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RESUMO 

 
Este trabalho tem como propósito básico analisar as formas de organização da 
produção e as conseqüências ambientais desencadeadas no processo de 
apropriação dos recursos naturais. Assim, o tema ora proposto: O Uso dos Recursos 
Naturais na Agricultura Familiar em Assentamentos Rurais do Semi-árido Alagoano 
originou-se do interesse de analisar a dinâmica ambiental do espaço rural, limitado à 
região de Xingó, no semi-árido nordestino no sub-médio São Francisco, tendo como 
foco assentamento de Reforma Agrária. Especificamente, objetivou-se discutir a 
sustentabilidade de sistemas produtivos em assentamento rural; os principais 
problemas, causas e efeitos ambientais nos sistemas produtivos; como as 
práticas/ações interferem na sustentabilidade do sistema produtivo em 
assentamento e analisar os resultados das intervenções nos sistemas produtivos 
pelas políticas públicas e pelas práticas aplicadas pelos assentados. Como 
referencial buscou-se contribuições teóricas de: Altieri (1989); Bergamasco (2003); 
Cavalcanti (1994); Diegues (1995-2000); Gliessman (2005); Leff (1998-2001); Vieira 
e Weber (2002); Villasante Y Garrido (2002); Wanderley (1996,1998, 2004).  Como 
plano metodológico recorreu-se ao enfoque participativo e abordagem qualitativa, 
um trabalho interacional, onde em todo o processo, as partes envolvidas são sujeitos 
ativos e reflexivos. O trabalho foi executado em três fases: a primeira refere-se à 
coleta de dados, incluindo-se a pesquisa de campo mediante observação direta e 
observação participante. Na segunda, dedicou-se ao planejamento e elaboração das 
atividades para aplicação de oficinas participativas, com seus respectivos objetivos, 
bem como entrevistas. Na terceira, incluiu-se, a análise e discussão dos dados 
obtidos. Esta pesquisa faz parte do grupo Gestão Ambiental e Sustentabilidade no 
semi-árido, desenvolvido pelo Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e 
Meio Ambiente, da UFPE, com intento de analisar a sustentabilidade na região de 
Xingó.  As Considerações finais refletem sobre a necessidade da sustentabilidade 
dos recursos naturais na agricultura familiar, como ponto essencial para discussão 
das políticas públicas do setor agrário apontando alternativas para a 
sustentabilidade da agricultura familiar, mas, sobretudo, explorar a forma de 
apropriação dos recursos naturais, com foco na racionalização do uso desses 
recursos, observando as reais necessidades do assentamento rural. 

   

Palavras-chave: assentamentos rurais, agricultura familiar, recursos naturais, 
sustentabilidade ambiental, semi-árido nordestino, sub-médio São Francisco. 

 
 
 
 
 
 
 



vii 
 

ABSTRACT 
 

This work is to examine ways of organizing production and environmental 
consequences triggered in the ownership of natural resources. Thus, the issue now 
proposed: The Use of Natural Resources in the Family Agriculture Rural Settlements 
in the Semi-arid Alagoano led to the interest of analyzing the environment dynamic of 
rural areas, limited to the region of Xingó in semi-arid region in sub - Average San 
Francisco, with a focus on land reform settlement. Specifically aimed to: discuss the 
sustainability of production systems in rural settlements, the main problems, causes 
and environmental effects in production systems, and discuss the practices / actions 
affect the sustainability of the production system of the settlement, analyzing the 
results of interventions in the systems production by public policies and the practices 
used by settlers. As reference it was theoretical contributions of: Altieri (1989); 
Bergamasco (2003); Cavalcanti (1994); Diegues (1995-2000); Gliessman (2005), 
Leff (1998-2001), Vieira and Weber (2002); Villasante Y Garrido (2002); Wanderley 
(1996.1998, 2004). As the methodology used to the participatory approach and 
qualitative approach, an interactional work, where the whole process, the parties are 
active subjects and reflective. The work was executed in three steps: the first refers 
to the collection of data, include the field research through direct observation and 
participant observation. In the second, devoted to the planning and preparation 
activities for the implementation of participative workshops, with their objectives, as 
well as interviews. In the third, included is the analysis and discussion of the data 
obtained. This research is part of the group Environmental Management and 
Sustainability in the semi-arid, developed by the Postgraduate Program in 
Development and Environment of UFPE, with intent to analyze the sustainability in 
the region of Xing. The Final reflect on the sustainability of natural resources in 
agriculture, family and key point for discussion of public policy in agricultural sector. 
Mainly discusses alternatives to the sustainability of family farming, and in exploring 
the form of ownership of natural resources, focusing on streamlining the use of these 
resources, noting the real needs of rural settlement. 
 
Key-words: small farms, natural resources, environment sustainable, semi-arid 
areas of northeast, sub-medio of São Francisco River. 

 
 
 
 
 
 
 

 



1 
 

                                                

1. INTRODUÇÃO 
 

Hoje, o domínio da economia sobre estes mundos de vida
 e a intervenção da tecnologia na própria vida, não só dessecou a terra, 

em sua fome insaciável de produtividade e lucro, 
como também espremeu o suco dos sabores 

para deixar só a forma sedutora de frutos e legumes que atraem pela vista,
 ... mas que não têm sabor de nada...

Em nome da sobrevivência se vai matando a vida... 
A produtividade agronômica não garante a

distribuição de alimentos nem a segurança alimentar;
avança sepultando os sentidos do cultivo

 e os sabores da terra.

Leff, 2002.
 

A forma do desenvolvimento pautado pelo viés do capitalismo tem 

prevalecido quase que exclusivamente suas diretrizes pela via econômica. Essa 

lógica modernizante tem utilizado como alimentação energética os recursos 

naturais sem a mínima parcimônia, provocando poluição do meio ambiente, 

erodindo os patrimônios genéticos, culturais e biológicos da Terra.  

Do ponto de vista social, uma minoria vem acumulando riqueza a custo 

da especulação, exploração e exclusão da grande maioria da população da 

terra. Essas diferenças sociais afetam com maior impacto negativo as minorias, 

submetidos à fome, à miséria e à violência quanto ao cerceamento dos seus 

direitos básicos para a sobrevivência.  

Os limites deste paradigma têm como conseqüência uma grande 

diversidade de problemas ambientais. Este fato foi considerado como um alerta 

desde 1970 com o manifesto intitulado Blueprints for Survival (Limites do 

Crescimento), do Clube de Roma. Este documento se referia ao descaso da 

teoria econômica dispensada aos problemas de ordem ambiental, onde os 

recursos naturais utilizados e os passivos ambientais gerados ficavam 

inteiramente à margem da economia. Esta visão se repercute nas causas dos 

 

 
1 Avaliação realizada pelo Painel Inter-Governamental de Mudança do clima – IPCC, 2007. 
2 Estudo sobre mudanças climáticas, publicado em março de 2007. 
3 Relatório de Nicolas Stern, encomendado pelo ministério de Finanças do Reino Unido. 
4 Consideramos aqui o significado etimológico da palavra: Atividade do Agro. Que contempla na 

perspectiva das ciências agrárias as dimensões: agronomia, engenharia de pesca, florestal, 

veterinária, e zootecnia. 
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problemas sócio-econômicos e ecológicos da sociedade global. 

Tais direcionamentos remetem a um batismo de sociedade do consumo, 

do volátil, do descartável, excludente e que não consegue resolver os problemas 

como o da fome global. Essa sociedade vem comprometendo a sustentabilidade 

atual e das gerações futuras em nome do desenvolvimento.  

Por certo, o processo de industrialização e urbanização, iniciado desde a 

Revolução Industrial, não tem apenas provocado os problemas anteriormente 

citados, mas avançou na utilização desregrada dos recursos não renováveis, 

tais como, carvão, petróleo e gás natural, que quando processado para mover o 

desenvolvimentismo libera gases, principalmente, dióxido de carbono e metano 

no planeta, que afeta a camada de ozônio, provocando o derretimento das 

camadas polares, elevação do nível das marés e o aquecimento global. 

 Corroborando as afirmações anteriores, a avaliação1 encomendada pela 

Organização Mundial de Meteorologia – WMO e o Programa de Meio Ambiente 

das Nações Unidas – UNEP, afirma que, as mudanças climáticas nos países em 

desenvolvimento serão maiores, ocasionando como conseqüência perdas de 

vidas e efeitos relacionados a investimentos e a economia. 

 Nessa mesma perspectiva, o Fundo Mundial para a Natureza – WWF2 

prognostica que o consumo estabelecido pela humanidade desde 1984 superou 

a capacidade do planeta de nos sustentar. Por conseguinte, os reflexos dessa 

economia hegemônica mundial são causadores diretos dos graves problemas 

sociais e ambientais que estamos vivendo. 

 Segundo o Relatório Stern3, os países mais pobres sofrerão mais 

prematuramente e com mais intensidade os efeitos das mudanças climáticas. 

Destaca ainda, que um dos setores da economia mais prejudicados com os 

efeitos é a agricultura, principalmente nos países em desenvolvimento, 

diminuindo os ingressos na atividade por conta dos riscos e aumentando os 

gastos públicos. 

Tome-se o exemplo da agricultura4 no Brasil, como pano de fundo dessa 

discussão, de uma forma mundial. Ela tem se prestado de fato à reprodução e 

ao acúmulo de capitais, mas a tecnologia que, em grande parte, cumpre 

objetivos individuais e particulares não tem suprido as necessidades coletivas - 

como a segurança alimentar - nem mesmo as necessidades mais imediatas do 
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setor agrícola, mais especificamente na agricultura familiar. 

Esse processo de tecnificação no Brasil acelerou-se na década de 70, a 

partir do processo de industrialização da agricultura, fato que teve entre várias 

conseqüências a urbanização do trabalho rural. Com o aumentar de empregos 

para funções técnicas e administrativas de origem urbana e o crescimento da 

tecnificação da agricultura, os centro urbanos passaram a ser a única esperança 

de acesso às políticas públicas, visto que elas são historicamente precárias no 

setor rural.   

Como parte desse processo, o latifúndio via monocultura seguiu 

avançando, depredando a biodiversidade, os ecossistemas, a cultura e o 

conhecimento popular. Para exemplificar, tem-se o quadro histórico nacional 

com os ciclos de geração de riquezas pelas monoculturas desde a cana-de-

açúcar, o café, a borracha, dentre outros. No caminho deste pensamento, 

atualmente observa-se o caso da pecuária na Amazônia Legal Brasileira, além 

de ser uma das responsáveis pela derrubada da floresta e poluir o mundo com 

metano (CO3), é apresentada como sendo realizada em “propriedades 

produtivas” e feitas apologias aos recordes contínuos que promove no 

crescimento do PIB brasileiro. Não considerando os passivos socioambientais 

resultantes desta atividade. 

