Suape Global e  que as 

diversas formas de conversão do uso da terra vem fazendo com que a 

população local, cuja economia foi por muito tempo baseada na pequena 

agricultura, seja marginalizada em relação ao desenvolvimento industrial 

do município. 

 

Assim, ao termino desta dissertação que teve como preocupação a 

análise da conversão do uso da terra e seus rebatimentos na Política Pública 

para a Agricultura Familiar – Pronaf e investigar a situação de (in) segurança 

alimentar dos agricultores do Engenho Tiriri, tentou-se responder alguns 

questionamentos de pesquisa que inquietavam muitos atores sociais locais 

desde longa data. Contudo, sabe-se que na pesquisa social a resposta de uma 

pergunta, tanto de forma parcial, como integral sempre remete a novas 

perguntas, dúvidas ou abre novos horizontes de trabalho e investigação.  
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Assim, está dissertação se constitui desde então, um instrumento de 

denúncia deste processo de exclusão social, e espera-se que o poder público 

local reconheça a capacidade destes atores sociais protagonistas da agricultura 

e do desenvolvimento do meio rural. Que este trabalho possa ser um 

instrumento para a sociedade civil organizada de denúncia das injustiças deste 

processo de desenvolvimento excludente. 
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APÊNDICE 01: Questionário I – Situação Atual de (IN) Segurança Alimentar 
 

 
 

 
 

Universidade Federal de Pernambuco 
Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

Mestranda: Maria José Pereira 

 
QUESTIONÁRIO I - SITUAÇÃO ATUAL DE (IN) SEGURANÇA ALIMENTAR 

Lote/Setor: ______________________ 
Entrevistada (o)_________________________________ Sexo (   ) M  (   ) F 
Posição na família (   )Mãe     (   ) Pai       (   )outro especificar__________________________ 
 
Questões  
 
1. Nos últimos 3 meses a(o) senhora (sr) teve preocupação de que a comida na sua casa acabasse antes que a(o) 
senhora(sr) tivesse condição de comprar ou receber mais comida? 
(   ) Sim   (   ) Não   
Por quê? __________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Nos últimos três meses a comida acabou antes que a(o) senhora(sr) tivesse dinheiro para comprar mais? 
(   ) Sim   (   ) Não   
Por quê? __________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Nos últimos 3 meses a(o) senhora(sr) ficou sem dinheiro para ter uma alimentação saudável e variada? 
(   ) Sim   (   ) Não   
Por quê? __________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Nos últimos 3 meses a(o) senhora(sr) teve que se arranjar com apenas alguns alimentos porque o dinheiro acabou? 
(   ) Sim   (   ) Não   
Por quê? __________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Nos últimos 3 meses a(o) senhora(sr) não pode oferecer a(s) suas criança/adolescente(s) uma alimentação saudável e 
variada porque não tinha dinheiro? 
(   ) Sim   (   ) Não   
Por quê? __________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
6.Nos últimos 3 meses a(o) senhora(sr) ou algum adulto em sua casa diminuiu, alguma vez, a quantidade de alimentos nas 
refeições ou pularam refeições, porque não havia dinheiro suficiente para comprar a comida? 
(   ) Sim   (   ) Não   
Por quê? __________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
7. Nos últimos 3 meses, a(o) senhora(sr) alguma vez comeu menos do que achou que devia porque não havia dinheiro o 
suficiente para comprar comida? 
(   ) Sim   (   ) Não   
Por quê? __________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
8. Nos últimos 3 meses, a(o) senhora(sr) alguma vez sentiu fome mas não comeu porque não podia comprar comida 
suficiente? 
(   ) Sim   (   ) Não   
Por quê? __________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
9. Nos últimos 3 meses, aconteceu da(o) senhora(sr)  sentir fome  e não ter nada para comer em casa?  
(   ) Sim   (   ) Não   
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Por quê? __________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
10. Nos últimos 3 meses, aconteceu da(o) senhora(sr) não poder dar a sua família uma boa comida porque a comida 
acabou e não havia produção no sitio ou dinheiro para comprar?  
(   ) Sim   (   ) Não   
Por quê? __________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
10. Local de compra/aquisição dos alimentos: 
 
Aonde a (o)  sra. (sr) compra os alimentos: 
 
Supermercado/ Mercadinho  (   ) Sim  (   ) Não 
    
Feira/mercado livre   (   ) Sim  (   ) Não 
  
Sítio    (   ) Sim  (   ) Não 
    
Outro   (   ) Sim  (   ) Não 
    
11. Freqüência diária das principais refeições: 
PERGUNTAR: Se todos os dias fazem as principais refeições: 
 
Café da manhã  (   ) Sim  (   ) Não 
Almoço   (   ) Sim  (   ) Não   
Jantar/lanche da noite (   ) Sim  (   ) Não 
    
12. Tipos de alimentos consumidos por grupos da Pirâmide Alimentar: 
 
PEDIR AO ENTREVISTADO PARA DIZER SE CONSOMEM OS SEGUINTES ALIMENTOS, DIARIAMENTE, PELO MENOS 
1 VEZ AO DIA. (LEIA E MARQUE CADA OPÇÃO. O ENTREVISTADOR DEVE AJUDAR O ENTREVISTADO CITANDO 
ALIMENTOS E/OU PREPARAÇÕES REGIONAIS QUE SE CLASSIFICAM NA LISTA ABAIXO. MARCAR SIM, SEMPRE 
QUE O ENTREVISTADO CITAR PELO MENOS 1 DOS ALIMENTOS DE CADA GRUPO) 
 