Já o monocultivo de cana-de-açúcar no Nordeste é apontado como um 

dos principais responsáveis pela destruição da diversidade da Mata Atlântica 

brasileira. Segue historicamente pisoteando a agricultura familiar e ecológica, ao 

expulsar os agricultores das suas pequenas propriedades, comprometendo e 

em alguns casos acabando com a soberania alimentar, expandindo o cultivo 

para as áreas de mata ciliar e estuarinas. 

No semi-árido nordestino, a madeira da caatinga tem sido incorporada 

como energia que alimenta a produção de bens de consumo produzido por meio 

de um processo de exploração da mão-de-obra sertaneja. Uma prática distante 

de uma cultura histórica geracional de convivência com a seca, a exemplo da 

exploração do gesso na região do Arararipe. Outro exemplo, tem-se a 

especulação imobiliária das margens do São Francisco implementada pela 

agricultura industrial na fruticultura irrigada para exportação. Esta que vem 
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expulsando os pequenos sitiantes de suas roças, com práticas de produção de 

alimentos com agrotóxicos, e ainda utilizam a água de forma insustentável para 

irrigar os produtos do negócio focado na exportação, o qual o camponês pouco 

participa e ainda tem os recursos naturais esgotados.  

Na verdade, os padrões de desenvolvimento adotados pelo setor agrícola 

têm gerado questionamentos tais como: Por que os modelos utilizados nessas 

áreas rurais não levam a resultados esperados, principalmente no que diz 

respeito à inclusão social, geração de renda e a conservação? Como se 

encontram os agricultores e os assentamentos de reforma agrária? O quê fazer 

para conservar os recursos naturais na agricultura familiar? E a partir disso 

surgem novas questões: Que fatores estão impedindo o desenvolvimento nos 

assentamentos? As políticas públicas atendem as necessidades dos 

assentamentos? Por acaso estaria na falta de articulação, motivação e 

interesses diversos? Como se vê, a questão não parece simples.  

As respostas através de pesquisas que respondam a tais questões estão 

apenas no início, além do mais a compreensão é fundamental para possibilitar 

estratégias sustentáveis de manejo dos recursos naturais, visto que as 

comunidades que utilizam esses recursos também são responsáveis pela 

conservação dos mesmos. 

 Assim, o tema ora proposto O Uso dos Recursos Naturais na Agricultura 

Familiar em Assentamentos Rurais do Semi-Árido Alagoano, originou-se do 

interesse de analisar a dinâmica ambiental do espaço rural, limitado à região de 

Xingó, no semi-árido nordestino no sub-médio São Francisco, tendo como foco 

o assentamento de Reforma Agrária – Lameirão, em Delmiro Gouveia – AL, 

sobretudo as formas de organização da produção e as conseqüências 

ambientais desencadeadas no processo de apropriação dos recursos naturais. 

 Através de observações diretas, percebe-se algumas dificuldades de se 

articular alternativas que conservem os recursos naturais na agricultura. 

Ademais, a forma de utilização dos recursos naturais são questionáveis, 

reforçados que são pelas políticas publicas para o setor agrário, que não raras 

vezes se prestam particularmente a reprodução e acúmulo de capitais 

financeiros. E, ainda, a implantação de tecnologias são realizadas com objetivos 

de atender aos interesses dos capitais financeiros e mercantis em detrimento 



5 
 

das necessidades dos agricultores e seus familiares, como a segurança 

alimentar e nem tão pouco respeitam as exigências coletivas que garantam a 

sustentabilidade ambiental.  

Especificamente, objetiva-se: discutir a sustentabilidade de sistemas 

produtivos em assentamento rural; mediante oficinas, identificando junto com as 

famílias, os principais problemas, causas e efeitos ambientais nos sistemas 

produtivos; discutir como as práticas/ações interferem na sustentabilidade do 

sistema produtivo do Assentamento Lameirão, em Delmiro Gouveia – AL; 

analisar os resultados das intervenções nos sistemas produtivos pelas políticas 

públicas e pelas práticas aplicadas pelos assentados; apontar possíveis 

sugestões para as práticas sustentáveis. 

Como plano metodológico recorre-se à investigação, com enfoque 

participativo e abordagem qualitativa. Com o intuito de interpretar, explicar e 

criar discussões acerca do tema em questão. Em outras palavras significa um 

trabalho interacional, pois em todo o processo, as partes envolvidas são sujeitos 

ativos e reflexivos.     

O recorte espacial para este trabalho toma como base o semi-árido 

nordestino no sub-médio São Francisco. O critério de seleção do espaço 

Lameirão, em Delmiro Gouveia – AL, deve-se a várias razões. A principal delas 

é ser uma área objeto de pesquisa do grupo Gestão Ambiental e 

Sustentabilidade no semi-árido, desenvolvido pelo Programa de Pós-graduação 

em Desenvolvimento e Meio Ambiente, da Universidade Federal de 

Pernambuco, com intento de analisar a sustentabilidade na região de Xingó. 

Outra razão consiste em Lameirão se diferenciar dos outros assentamentos na 

região pela história de luta, de como foram desenvolvidos os projetos produtivos 

e a caracterização atual. 

 O trabalho foi executado em três fases. A primeira refere-se à coleta de 

dados. Investiu-se na pesquisa bibliográfica buscando as contribuições teóricas 

de : Altieri (1989); Bergamasco (2003); Cavalcanti (1994); Diegues (1995-2000); 

Gliessman (2005); Leff (1998-2001); Vieira e Weber (2002); Wanderley 

(1996,1998, 2004), Villasante Y Garrido (2002), estes últimos, em especial, por 

contemplarem em seus estudos uma metodologia mais próxima desta pesquisa,  

entre outros autores de áreas afins. Também nessa fase, inclui-se a pesquisa de 



6 
 

campo mediante observação direta e observação participante.   

 Na segunda fase, dedicou-se ao planejamento e elaboração das 

atividades estratégias da aplicação prática de oficinas participativas, com seus 

respectivos objetivos a serem alcançados, bem como entrevistas. Na terceira, 

incluiu-se, com base em estudo cauteloso, a análise e discussão dos dados 

obtidos, limitados ao assentamento em questão.  

 A estrutura formal adotada pela pesquisa apresenta na introdução o 
problema de pesquisa, objetivos, justificativa do trabalho, metodologia e a 
contribuição social da investigação.  

O segundo capítulo trata da fundamentação teórica e metodológica. No 

teórico abordam-se discussões distribuídas em dois subcapítulos: O primeiro 

trata da conservação dos recursos naturais na agricultura familiar dos 

assentamentos e o segundo dos assentamentos rurais e a sustentabilidade. 

O capítulo 3 ocupa-se da contextualização do objeto de estudo, onde 

apresenta-se as formas práticas de aplicação da oficina para os grupos 

participante/informantes da pesquisa, a partir da experiência vivenciada em 

campo.   

No capítulo 4, discute-se, identifica-se e apresenta-se os resultados dos 

dados coletados, valendo-se de representações gráficas.  

 As Considerações finais refletem sobre a sustentabilidade dos recursos 

naturais na agricultura familiar, como ponto essencial para discussão das 

políticas públicas do setor agrário, e, por fim, a retomada dos resultados 

alcançados.   

 Aqui, a pretensão não é esgotar todas as possibilidades de alternativas 

para a sustentabilidade da agricultura familiar, mas, sobretudo, explorar a forma 

de apropriação dos recursos naturais, com foco na racionalização do uso 

desses recursos, observando as reais necessidades do assentamento rural. 

A contribuição deste estudo está na apresentação sistematizada de 

trabalho prático, a partir de uma investigação social participativa, que oportunize 

experiências futuras em assentamentos rurais, em prol da sustentabilidade do 

campo. De igual modo, oferecer subsídios a outras pesquisas quanto à forma de 

trabalhar a sustentabilidade em assentamentos de Reforma Agrária, estando 

aberto a adaptações de acordo com as necessidades de onde for aplicado. 
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Acrescente-se, ainda, a contribuição direta as comunidades rurais assentadas e 

os atuais gestores quanto à construção de conhecimentos relacionados à 

conservação dos recursos naturais, na agricultura familiar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 – UMA PERSPECTIVA TEÓRICA ACERCA DE CONSERVAÇÃO DOS 
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RECURSOS NATURAIS EM ASSENTAMENTOS RURAIS 
 
2.1 – A Conservação dos recursos naturais na agricultura familiar em 
assentamentos 

 
A tecnologia, só por si, não pode resolver o dilema população e poluição; é também necessário que 

se tornem efetivas coações de ordem moral, econômica e legal surgidas da plena e cabal 
conscientização pública de que o homem e o ambiente constituem um só todo. 

 
Odum, 2004 

 

Após a Revolução Industrial, as propostas de desenvolvimento rural estiveram 

voltadas para uma estratégia agrícola que previa a ocupação e colonização de 

novas terras, incentivando a agropecuária, a agroindústria e a introdução de novos 

produtos no mercado. É imperativo a produção em larga escala com o argumento de 

satisfazer as necessidades de abastecimento de alimento para a sociedade, mais 

ainda, é reforçado o paradigma de que a tecnologia aliada ao capital promove o 

desenvolvimento, buscando o nível crescente de produtividade. 

Esse padrão de desenvolvimento projetado atinge os limites de ordem 

socioambiental. O conhecimento técnico científico era visto como meio para colocar 

a natureza a serviço do homem, não importando os danos ambientais causados, 

vistos como necessários aos processos produtivos. A idéia sobre a natureza era de 

fonte inesgotável de recursos, a ser explorada indiscriminadamente na busca de 

produtividade e os resultados econômicos e políticos prevaleciam sobre os sociais 

(LEFF, 1998). 

O mesmo autor afirma que desse modo, as falhas do desenvolvimento 

clássico começaram a ser reconhecidas e foi sendo criado um novo conceito de 

desenvolvimento, fundamentado na idéia de que o progresso implica na 

sustentabilidade ecológica, nos padrões de consumo e de qualidade de vida. O 

desenvolvimento não se restringe ao aumento da renda e não se encerra em 

indicadores positivos da economia e das finanças.   

A relação sociedade e meio ambiente passa pela compreensão de que a 

espécie humana tem uma trajetória histórica, onde as contradições entre os setores 

e as classes sociais, que são a expressão de uma determinada forma social de 

produção, condicionam e explicam o comportamento em relação à natureza 
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(FOLADORI, 2001). 

O manejo dos recursos naturais passou a ser defendido com base na 

percepção sobre a escassez futura destes, oriunda da falta de um manejo dos 

sistemas naturais, na perspectiva de um novo conceito de desenvolvimento 

(WARREN; GOLDSMITH, 1983). 

A economia não pode ser vista como um sistema dissociado do mundo da 

natureza, pois não existe atividade humana sem água, fotossíntese ou ação 

microbiana no solo (CAVALCANTI, 1994). Cabe buscar reestruturar o sistema 

produtivo e a base tecnológica. 

Um novo conceito de desenvolvimento, alcunhado de desenvolvimento 

sustentável, é marco de um novo paradigma. Segundo Cavalcanti (1994), o 

processo de desenvolvimento não pode estar dissociado da proteção do ambiente e 

a difere de uma expressão do modismo desencadeado. Esta proteção deve ser 

parte integrante do processo tendo em vista o desenvolvimento sustentável. A 

distinção entre crescimento e desenvolvimento deve ser levada em consideração 

pois no processo de crescimento somente considerado a acumulação de riquezas, 

não levando em conta nenhum outro aspecto da qualidade de vida que induza à 

igualdade nem à justiça social, ou relacionado ao uso racional dos recursos naturais. 

O desenvolvimento, por sua vez, além da preocupação com a riqueza, deve objetivar 

distribuí-la, buscando melhorar a qualidade de vida da população e a conseqüente 

qualidade ambiental do planeta. 

De acordo com Diegues (1995), este modelo refletia a lógica dominante de 

um desenvolvimento clássico que durou até a década de 1960, período em que o 

progresso estava associado à industrialização, ao avanço tecnológico, ao acúmulo 

de bens materiais. O início dos anos da década de 1970, com os avanços da 

industrialização agrícola e das pesquisas - nas áreas da química, mecânica e 

genética - resultou em um dos períodos de maiores transformações na história da 

agricultura: a conhecida Revolução Verde. Nesta revolução as variedades 

melhoradas em conjunto com os fertilizantes químicos e a mecanização foram 

responsáveis por sensíveis aumentos nos rendimentos das produções. Entretanto, o 

número de pragas e doenças que atacavam as lavouras do mesmo modo cresceu 

em variedade e quantidade. E por conseqüência deste fato, foi necessário lançar 

mão de outras técnicas de proteção às plantas cultivadas com alta sofisticação em 
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controles químicos e desenvolvimento de variedades de plantas manipuladas. 

A prática dessa revolução verde de produção em grandes escalas se estende 

até os dias atuais, e continua a repercutir de maneira impactante sobre o meio 

ambiente de diversas formas, como exemplo a redução da variedade genética e da 

biodiversidade, bem como a poluição de mananciais pela utilização dos 

agroquímicos.  Dentre outras características, reproduziu práticas que 

comprometeram princípios como a soberania e a segurança alimentar na agricultura 

familiar. 
Os projetos de investimento para produção no campo, associados primeiro 

com a Revolução Verde e recentemente com os cultivos transgênicos, foram 

incapazes de respeitar o valor dos recursos naturais, culturais e humanos do meio 

rural, levando a uma sobreprodução e a um subconsumo de produtos alimentícios, 

com efeitos devastadores em termos de perdas de fertilidade dos solos, salinização 

e erosão das terras, além da diferenciação social e da miséria extrema, geradas 

pelas empresas agroindustriais intensivas em uso de capital e em insumos híbridos 

e energéticos (GARCIA et al., 1988 e 1986, apud LEFF, 2002).  

Estes projetos de investimento não foram suficientes para incorporar as 

particularidades da categoria da produção familiar de modo que a maior parte dos 

agricultores familiares continua a margem dos parâmetros de produção deste padrão 

de desenvolvimento. 

Quando se analisa os assentamentos rurais e, com mais razão, um processo 

de reforma agrária, a atividade agrícola, está no centro da estratégia das famílias 

assentadas, e por sua vez a agricultura familiar, uma vez que ela é o instrumento de 

ocupação de vazios demográficos e de incorporação de um novo elemento no tecido 

social preexistente num dado território (CARDOSO, FLEXOR, MALUF, 2003). 

Acerca da agricultura familiar, existe uma ampla e complexa discussão sobre 

o tema. Alguns defendem a sua capacidade de manutenção e reprodução, enquanto 

outros desacreditam e apontam sua extinção. Apresentam-se a seguir algumas 

citações que abordam tal discussão.  

Discutindo o conceito de agricultura familiar, Abramovay (1998) defende a 

idéia que esta categoria se distingue da chamada agricultura camponesa a partir da 

influência do Estado e do capitalismo determinando novas estrutura sociais no meio 
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agrário onde esse tipo de agricultura vem incorporando técnicas integrando-se ao 

mercado. 

 
De fato quando se fala de agricultura familiar, a imagem vem 

imediatamente ao espírito é a de um empreendimento de dimensões 

reduzidas, trabalhando com técnicas relativamente precárias e 

atrasadas. [...] um obstáculo teórico para a compreensão da realidade 

agrária contemporânea no capitalismo central está nas ambigüidades 

com que a noção de unidade familiar de produção tem sido tratada. 

[...]  A agricultura familiar é um fenômeno tão generalizado que não 

pode ser explicada pela herança histórica camponesa, de fato, em 

alguns casos existentes: na verdade, o Estado foi determinante na 

moldagem da atual estrutura social do capitalismo agrário das nações 

centrais [...] 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. 
 

 

A autora Wanderley (1996) traz uma importante discussão sobre agricultura 

familiar, abordando a relação com o contexto sócio-econômico de forma particular a 

ela, ao considerar a diversidade e especificidade desta categoria. 

 
Mas, afinal, o que vem a ser uma agricultura familiar? Em que ela é 

diferente do campesinato, do agricultor de subsistência, do pequeno 

produtor... a agricultura familiar é um conceito genérico, que incorpora 

uma diversidade de situações específicas e particulares; ao 

campesinato corresponde uma destas formas particulares da 

agricultura familiar, que se constitui enquanto um modo específico de 

produzir e de viver em sociedade; ... a agricultura familiar que se 

reproduz nas sociedades modernas deve adaptar-se a um contexto 

sócio-econômico próprio destas sociedades, que a obriga a realizar 

modificações importantes em sua forma de produzir e em sua vida 

social tradicionais... o campesinato brasileiro tem características 

particulares - em relação ao conceito clássico de camponês - que são 

o resultado do enfrentamento de situações próprias da História social 
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do País e que servem hoje de fundamento a este “patrimônio sócio-

cultural”, com que deve adaptar-se às exigências e condicionamentos 

da sociedade brasileira moderna. 
 

 
Martins (1981) defende a existência de uma classe camponesa que, apesar 

de não se constituir um resquício feudal, também não pode ser reduzida à condição 
de assalariada: 

 
Agora, o espaço do camponês passa a ser um e o espaço do 

fazendeiro passa a ser outro. Em segundo lugar, porque as 

modificações no regime fundiário abrem caminho para um novo 

campesinato, que cada vez mais terá menos que ver com o velho 

campesinato de posseiros e agregados. Trata-se de um campesinato 

de pequenos proprietários, um campesinato de homens livres, 

compradores de terra, cuja existência é mediatizada por uma terra já 

convertida em mercadoria. 
 

 

O que há em comum nessas diferentes perspectivas em torno de um mesmo 

enfoque teórico é a preocupação com a análise dos processos pelos quais o 

capitalismo penetra nas economias rurais, reestruturando a vida social e econômica 

dos indivíduos (SCHNEIDER, 2003).  

A Política Nacional da Agricultura Familiar - Lei nº 11.326 de 24/07/2006, do 

ponto de vista político-administrativo, estabelece as diretrizes para a categoria da 

agricultura familiar e no seu Artº 3, destaca:  

considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele 
que pratica atividades no meio rural, atendendo,  simultaneamente, 
aos seguintes requisitos: I - não detenha, a qualquer título, área maior 
do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize predominantemente mão-
de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu 
estabelecimento ou empreendimento; III - tenha renda familiar 
predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas 
ao próprio estabelecimento ou empreendimento; IV - dirija seu 
estabelecimento ou empreendimento com sua família. 
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Nesta mesma lei, observa- se os seguintes princípios para implementação da 

Política: 
 

I - descentralização; II - sustentabilidade ambiental, social e 
econômica; III - eqüidade na aplicação das políticas, respeitando os 
aspectos de gênero, geração e etnia; IV - participação dos agricultores 
familiares na formulação e implementação da política nacional da 
agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. 
 

 
Considerando estes princípios, ao reconhecer uma multiplicidade de tipos que 

compõe a agricultura familiar, reforça o que Wanderley (2004), vem defendendo para 

necessidade de estudos sobre a sustentabilidade dos sistemas agrários, tema este, 

que configura o objeto desta pesquisa. 

É imprescindível o debate sobre os conceitos de agricultura familiar, pois 

estes conceitos podem servir de base às políticas públicas para a questão agrária no 

Brasil e a discussão da sustentabilidade neste assunto. Para tanto, pode ser 

considerada a abordagem da multifuncionalidade da agricultura familiar e a 

sustentabilidade. Carneiro (2003), discute que a abordagem da multifuncionalidade 

se diferencia por valorizar as peculiaridades do agrícola e do rural e suas outras 

contribuições que não apenas a produção de bens privados, ela não se restringe ao 

enfoque territorial, mas amplia o campo das funções sociais da agricultura que não 

se resume a função de produtora de bens agrícolas apenas. A mesma autora atribui 

que a sustentabilidade pode está atrelada à noção de multifuncionalidade pois: 

 
se torna responsável pela conservação dos recursos naturais (água, 

solos, biodiversidade e outros) do patrimônio natural (paisagens) e 

pela qualidade dos alimentos (p:19). 

 

 

Há uma multiplicidade de situações e de tipos que estão contemplados na 

categoria agricultura familiar no Brasil. São os ribeirinhos, camponeses, indígenas, 

quilombolas, extrativistas, agricultores com terra e sem terra e também, os 

assentados, entre outros. Não cabe aqui discutir exaustivamente acerca da teoria da 
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agricultura familiar, mas a intenção é de apenas situar, neste estudo, quanto às 

referências teóricas e tentar refletir a partir de exigências contemporâneas, a 

exemplo, da questão ambiental, trazendo para o contexto do assentamento e suas 

especificidades de vida e de produção.  

Observa-se a necessidade de uma relação mais explícita entre a agricultura 

familiar e a sustentabilidade principalmente quando se observa que sua produção 

pode ser além de economicamente viável, garantir a perpetuação da produtividade a 

partir da visão complexa que discute a economia e a ecologia. Para contribuir nessa 

relação, destaca-se a importância da interlocução entre os campos das ciências 

sociais e ambientais. Nos termos de Souza Santos,(1989) apud Santos (1996),  

 
Há a necessidade que os cientistas sociais estejam atentos ao 

desenvolvimento das ciências naturais e que os cientistas naturais 

estejam atentos ao desenvolvimento das ciências sociais. É necessário 

estabelecer os critérios, os limites, as possibilidades de fertilização 

cruzada entre os dois campos científicos, critérios que permitam 

distinguir entre os dois, o que há de futuro e de passado nesses 

desenvolvimentos de modo a rentabilizar seletivamente as dinâmicas 

futuras. 