A(o) senhora(sr) come, diariamente, pelo menos 1 vez ao dia: 
 
a) Cereais e derivados (arroz, macarrão, pão, milho, bolachas)   (   ) Sim  (   ) Não  
b) Tubérculos e raízes (mandioca/macaxeira, farinha de mandioca, batata,)  (   ) Sim  (   ) Não  
c) Leite         (   ) Sim  (   ) Não 
d) Derivados do leite (queijos, iogurte, coalhada)     (   ) Sim  (   ) Não 
e) Ovos         (   ) Sim  (   ) Não 
f) Frutas e sucos naturais       (   ) Sim  (   ) Não 
g) Verduras, legumes       (   ) Sim  (   ) Não 
h) Leguminosas (feijão, feijão de corda, feijão verde, feijão preto,ervilha) (   ) Sim  (   ) Não 
i) Carnes (vermelha ou frango ou porco ou miúdo)/peixe    (   ) Sim  (   ) Não 
j) Embutidos (salsicha ou mortadela ou lingüiça (calabresa) ou presunto  (   ) Sim  (   ) Não  
k) Açúcar, mel (usado para adoçar)     (   ) Sim  (   ) Não 
l) Doces         (   ) Sim  (   ) Não 
m) Refrigerantes e sucos industrializados     (   ) Sim  (   ) Não 
n) Margarina, manteiga, óleos       (   ) Sim  (   ) Não 
 
13. A sua família recebe ajuda de alguma instituição ou de alguma pessoa para sua alimentação? 
(   ) Sim   (   ) Não   
Por quê? __________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
14. O recurso do PRONAF ajudou a sua família a obter mais alimentos? 
(   ) Sim   (   ) Não   
Por quê? __________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
15. O recurso do PRONAF contribuiu para que sua família comprasse outras coisas além de comida? 
(   ) Sim   (   ) Não   
Por quê? __________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 02: Questionário II – Percepção Da Situação De (In) Segurança Alimentar Depois 
Que Sair De Tiriri 
 
 
 
 
 

Universidade Federal de Pernambuco 
Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

Mestranda: Maria José Pereira 

 
QUESTIONÁRIO II – PERCEPÇÃO DA SITUAÇÃO  DE (IN) SEGURANÇA ALIMENTAR 

DEPOIS QUE SAIR DE TIRIRI 
Lote/Setor: ______________________ 
Entrevistada (o)_________________________________ Sexo (   ) M  (   ) F 
Posição na família (   )Mãe     (   ) Pai       (   )outro especificar__________________________ 
 
Questões  
1. Aconteceu do (a) Sr. (a) ficar preocupado(a) se depois que sair de Tiriri irá continuar tendo renda suficiente para garantir a 
alimentação e as demais despesas/sustento da família? 
(   ) Sim  (   ) Não 
Por quê? __________________________________________________________________________________________ 
2. Aconteceu do (a) Sr. (a) ficar preocupado (a) se haverá dinheiro suficiente para comprar alimentos, inclusive frutas e 
verduras?  
(   ) Sim  (   ) Não 
Por quê? __________________________________________________________________________________________ 
3. Aconteceu do (a) Sr. (a) ficar preocupado (a) se poderá comer os mesmos tipos de alimentos, inclusive as frutas e 
verduras que existiam no sítio? 
(   ) Sim  (   ) Não 
Por quê? __________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
4. Aconteceu do (a) Sr. (a) ficar preocupado (a) se sua família continuará fazendo todas as refeições diariamente? 
(   ) Sim  (   ) Não 
Por quê? __________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
5. Aconteceu do (a) Sr. (a) ficar preocupado (a) se terá onde morar depois de sair de Tiriri? 
(   ) Sim  (   ) Não 
Por quê? __________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
6. Aconteceu do (a) Sr. (a) ficar preocupado (a) se terá terra/ espaço para plantação? 
(   ) Sim  (   ) Não 
Por quê? __________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
7. Aconteceu do (a) Sr. (a) ficar preocupado (a) se terá meios de geração de renda (plantação, comercialização dos 
produtos)? 
(   ) Sim  (   ) Não 
Por quê? __________________________________________________________________________________________ 
8. Aconteceu do (a) Sr. (a) ficar preocupado (a) se a indenização que irá receber não seja suficiente para  a compra de outra 
moradia? 
(   ) Sim  (   ) Não 
Por quê? __________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
9. Aconteceu do (a) Sr. (a) ficar preocupado (a) se sua família terá acesso a água? 
(   ) Sim  (   ) Não 
Por quê? __________________________________________________________________________________________ 
10. Aconteceu do (a) Sr. (a) ficar preocupado (a) se a saída de Tiriri mudará seu modo de vida? 
(   ) Sim  (   ) Não 
Por quê? __________________________________________________________________________________________ 
 
OBS: REGISTRAR OUTROS COMENTÁRIOS  SIGNIFICATIVO FEITO PELO ENTREVISTADO. 
Comentários:__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 01 – Matéria Jornal do Comércio 
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ANEXO 02 – Matéria Jornal do Comércio, em 20 de janeiro de 2011 
 
 

 
 
 
 
 