  

 

Outros autores como Leff (2003) defendem a necessidade de buscar estar 

alerta para aproximar as relações acima defendidas, principalmente no que se refere 

aos efeitos ideológicos do reducionismo ecologista: 

 
Uma nova problemática ambiental que não deve situar-se nem apenas 

no domínio do social, nem do natural, nem na formulação de uma teoria 

geral formal, vazia de conteúdos reais; ao contrário, deverá observar 

que ambos sistemas estão dialeticamente imbricados e que possuem 

autonomias e interdependências simultâneas (LEFF, 2003) 

 

 

Na consciência ambiental são gerados novos princípios, valores e conceitos 

para uma racionalidade produtiva e social, projetos alternativos de civilização, de 
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vida, de desenvolvimento. A partir de uma visão ecossistêmica da produção, a 

economia reordena-se dentro da ecologia, procurando sujeitar as trocas econômicas 

às condições do metabolismo geral da natureza. (LEFF, 2001). 

Entretanto, para viabilizar o uso sustentável dos recursos naturais e fortalecer 

a autonomia das comunidades locais, faz-se necessário o conhecimento sobre as 

relações entre estas populações e o seu meio ambiente. Necessário se faz conhecer 

também como se dá a utilização dos recursos naturais, quais as relações mantidas 

com a terra, o que e como cultivam, se utiliza insumos químicos, e ainda as suas 

percepções em relação à conservação da natureza, quais motivos impedem de 

conservar e quais os fatores determinantes dessas escolhas. 

De acordo com Infield (1988), os estudos sobre as atitudes, necessidades e 

aspirações das comunidades locais são importantes para conservação dos recursos 

naturais. Assim, estas pesquisas podem apontar variáveis importantes na decisão 

quanto a conservação, além de fornecer subsídios para o re-direcionamento das 

políticas adotadas e das ações. 

A conservação, segundo Odum (2004), tem como objetivo assegurar a 

preservação de um ambiente de qualidade que garanta tanto as necessidades 

estéticas e de recreio como as de produtos e assegurar uma produção contínua de 

plantas, animais e materiais úteis, mediante o estabelecimento de um ciclo 

equilibrado de colheita e renovação. Assim, a noção de conservação consiste na 

utilização racional dos recursos naturais, de modo a se obter uma produtividade – 

bom rendimento - e garantir ao mesmo tempo, uma renovação ou uma auto-

sustentação destes recursos. Da mesma forma, a conservação ambiental também 

pode ser entendida como o uso racional do meio ambiente, dentro dos limites 

capazes de manter sua qualidade e equilíbrio. 

Os autores Vieira e Weber (2002) referem-se aos recursos naturais 
renováveis como:  

 
aqueles que o homem explora sem poder influenciar o processo de 

renovação de maneira positiva. Em outras palavras, sua reprodução 

não é forçada ou controlada pelo homem: tais recursos podem ser 

usados, geridos, mas não produzidos. Isso inclui as florestas naturais, 

a fauna selvagem aquática e terrestre, as águas e o ar. Recursos 

renováveis são vivos ou em movimento, onde a presença da variável 

temporal implica a adoção de enfoques centrados na noção de fluxo e 
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de variabilidade. Mesmo configurando um processo de natureza 

biofísica, a condição de renovabilidade pode ser analisada também 

como um fenômeno social complexo, a partir do reconhecimento de 

que ela se torna parcialmente construída mediante a interação social. 

Os recursos não renováveis, por sua vez, se caracterizam pelo fato de 

serem passiveis de análise apenas em termos de estoque. No caso 

dos sistemas artificializados, o homem pode acelerar a reprodutividade 

dos recursos, por exemplo por meio de técnicas de seleção genética. 

(VIEIRA; WEBER, 2002: 27) 

 

 

 Se os recursos renováveis constituem sem dúvida recursos naturais, nem 

todos os recursos naturais podem ser considerados renováveis, e aquilo que se 

convencionou chamar de economia de recursos naturais não chega a considerar 

adequadamente a especificidade do campo da economia dos recursos renováveis 

(WEBER, 2002). 

A conservação dos recursos naturais na atividade agrícola pode ser praticada 

de forma eficiente mediante uma abordagem sistêmica e não isolada da unidade 

produtiva. É possível confrontar e traçar estratégias de manejo dos recursos naturais 

de uma unidade produtiva como um ecossistema natural.  

Um ecossistema, segundo Odum, (2004) é definido como  

uma unidade funcional básica, composta por elementos bióticos e 

abióticos que interagem, exercendo influência uns sobre os outros.  

 

Estes elementos são organizados em uma estrutura trófica determinada, 

através da qual se estabelece fluxos de energias. Esse complexo formado se 

caracteriza ainda por uma maior ou menor diversidade biótica (e abiótica) e ciclos de 

materiais. Verifica-se nesse conceito que nenhum organismo vive de forma 

independente, ou por si mesmo, tendo por princípios básicos a interrelação e a 

noção de um todo, conseqüência das interrelações que se estabeleceram e podem 

vir a estabelecer. 

Ao considerar o conceito de ecossistema e a abordagem sistêmica de uma 

atividade agrícola, Gleissman (2005:61) aponta o conceito de Agroecossistemas. 

Segundo o autor: um agroecossistema é um local de produção agrícola, 
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compreendido como ecossistema que se altera com a intervenção humana, para fins 

de produção agropecuária. Quando sustentável, esse agroecossistema, se baseia 

em princípios ecológicos e quando comparado aos ecossistemas naturais, a eles 

mais se aproxima. Outra perspectiva é aquela do agroecossistema convencional, 

quando se afasta do ecossistema natural e amplia seu nível de dependência de 

insumos externos, diminui sua diversidade, flexibilidade e resistência. Nessa 

definição, o ser humano é parte integrante, constituindo um dos elementos do 

sistema. A sua participação no agroecossistema confere a este as características 

socioeconômicas e culturais que definem o uso que vai ser dado aquele 

determinado conjunto de elementos da produção agrícola. 

O mesmo autor compara por meio de uma tabela três tipos de sistemas 

através de diversos critérios ecológicos. Sendo eles: Ecossistemas naturais, 

Agroecossistemas sustentáveis e Agroecossistemas convencionais. Os 

agroecossistemas sustentáveis imitam a alta diversidade, resiliência e autonomia 

dos ecossistemas naturais (GLEISSMAN, 2005 p. 567): 

 
Quadro 01: Propriedades de ecossistemas naturais, agroecossistemas sustentáveis e 

agroecossistemas convencionais. 
 
 

Ecossistemas 
naturais 

Agroecossistemas 
sustentáveis 

Agroecossistemas 
convencionais 

Produtividade (processo) Média Média/Alta Baixa/Média 

Diversidade Alta Média Baixa 

Resiliência Alta Média Baixa 

Estabilidade de saída Média Baixa/Média Alta 

Flexibilidade Alta Média Baixa 

Deslocamento de 
processos ecológicos 
pela ação humana 

Baixa Média Alta 

Dependência de insumos 
humanos externos 

Baixa Média Alta 

Autonomia Alta Alta Baixa 

Sustentabilidade Alta Alta Baixa 

Fonte: Gleissman, 2005 
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Entretanto, é na promoção da diversificação produtiva, no trabalho e na 

gestão familiar da unidade de produção, na redução de riscos, na construção da 

autonomia e da segurança alimentar, na articulação entre subsistência e mercado e 

no aperfeiçoamento das práticas de convivência que se encontra o caminho de uma 

apropriação sustentável dos recursos naturais por parte da agricultura familiar, como 

defende Silva (2002). 

Os autores Vieira, Berkes e Seixas (2005, pg. 27) discutem a necessidade de 

uma gestão integrada dos recursos naturais:  

 
A gestão dos recursos e do ambiente necessita levar em conta as 

interdependências das partes dos ecossistemas, bem como a idéia 

de que uma parte do sistema (por exemplo uma área de florestada) 

não pode ser gerida independentemente de outras partes do sistema 

(por exemplo, solos e águas). Na medida em que todos os sistemas 

ecológicos são compostos de elementos bióticos, abióticos e 

antrópicos, a gestão integrada diz respeito a uma percepção mais 

clara da dinâmica interdependente dos sistemas sociecológicos. 

 

Assim, busca-se a integração ser humano e natureza e a valorização do 

conhecimento e manejo tradicional, aliando comunidades e outros agentes na 

conservação ambiental (PRETTY, 2000). 

Como estratégia o agricultor familiar vem pondo em prática formas de 

resistência em relação ao modo tradicional de que vem apresentando problemas do 

desenvolvimento economicista. No caso de assentamentos rurais do processo de 

reforma agrária, muitas vezes se deparam com terras improdutivas para desenvolver 

seus projetos de políticas públicas descontextualizadas e mesmo assim perseguem 

em produzir a partir do conhecimento que desenvolveram com o saber tradicional e 

o manejar dos recursos naturais da caatinga. 

Esse saber tradicional é desconsiderado pelas políticas públicas e tem sido 

historicamente desqualificado face a homogeneização dos interesses do paradigma 

desenvolvimentista. Como aponta Shiva (2003), a experiência histórica de culturas 

não-ocidentais sugere que os sistemas do saber ocidentais estão cegos para novas 

alternativas. O rótulo "científico" confere uma espécie de sacralidade ou imunidade 

social ao sistema do saber ocidental. De forma privilegiada nesta sociedade e em 
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outros sistemas de conhecimento, simultaneamente são excluídos outros sistemas 

de saberes da área do conhecimento sistemático e confiável, e assim o sistema 

dominante cria a sua posição de monopólio exclusivo.  

As dinâmicas de gestão dos recursos naturais na agricultura tradicional não 

são sequer percebidas. A condição de que se trata de recursos naturais renováveis 

é entendido ao “pé da letra”, ou seja, nunca se acabará. E através deste argumento, 

a produção é pautada pela exploração desordenada em busca de acumulação de 

renda, aumento do PIB com metas de curtos prazos, não considerando a resiliência 

– a capacidade de recuperação ou adaptação - do local explorado e nem tão pouco 

a coerência ecológica, ou seja, a intensidade da exploração deve ser compatível 

com a capacidade de suporte do meio ambiente. 

As alternativas para agricultura familiar, seja para a questão produtiva ou não, 

pode ser praticada de forma eficiente mediante uma abordagem sistêmica e não 

isolada da unidade produtiva. É possível confrontar e traçar estratégias de manejo 

dos recursos naturais na produção ou atividades econômicas da agricultura familiar 

e dos assentamentos como um ecossistema natural buscando as dimensões da 

sustentabilidade. 
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2.2 - Os Assentamentos Rurais e a Sustentabilidade 
 

A luta pela terra no Brasil é histórica, embora a Reforma Agrária e, mais 

especificamente, a criação de assentamentos rurais, como política pública de 

intervenção fundiária, é um acontecimento recente no país, sobretudo expressando 

uma necessidade ao acesso democrático à terra e uma estratégia de inserção social 

(MEDEIROS et all, 2004).  O Estatuto da Terra – Lei 4504 de 1964 define a Reforma 

Agrária como:  

 
O conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da 
terra, mediante modificações no regime de posse e uso, a fim de 
atender aos princípios de justiça social e o aumento da produtividade 
(Art. 1) [...] A Reforma Agrária visa estabelecer um sistema de 
relações entre o homem, a justiça social, o progresso e o bem-estar do 
trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do País, com a 
gradual extinção do minifúndio e do latifúndio (Art. 16). 

 

Como reflexo deste quadro destaca-se o I Plano Nacional de Reforma Agrária 

– PNRA, implementado em 1985 durante o governo do Presidente José Sarney e 

lançado durante o IV Congresso Nacional de Trabalhadores Rurais, bem como a 

massiva mobilização popular em torno da apresentação de emenda à “Constituição 

Cidadã” de 1988, representaram poucos avanços na redefinição da estrutura 

fundiária, tendo em vista que as disputas se davam num campo onde prevaleceu o 

poder econômico e político dos latifundiários (SILVA, 2008). 

Na década de 1990, o debate retoma a partir da atuação do Governo 

Fernando Henrique, que intensificou a criação de assentamentos rurais e 

implementou políticas públicas, que potencializaram a reprodução dos agricultores 

familiares, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

PRONAF. 

Já no século XXI, a Portaria/MDA/Nº 80 de 24 de abril de 2002 define 

assentamento de reforma agrária como:  

 
Unidade Territorial obtida pelo programa de reforma agrária do 
Governo Federal, ou em parceria com Estados ou Municípios, por 
desapropriação; arrecadação de terras públicas; aquisição direta; 
doação; reversão ao patrimônio público, ou por financiamento de 
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créditos fundiários, para receber em suas várias etapas, indivíduos 
selecionados pelos programas de acesso à terra. 
 

A mesma portaria define também o conceito de assentado: 

  
candidato inscrito, que após ter sido entrevistado foi selecionado para 
ingresso ao Programa de Reforma Agrária, lhe sendo concedido o 
direito ao uso de terra identificada, incorporada ou em processo de 
incorporação ao Programa. 
 

Constata-se que nestas normatizações não é considerado a questão 

ambiental. Entretanto, há outra normatização, criada no ano anterior da portaria 

acima referida, que trata do conceito de Reforma Agrária e menciona a questão 

ambiental se referindo à função sócio-ambiental da propriedade. Esta resolução foi 

concebida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, de número No 

289, de 25 de outubro de 2001. Ela estabelece diretrizes para o Licenciamento 

Ambiental de Projetos de Assentamentos de Reforma Agrária e foi publicada em 21 

de dezembro de 2001. Em seu artigo 2o define que 

 

Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 
Reforma Agrária: conjunto de medidas que visem a promover a melhor 
distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e 
uso, a fim de atender ao princípio de justiça social, ao aumento de 
produtividade e ao cumprimento da função sócio-ambiental da 
propriedade. 

 

Segundo o II Plano Nacional de Reforma Agrária, os assentamentos rurais 

têm como propósito além da redistribuição fundiária, produzir alimentos, gerar renda 

e o assentado ter acesso aos demais direitos fundamentais, como Saúde e 

Educação, Energia e Saneamento, como também transformar o meio rural brasileiro 

em um lugar de vida economicamente próspera, socialmente justa, ecologicamente 

sustentável e democrática (PNRA, 2004). 

A redistribuição fundiária, não se resume ao acesso a terra. É necessário 

garantir a infra-estrutura para se viver e produzir nas terras conquistadas. Para tanto, 

os assentamentos estão apoiados por diversas políticas públicas. Tais políticas além 
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de financiar a implantação dos lotes, são responsáveis pelos recursos para a 

construção da moradia, da manutenção da família no primeiro ano, garantindo 

condições econômicas e sociais. Após o primeiro ano, os assentados dentro do que 

estabelece o Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA), devem 

estabelecer relações comerciais com os agentes financeiros para obter o custeio da 

produção e créditos para investimentos.  Entretanto, o processo é extremamente 

lento e burocrático, tornando todas as fases, um grande desafio. Na prática tem-se 

levado anos para os assentados terem acesso às políticas e, portanto, direitos 

anteriormente citados. Como aponta Bergamasco e Norder (1996), nem sempre o 

ambiente no qual os produtores se inserem é adequado às suas necessidades e, 

sua precariedade, pode impedir de obter avanços produtivos. A carência de meios 

de trabalho pode fazer com que os assentados entrem num sistema que dê 

continuidade a pobreza. 

A literatura aponta dados não consensuais quanto à avaliação acerca dos 

assentamentos rurais no Brasil. No Nordeste são raros os que se encontram 

emancipados, produtivos, com a questão fundiária regularizada. Os procedimentos 

políticos, administrativos e os PDA’s - Plano de Desenvolvimento de Assentamento 

geralmente, estão distante da realidade da qual os assentados fazem parte. Os 

planos e projetos direcionados aos assentamentos são elaborados por técnicos, 

formados dentro de uma perspectiva linear, que buscam simplificar processos 

produtivos, sugerindo ações integradas ao mercado e, portanto, a produção de 

mercadoria e assim, muitas vezes, não consideram a realidade social dos 

assentados, sua história, cultura, seus saberes e interesses, bem como, a 

potencialidade ou aptidão da região onde estão inseridos.  

As execuções das políticas públicas de reforma agrária, por vezes 

incoerentes, tendem a reproduzir as relações produtivas e econômicas de grandes 

empreendimentos rurais. A exemplo, o incentivo à monocultura e produção em larga 

escala para o mercado (que requer grandes investimentos). Esta lógica exige uma 

intensa perspectiva tecnológica com mecanização, além disso, se amplia a 

dependência de insumos externos para produção. Esta agricultura é conhecida 

como convencional ou moderna, reproduzindo e exigindo um padrão de produção 

para os agricultores familiares que seria o padrão industrial, padrões estes que não 

condizem e, muito menos, atendem a realidade econômica destes agricultores que 
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acabam caindo na insatisfação com a atividade produtiva.  

Algumas políticas e seus respectivos projetos de produção sustentam uma 

falsa idéia de ter uma produtividade, sem garantir ao menos a subsistência e uma 

diversidade de produção para a segurança alimentar nos assentamentos rurais, ou 

seja, de assegurar que todas as pessoas tenham acesso físico e econômico a uma 

alimentação suficiente, segura e nutritiva para atender suas necessidades 

nutricionais, e suas preferências, para uma vida ativa e saudável (FAO - 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, 2003) 

Historicamente, a prática da monocultura, exige o uso de insumos agrícolas 

externos (agroquímicos, maquinarias, etc), que gera custos elevados e passivos 

ambientais. As formas de apropriação dos recursos naturais, na perspectiva da 

agricultura convencional, têm promovido fortes impactos ambientais, em diferentes 

níveis como: erosão e perda de cobertura vegetal e de solo, desperdício e escassez 

de água, salinização do solo, perda da biodiversidade. Esta prática tem como 

conseqüência o quadro de insustentabilidade, decorrente da falência dos recursos 

naturais por uso inadequado e exploratório dos mesmos, ao ponto, como afirma 

Gliessman (2005), de promover um efeito negativo em si mesma, comprometendo 

sua produtividade a curto e longo prazo.  

Os assentados se deparam ainda com o desafio de trabalhar em terras de 

solo degradado, por vezes contaminado e exigente de produtos químicos 

(defensivos e fertilizantes), com acesso à água precário, ou inexistente. São 

apresentados projetos coletivos, de monoculturas e com uma tecnologia 

razoavelmente sofisticada, principalmente, quando se considera o grupo ao qual os 

mesmos são destinados. Assim, os assentados não se identificam. Estes projetos 

coletivos freqüentemente possuem prazos de implementação que não condizem 

com o calendário agrícola, a sazonalidade e questões edafoclimáticas locais. Bem 

como, os assentados desconhecendo a cultura proposta, não sabem e não fazem o 

manejo adequado. Por sua vez, o projeto não atenta para as necessárias práticas 

agrícolas que garantam a manutenção dos recursos naturais. Pelo contrário, como 

nesta lógica os recursos naturais devem ser explorados e maximizado o lucro, 

provocam como conseqüência, a insustentabilidade e o fracasso destes projetos.  

 Constata-se então a necessidade de repensar e discutir esta prática agrícola 

convencional, as políticas públicas da reforma agrária e a assessoria técnica 
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oferecida aos assentados.  A dimensão ambiental é uma referência para este 

repensar e não pode está à parte da dimensão produtiva. Ela é uma dimensão 

política que deve estar presente. Inteira e não fragmentada. Essa dimensão tem uma 

complexidade que lhe é própria, porque torna interdependente uma série de 

elementos que a configura. Ela não é uma ação isolada no processo produtivo. Pelo 

contrário ela é determinante na produção e também na agricultura familiar dos 

assentamentos rurais. Este ponto é reforçado por Wanderley (2003), ao afirmar ser 

necessário que novas dimensões sejam incluídas na compreensão da realidade da 

agricultura familiar com o apoio do Poder Público: 

 
Citaria, em particular, entre outras, a questão ambiental que se 
expressa no comprometimento desses agricultores com a 
valorização e a preservação do meio ambiente; a afirmação de que 
eles são habitantes do meio rural, o que supõe a superação da 
problemática dos territórios (relações de proximidade e de 
integração) e de identidades referidas aos espaços rurais; a 
dimensão cultural, que impõe a exigência de valorização dos saberes 
tradicionais e o estabelecimento de relações mais simétricas entre os 
produtores e os agentes técnicos; a consideração das relações 
internas à coletividade familiar, que explicam problemas específicos 
de parentesco, de geração e de gênero, e finalmente a valorização 
da lógica especifica que orienta e articula o leque das atividades 
produtivas, bem como as estratégias familiares referentes a sua 
produção e reprodução. 
 

Por isso, Silva (2002), acredita que reforma agrária e conservação ambiental 

convergem para o mesmo horizonte de construção de uma sociedade sustentável, 

na qual a democratização do acesso aos recursos naturais deve se dar 

concomitantemente ao desenvolvimento e fortalecimento de formas 

conservacionistas de uso e apropriação destes mesmos recursos. 

Ao não ser considerada, a dimensão ambiental, como outras dimensões como 

o saber local, os projetos produtivos acabam por comprometer a produtividade o que 

pode levar os assentados ao distanciamento e desmotivação com a prática que 

conhecem da produção agrícola. O que pode levar a quadros de insucessos nos 

assentamentos  e estes muitas vezes são adjetivados de favelas rurais, recorrente 

de políticas assistencialista e outras intervenções muitas vezes inacabadas, 

sobretudo distantes de cada contexto.  O quadro descrito é apontado por Leite, et 
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all, (2004) ao afirmar que 

 
Essas mitificações contribuem mais para ocultar do que desvelar os 
significados dos assentamentos, mais para empobrecer do que para 
qualificar e aprofundar o debate evidenciando suas complexidades e 
seus desafios.Daí a importância das iniciativas que expõe com rigor 
as atuais dificuldades, identificando suas causas como condição para 
a redefinição de prática e de políticas públicas. Ao se dispor a 
conhecê-los na sua diversidade e a analisar seus impactos, revela-se 
o rigor destas experiências, algo que interessa profundamente 
àqueles que reconhecem as potencialidades transformadoras da 
reforma agrária e o direto de trabalhadores e trabalhadoras 
refazerem suas vidas. 

 

Esse refazer de vidas está relacionado à (re)construção de identidades 

referenciadas ao local e que permitem o estabelecimento de novas relações sociais 

e novas formas de produção pautadas numa outra relação sociedade-natureza. 

Esta relação sociedade-natureza baseada em um novo paradigma, discutido 

até o momento, a luz da sustentabilidade no âmbito do espaço rural, requer, na 

verdade, uma nova forma de gestão de uso da terra. O velho olhar, que se restringe 

apenas a uma unidade de produção, isolada do ecossistema, do bioma ou de uma 

bacia hidrográfica na qual está inserida, como visto na referência anterior de 

Gleissman (2005), e outros autores no capítulo anterior, se afasta de um paradigma 

sustentável para agricultura familiar, uma vez que suas estratégias e projetos não 

aproximam os sistemas de produção agrícola à sustentabilidade.  

Muitas vezes esse velho olhar se reproduz no planejamento onde não são 

construídos os projetos de forma democrática e de forma realmente participativa, 

sem considerar o saber tradicional, a história dos agricultores envolvidos, os 

interesses produtivos, que em alguns casos não se resume a atividade agrícola. 

Essa realidade torna necessária uma abordagem mais sistêmica que na 

reforma agrária, torna-se uma análise sócio-espacial e ecossistêmica de importância 

crucial, pois os latifúndios inicialmente vistoriados são espaços-territórios, inseridos 

num determinado ecossistema e numa microbacia, no qual se pretende dar novo uso 

sócio-econômico e produtivo e implantar uma nova configuração espacial que irá 

gerar uma nova territorialidade, agora dentro de uma realidade caracterizada pela 

lógica da agricultura familiar (SILVA, 2002). 
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Ao expor tais dificuldades acerca dos assentamentos rurais, requer também 

destacar a forma de produção - a de base familiar, considerando a economia 

camponesa e não a economia de agricultura de larga escala, pois esta não é 

desenvolvida na grande maioria dos mesmos. Como cita Wanderley ao discutir 

Chayanov: A economia camponesa não se caracteriza por um modo de produção e 

sim por uma organização de diversos modos de produção (WANDERLEY, 1998).  

Este tipo de economia não é considerada na construção dos projetos de 

produção para a agricultura familiar nos assentamentos. Nem tão pouco, essa 

economia é considerada para analisarem os seus resultados ou mesmo para 

comparar a situação das famílias e os resultados dos projetos, quando chegam a 

serem implantados.  E ainda, em alguns casos, quando são caracterizados por 

fracassados, pouco se empenham para entender as causas destes insucessos. 

Além do mais, quando se analisa a economia da família, centra-se quase 

exclusivamente na renda monetária e não se considera, nem se contabiliza a 

produção para consumo e a diversidade de produção, a recuperação ambiental de 

solos, bem como as demais atividades realizadas nos quintais, no coletivo, etc – 

características da economia camponesa.  

As diversas formas de produção da agricultura familiar configuram sistemas 

de produções. Esta visão sistêmica requer uma articulação entre a estrutura e o 

funcionamento desse sistema, o que demanda uma análise integrada de todos os 

componentes e seus subsistemas, os quais interagem no mesmo espaço ao mesmo 

tempo. O modo de produzir da agricultura familiar torna-a uma categoria social 

específica e que necessita de políticas públicas diferenciadas como aponta 

SCHNEIDER (2003). O autor cita o marco da afirmação dessa categoria no cenário 

social e político brasileiro, através da luta dos movimentos sociais, com a legitimação 

do Estado para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

PRONAF, em 1996, conforme citado anteriormente. 

Reforçando as especificidades dessa categoria, Altieri (1989) afirma que a 

racionalidade camponesa manifesta-se na prática da chamada agricultura 

tradicional, que se beneficiou de séculos de evolução cultural e biológica, tornando-a 

adaptada às condições locais. Sobrevivem há séculos sob condições ambientais 

adversas, com recursos escassos e sem depender de insumos externos aos seus 

sistemas de produção. Nesse contexto: 
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Se considerarmos, que o perfil dos assentados tem proximidades, 

em graus diferenciados, com o perfil camponês e se identifica com o 

que chamamos hoje de agricultura familiar, concluiremos que a sua 

sobrevivência e reprodução certamente dependerá deste processo 

de construção de práticas de convivência com o ambiente, 

aproveitando, como diz Toledo, a sua heterogeneidade espacial e a 

sua diversidade biológica. (MAZETTO, 2002). 

  

No entanto, os projetos de produção que chegam a estas comunidades não 

reproduzem estes ideais, pois não conseguem se quer ter uma continuidade, uma 

produtividade, com prazo de vida atrelado ao cronograma previsto do projeto – por 

vezes sendo no máximo um ano. Nestes projetos são reproduzidas técnicas a luz do 

padrão da Revolução Verde, impondo uma produção em grandes escalas e, no qual, 

se adota uma política favorável a modernização da produção a todo custo. Dessa 

forma tornam-se fortemente dependentes do crédito e da assistência técnica. Deve-

se ainda destacar que esta última, muitas vezes, não dialoga com o saber 

tradicional, o que dificulta o estabelecimento de processos comunicativos adequados 

com os agricultores.  

Ao acabar o período previsto do projeto produtivo acompanhado pela 

assistência técnica, geralmente não há continuidade da produção, não há uma 

emancipação dos agricultores assistidos. Esta realidade ocorre por diversas razões 

como: mesmo depois de todo tempo decorrido, não é compreendido por parte dos 

agricultores o manejo tecnológico da produção; os custos dos insumos que não 

conseguem ser mantidos para a próxima safra; dentre outras.  

Ainda assim, por vezes a produção finda auferindo resultado econômico e 

chegando a tirar uma safra – a custo de grandes investimentos, de uso intensivo dos 

insumos como adubos químicos, agrotóxicos, espécies melhoradas, despesas 

contempladas na criação projeto – entretanto não são considerados os passivos 

ambientais das atividades produtivas, como contaminação do solo ou lençóis 

freáticos pelos produtos químicos utilizados; salinização do solo pela irrigação 

inadequada, bem como não consideram a perda por não terem uma diversificação 

da produção que garantiria a sustentabilidade não apenas econômica, mas social e 

ambiental. 
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Esta prática faz parte da mentalidade produtiva, do mito agronômico atual, de 

intensificação da produção para atender o mercado como única via saudável no 

plano econômico sobrepondo a produção de subsistência da agricultura familiar 

como apontado por Jean (1993). O referido autor fala da necessidade de uma 

agricultura ecológica, sobretudo sustentável, como alternativa à agricultura acima 

citada, e destaca que acredita na viabilidade econômica da agricultura ecológica. 

Destaca-se aqui a proximidade que pode existir do modelo da agricultura familiar 

com as práticas de uma agricultura sustentável. Jean (1993) afirma que: 

 
A exploração agrícola familiar soube demonstrar uma extraordinária 

plasticidade nas diferentes conjunturas econômica, técnicas e 

políticas. O desenvolvimento de uma agricultura sustentável será tão 

mais facilmente que se deixará os agricultores familiares 

convencionais operar uma agricultura ecológica, como se diz ontem, 

a agricultura sustentável como se diz hoje, e a agricultura integrada 

como se dirá talvez amanhã [...] Se tomamos em consideração um 

modelo de agricultura sustentável, podemos ver que a agricultura 

familiar sempre esteve mais próxima do modelo e que ela pode então 

voltar a ele ou aproximar-se dele mais facilmente. (JEAN, 1993).  

  

No caso da agricultura familiar dos assentamentos rurais a sustentabilidade 

requer pensar desde o planejamento do projeto do assentamento, incluindo a 

capacidade do número de famílias a serem assentadas, a divisão e localização dos 

lotes, de acordo com os recursos naturais disponíveis. Mazetto (2002) aponta 

algumas alternativas como  

  
Uma avaliação mínima da situação agroambiental do entorno (com 

ajuda de imagem de satélite), dando uma visão mais geral de como o 

imóvel se insere no espaço/microbacia/ecossistema local. 

  

O mesmo autor afirma ser necessário 

  
Romper com a dicotomia produção/conservação, articulando as 

duas funções numa só perspectiva de ocupação do espaço e uso 
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sustentável dos recursos naturais. Assim, ela pode contribuir para o 

primeiro passo visando a constituição de agroecossistemas 

sustentáveis nos assentamentos de reforma agrária (grifo nosso). 

  

A partir dessas contribuições é possível perceber que existe, na prática, um 

certo paradoxo entre uma certa aptidão da agricultura familiar e a legislação que 

busca estabelecer as novas relações entre assentados/as e natureza, nesse novo 

espaço de sociabilidade, que é o assentamento. 

Embora se perceba avanços na legislação ambiental que busca dar conta das 

especificidades dos assentamentos rurais, observa-se limitações na 

operacionalização da mesma por parte dos órgãos estatais. 

Estes avanços podem ser percebidos na medida em que a política pública 

ambiental para assentamentos rurais reconhece, considerando a redução das 

desigualdades sociais pela ampliação do acesso à terra, que a reforma agrária 

constitui-se em objetivo fundamental do País nos termos da Constituição Federal; 

em prioridade e compromisso nacional constantes da Carta do Rio, da Agenda 21 e 

de demais documentos decorrentes da Rio-92. 

Partindo desse entendimento reforça a importância de se estabelecer 

diretrizes e procedimentos de controle e gestão ambiental para orientar e disciplinar 

o uso e a exploração dos recursos naturais, assegurada a efetiva conservação do 

meio ambiente, de forma sustentável nos projetos de assentamento de reforma 

agrária. 

No entanto, como aponta Vieira e Berkeis (1999), é necessária uma gestão 

compartilhada de tais recursos naturais. E considerando os assentamentos, o que 

levaria a uma reforma agrária sustentável, não deve ser assunto apenas do INCRA, 

dos movimentos de luta pela terra e de entidades agroecológicas, mas também de 

outras instituições de diversos níveis: a) federal: como IBAMA e ANA; b) 

estadual/regional: comitês de bacias, órgãos estaduais de gestão ambiental (além 

obviamente dos seus institutos de terra, órgãos de pesquisa e extensão rural e 

conselho estadual de desenvolvimento rural), universidades; c) municipal/micro-

regional: órgãos e conselhos municipais e micro-regionais de desenvolvimento rural 

e meio ambiente (MAZETTO, 2002). 

Por vezes essa gestão compartilhada a ser posta em prática por diferentes 
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atores sociais esbarram no “engessamento” do aparato estatal. Exemplos a serem 

destacados são os licenciamentos ambientais. 

Este instrumento, nos casos específicos de projetos agrícolas e projetos de 

assentamento e colonização está previsto na Resolução 237, de 1997, que 

regulamenta os aspectos de licenciamento estabelecidos na Política Nacional do 

Meio Ambiente. A Resolução 289, publicada em 25 de outubro de 2001, estabelece 

diretrizes específicas para o licenciamento de projetos de assentamentos de reforma 

agrária, considerando as peculiaridades desses projetos e a importância de se 

definir procedimentos de controle e gestão ambiental para orientar e disciplinar o uso 

e a exploração de recursos naturais. Tal resolução é um ato normativo que deve ser 

cumprido por qualquer interessado em promover assentamento de reforma agrária, 

seja a União ou os estados. 

 No entanto, embora se observe no escopo da elaboração de tais documentos 

uma preocupação com o meio ambiente onde o assentamento será criado, 

preocupação esta que se revela com a coleta de diferentes dados (capacidade de 

uso dos solos; qualidade das águas; nível de erosão dos solos; uso de agrotóxicos e 

fertilizantes químicos; etc), o que resulta de tais processos, em muitos casos, é a 

aquisição de terras exauridas, em condições inóspitas de sobrevivência, onde se 

implantam os “assentamentos do pedregulho”; os “assentamentos da 

desesperança”. 

Põe-se, nesses casos um desafio aos assentamentos consiste em construir 

estratégias que garantam uma atuação de profissionais/gestores de políticas 

ambientais mais comprometidos com o desenvolvimento sustentável dos 

assentamentos. Este desafio esbarra, sobretudo em duas limitações. A primeira está 

relacionada, em muitos casos, as limitações numéricas dos quadros técnicos 

(governamentais e não-governamentais), para atender as demandas da área 

ambiental. A segunda, e talvez mais agravante dessa situação, é a falta de 

compromisso ético dos quadros técnicos que estão envolvidos em “processos de 

gestão ambiental” dos assentamentos. 

Construir esse compromisso requer o entendimento de que mais do que o 

desafio de responder à demanda legal do licenciamento ambiental dos 

assentamentos, está em jogo a construção de comunidades rurais sustentáveis, 

que potencializem a vocação da agricultura familiar para o desenvolvimento de 
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modelos de apropriação dos recursos naturais capazes de conduzir a produção 

agropecuária à uma (re)inserção nos ecossistemas que lhes dão sustentação. 

Assim, assentamentos criados e desenvolvidos com essa concepção contribuiriam 

não só para a democratização da terra, para o aumento da produção 

agropecuária/extrativa e para o desenvolvimento dos pequenos municípios, mas 

também para uma gestão ambiental mais efetiva do território brasileiro. 
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3.  ABORDAGEM METODOLOGICA E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 
PESQUISADA 
 

3.1. Abordagem metodológica 
  

Esta pesquisa utiliza a investigação com enfoque qualitativo e participativo 

com o intuito de criar discussões como elemento de reflexão acerca do uso e da 

conservação dos recursos naturais que o grupo de assentados trabalhado vem 

praticando ao longo dos tempos. 

Durante muito tempo os projetos de desenvolvimento e planos de gestão no 

Brasil voltados para programas de desenvolvimento rural ou extensão rural foram 

baseados na abordagem que desconsiderava as relações sociais e culturais 

inerentes ao local ou a comunidade trabalhada. Era focado apenas o ambiente e as 

atividades físicas, sem consultar ou perceber a relação da comunidade com as 

formas de uso. Embutido do tecnicismo, as pesquisas e intervenções eram 

construídas de fora da comunidade e às vezes até impostas a ela.  

As exigências atuais de análise, no plano da metodologia, apontam ser 

importante considerar além dos elementos de dinâmica ecológica ou socioambiental, 

princípios de sustentabilidade ambiental, econômica e social, considerar também os 

critérios de participação dos grupos sociais envolvidos, bem como pesquisas com 

resultados e experiências positivas a partir da adoção de um marco referencial 

sistêmico e de métodos participativos, que configuram diversas propostas de 

análises. 

O enfoque metodológico participativo escolhido para análise do uso dos 

recursos naturais pelos assentados se configura como técnica e instrumento, que 

pode subsidiar a pesquisa, na perspectiva de apoiar o protagonismo dos contextos 

populares. Nessa concepção a participação é considerada elemento central do 

processo de interação interdisciplinar, através da qual busca-se soluções voltadas a 

cada realidade. 

Estas afirmações vão de encontro com a idéia de “levar soluções prontas para 

a localidade”. A abordagem participativa permite ao pesquisador um conhecimento 

mais próximo da realidade pesquisada tendo em vista que os pesquisados relatam 

os problemas, potencialidades e experiências de manejo por exemplo. Por outro 
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lado, essa abordagem permite que os envolvidos reflitam sobre as alternativas no 

coletivo acerca dos seus problemas e experimente um momento de aprendizagem.  

Na prática, são elencados e discutidos os problemas e soluções com os 

envolvidos. A exemplo das experiências de manejo ecológico dos recursos naturais, 

esta abordagem pode fortalecer a capacidade local de experimentação e inovação 

dos agricultores com os recursos naturais específicos de seus agroecossistemas 

(CASADO; SEVILLA-GUZMÁN; MOLINA, 2000, p. 139). 

Sevilla Guzman (2003, p 23) reforça que a investigação participativa é aquela 

técnica que prioriza o processo de ajuste entre o discurso do investigador e do 

agricultor no mesmo patamar. E afirma ainda: na unidade de análise “manejo dos 

recursos naturais” a pesquisa participante pode adquirir uma potencialidade 

transformadora já que, neste caso, se trata de um conjunto de explorações que 

possuem natureza semelhante se tratando de tecnologias agrárias utilizadas, fruto 

de um conhecimento local comum e de estratégia de produção, reprodução e 

consumo similares. 

A metodologia participativa e suas diferentes formas de aplicação estão no 

centro dos debates em temas de educação ambiental, por exemplo, na transmissão 

de informações para fortalecer a participação e a sustentabilidade e, sem dúvida, 

têm grandes contribuições a oferecer em estudos preparatórios para a gestão 

agroambiental (ZART, 2001, FURNIVAL et al., 2005 apud THIOLLENT, 2007). 

Thiollent (2007) reforça que em projetos em que as bacias hidrográficas, os biomas, 

por exemplo, são considerados como unidades de análise sistêmica de atividades 

agropecuárias, os métodos participativos são geralmente recomendados em 

especial no tocante à agricultura familiar e à organização de comunidades de 

pequenos produtores. 

Tais metodologias têm que propiciar a criação, adaptação, pesquisa e 

avaliação dos saberes endógenos e exógenos, com o objetivo de criar um 

patrimônio cultural dos conhecimentos e sistemas de valores de cada comunidade 

ou ecossistema. As abordagens metodológicas com suas respectivas linhas de 

investigação nos servem para agrupar ferramentas de caráter distributivo, estrutural 

e dialético como aponta Guzmán (2004): 
nos servem para agrupar as ferramentas agroecológicas de caráter 

distributivo (diagnóstico ecossistêmico, transecto, encuesta y analise 
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estadístico secundário); estrutural (história predial; desenvolvimento 

participativo de tecnologias em agricultura familiar; diagnóstico rural 

rápido, primeiro, e participativo, depois; observação participante; 

entrevistas; e grupo de discussão) e dialético, onde a investigación 

acción participativa, transforma la natureza de las técnicas 

señaladas, com estratégias de transformación social (GUZMAN, 

2004, p.28). 

 

Considerando as vantagens que o enfoque participativo em pesquisa oferece, 

Nistal (2007) aponta alguns possíveis desafios de uma situação atual da democracia 

e o que precisa ser desenvolvido ou trabalhado nas comunidades em busca da 

democracia direta e da participação, da autonomia, ações integradas e dentre outros 

pontos, a justiça. E reforça que se trata de, mediante processos participativos, 

aprofundar e ampliar a democracia atual, conforme pode ser observado no Quadro 

2: O estado atual da democracia e pontos para desenvolver cidadania. 
 

Quadro 2: O estado atual da democracia e pontos para desenvolver cidadania. 

Sintomas, enfermidades da democracia 
atual 

Objetivos a desenvolver 

• Dependência, (dos subsídios, do 

especialista, do marido), → 
 

• Burocracia → 

• Autonomia, educação autoreflexiva e 
crítica, autoconhecimento pessoal e 
coletivo, 

 
• Democracia direta 

• Delegação (Eu voto: eles que 

concertem)  → 
• Participação, corresponsabilidade, 

solidariedade 

• Compartimentação, corporativismo, 

localismo... → 
 
• Globalização uniforme com mais 

desigualdade → 
 
• Multiculturalidade excludente, 

nacionalismos, segregação,  → 
fundamentalismos 

• Ação integrada a nível local e regional, 
e coordenação com a realidade global, 
“glocalismo” 

 
• Diversidade cultural, redistribuição, 

justiça 
 
• Interculturalidade, descentralização, 

Liberdade e Direitos humanos. 

Fonte: Nistal, 2007. 

 

Guzman (2004) sugere um agrupamento epistemológico de ferramentas 
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participativas que busquem diminuir o uso indiscriminado das metodologias 

participativas, minorando a cegueira, vício, pré-conceito e ideologização neoliberal 

das ferramentas e métodos. As ferramentas consistem em um conjunto de técnicas 

do qual se pode justificar a utilização e o procedimento. Enquanto no nível 

epistemológico pode ser definido o objetivo e finalidade a ser dada ao uso dessa 

metodologia e da própria pesquisa (GUZMAN, 2004), 

A adequação desses métodos é pensada em termos práticos (adequação e 

efetividade das soluções encontradas), em termos teóricos (confronto da teoria com 

a prática, com enriquecimento do conhecimento) e em termos éticos aceitação, 

legitimidade das propostas e soluções de modo dialógico e negociado (THIOLLENT, 

2007).  

Faz-se fundamental associar as metodologias participativas a outros 

instrumentos, principalmente a uma Pesquisa Participativa, cujo uso deve ser para 

apoiar a vontade mais emergente das comunidades rurais. E ainda, deve-se ter a 

consciência que essas demandas mudam, principalmente quando esses grupos 

estão em processos de transformação para autonomia. Villasanti (2002) reforça a 

seguinte questão: 
Hay que preguntarse por el uso que se está haciendo de ellas. Hay 

que ver se está siendo consecuente hasta el fondo en la relación 

sujetos-sujetos, dándole todo el protagonismo a esta relación, o 

estableciendo, en algún grado, la relación sujeto investigador/sujeto 

objeto investigado. (VILLASANTI, 2002 p.19) 

 

Porém, não cabe atender as solicitações e muito menos aos resultados como 

uma receita prescrita, apoiadas no discurso de soluções conjuntas, mas de 

estabelecer um processo de cidadania, aprendizagem e autonomia: 
 

Los procesos reflexivos, soluciones a sus problemas. Se trata de 

construir las respuestas, lo cual lleva a un abanico de posibilidades. 

Pero sean cuales sean las propuestas que se habiliten, éstas, sin 

duda, se ajustarán más a la realidad concreta, en la medida que han 

sido participadas a partir de las confianzas mutuas generadas en el 

proceso. (VILLASANTI, 2002, p.23) 
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A partir das orientações dos autores sobre metodologias participativas, 

buscou-se nessa pesquisa conhecer e procurar entender a realidade com a 

participação dos assentados de Lameirão. O trabalho foi executado em três fases. A 

primeira refere-se à coleta de dados. Também nessa fase, inclui-se a pesquisa de 

campo mediante observação direta e observação participante.  Na segunda fase, 

dedicou-se ao planejamento e elaboração das atividades e estratégias da aplicação 

prática de oficinas participativas, com seus respectivos objetivos a serem 

alcançados, bem como entrevistas. Na terceira, incluiu-se, com base em estudo 

cauteloso, a análise e discussão dos dados obtidos, limitados ao assentamento em 

questão.  

A coleta de dados para o desenvolvimento desta pesquisa foi realizada 

através de pesquisa bibliográfica, em livros, periódicos, páginas de web sites, Anais 

de seminários, mapas, imagens de satélites e relatórios técnicos de projetos já 

desenvolvidos na região. 

As fontes de informação direta foram os atores envolvidos nas atividades de 

produção e gestão do assentamento escolhido e entrevistas aos assentados, aos 

extensionistas e gestores de projetos. 

A coleta e análise dos dados são fases vitais na pesquisa qualitativa e se 

completam constantemente. Na pesquisa qualitativa não foram utilizados elementos 

estatísticos na análise de dados; buscou-se compreender os fenômenos segundo as 

perspectivas dos participantes na situação em estudo. 

 

 

3.2 FERRAMENTAS UTILIZADAS NA PESQUISA 
 

Pelo exposto, diante da necessidade de aproximar os resultados da pesquisa 

à realidade, utilizou-se um pluralismo metodológico lançando mão de uma pesquisa 

quanti-qualitativa, associando diversos procedimentos metodológicos: levantamento 

de dados secundários, observação direta, observação participante, entrevistas semi-

estruturadas e oficina participativa. Estes procedimentos tiveram como objetivo 

identificar os usos e problematizar as questões mais emergentes ambientalmente, 

analisando causas e efeitos, privilegiando a construção coletiva de conceitos e 

paradigmas. Buscou-se favorecer o processo de aprendizado grupal, com troca de 



experiências, práticas coletivas de manejos, compartilhamento de saberes e 

definição de estratégias compartilhadas para os problemas ambientais comuns dos 

assentados.  

Na caminhada investigatória, foram utilizadas diferentes ferramentas 

metodológicas nas oficinas participativas que se completam, pois após a aplicação 

das ferramentas pode ser realizada a triangulação com as informações obtidas. 

Através desta é possível confrontar ou complementar as informações, pois a 

triangulação se caracteriza como uma dinâmica de pesquisa que integra análise dos 

processos e resultados. Nesta pesquisa a triangulação foi considerada como uma 

estratégia de enriquecimento dos resultados  e não como instrumento de validação 

dos dados. 

A primeira ferramenta utilizada por meio de oficina foi o Mapa Falado ou Mapa 

de Recursos (Quadro 3 e Foto 1 e 2). Esta ferramenta foi utilizada para conhecer 

como se configura o espaço do assentamento, além de mostrar de maneira geral 

como se distribui os recursos naturais, como está organizada a comunidade, a 

estrutura e as atividades desenvolvidas. É importante ressaltar que os dados 

levantados por diferentes grupos podem se complementar e também o pesquisador 

observar como se dá as diferentes percepções do espaço dos assentados. 

 

Autor: Juliana Quaresma Autora: Juliana Quaresma, 2008 
Foto 1: Apresentação do grupo da ferramenta Mapa Falado 
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Quadro 3: Ferramenta Mapa Falado. 

 MAPA FALADO - (MAPA DE RECURSOS) 
 
 

DEFINIÇÃO 

Mostrar de maneira geral: 
• Os recursos naturais e sociais; 
• As atividades; 
• As construções; 

Problemas e oportunidades; 
 
 

ÚTIL PARA 

• Comparação do passado com a situação atual e a 
expectativa e/ou desejo; 

• A visão de diferentes grupos da comunidade: homens 
mulheres, jovens, idosos, etc. 

• Ex: onde queremos chegar em 5 anos. 
 

 
 
 
 

COMO APLICAR 

• Aplicação no começo da oficina participativas; 
• Trabalhar em subgrupos; 
• Buscar local apropriado; 
• Construir em papel ou diretamente no solo; 
• Intervir o menos possível (as pessoas do grupo é que 

constroem o mapa); 
• Estimular o grupo com perguntas (ex: onde está a sua 

casa? Por onde passa a estrada?); 
• O importante não é a beleza visual, e sim o registro das 

informações. 
Fonte: Adaptado de Verdejo (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Tayana Fraga, 2008 

Foto 2: Apresentação do grupo da ferramenta Mapa Falado 
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Para entender as atividades do sistema de produção agrícola do 

assentamento, foi utilizada a ferramenta Matriz Produtiva (Quadro 4 e Foto 3) . Essa 

ferramenta foi interessante para debater com os presentes o que é produzido em 

média por família, em diversidade e quantidade, bem como a área trabalhada. Foi 

discutido também quais insumos e equipamento que utilizam e quanto é 

comercializado. 

 
Quadro 4: Ferramenta Matriz Produtiva 

Matriz Produtiva da Comunidade 

O que 
Produz? 

Quantidade 
por área? 

Quais são 
os insumos 
utilizados? 

Quais os 
equipamentos 

utilizados? 

Quanto 
produz por 

safra? 

Quantid. que 
comercializa

? 

      

Fonte: Adaptado de Verdejo (2006). 

 

 

 

Autora: Juliana Quaresma, 2008 
Foto 3: Apresentação do grupo da ferramenta Matriz Produtiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra matriz utilizada nas oficinas foi a Matriz Histórica do Assentamento, 
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intitulada Linha da Vida do Assentamento (Quadro 5 e Foto 4). Esta ferramenta 

permitiu analisar todos os aspectos relacionados ao tempo, pois tem como objetivo 

identificação dos acontecimentos e mudanças da realidade ao longo da história e 

dos fatos. Foi possível identificar momentos marcantes para os assentados desde o 

acampamento, a chegada ao assentamento, os momentos de luta e ocupação em 

órgãos públicos para diversas conquistas como exemplo para a infra-estrutura. Vale 

destacar que neste momento foram trazidas diferentes contribuições que se 

complementaram. Sobretudo que apenas os mais velhos tiveram maior participação 

e constatou-se  pela maioria que os fatos estavam sendo esquecidos e apontou-se 

para a necessidade de um registro de tais fatos históricos. 

Diante desse levantamento histórico do assentamento, foi observado a 

necessidade de discutir um ponto em especial – as políticas públicas implantadas no 

Assentamento Lameirão. Diante dessa necessidade foi aplicada uma ferramenta que 

consiste numa matriz intitulada Matriz Institucional e Histórica de Políticas Públicas – 

MIHPP (Quadro 6 e Foto: 5), ferramenta esta que foi idealizada nesta pesquisa a 

partir da necessidade de sistematização e de visualização para situar e pontuar 

como se estabelece a relação assentamento e políticas públicas. 

 
Quadro 5: Ferramenta Matriz Histórica 

HISTÓRIA DA COMUNIDADE - Matriz Histórica ou Linha da Vida 

 
DEFINIÇÃO 

• São listas de Eventos Chaves na historia da comunidade; 

• Matrizes que mostram as mudanças no decorrer dos anos; 

 
ÚTIL PARA 

• Entender melhor a história da comunidade; 

• Qualidade de vida; 

• As mudanças tecnológicas; 

• Produção agrícola, etc. 

 
 
 

COMO APLICAR 

• No início da oficina participativa; 

• Trabalhar em subgrupo; 

• Envolver os mais velhos no subgrupo; 

• Através de texto ou desenhos; 

• Pode ser feita através de “tempestade de idéias”; 

• O Moderador pode escrever na folha; 

Fonte: Adaptado de Verdejo (2006). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aplicação da ferramenta MIHPP com os assentados ocorreu primeiramente 

com um pequeno grupo representado por membros mais velhos do assentamento, 

lideranças e com representação de gênero equilibrada. Ao longo do debate, foi 

sendo construída a matriz, em que as informações eram registradas em papel e em 

seguida apresentadas em plenária para consultar e discutir com os demais 

assentados (Foto 5). 

 

Autora: Juliana Quaresma, 2008 

Foto 4: Apresentação do grupo da ferramenta Matriz Histórica 

Quadro 6: Ferramenta Matriz Institucional e Histórica de Políticas Públicas 

MATRIZ INSTITUCIONAL HISTÓRICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS - MIHPP 

PROJETOS E 
PROGRAMAS 

QUEM 
FINANCIOU 

ANO 
PARTICIPAÇÃO 

DA 
COMUNIDADE 

PROBLEMAS 
ENFRENTADOS 

SOLUÇÕES 

 

 

     

. 

Fonte: Organizado por Juliana Quaresma e Josenildo Souza (2008). 

 

Dando continuidade a descrição das ferramentas, foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas. Trata-se de uma ferramenta que permite ao 

entrevistador se expressar livremente e busca criar um ambiente aberto de diálogo 
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de acordo com o ritmo de cada entrevistado. Esta ferramenta diferente das 

anteriormente citadas, não foi aplicada nas oficinas. Foram aplicadas por três 

entrevistadores – a pesquisadora e dois colaboradores - nas casas das famílias, de 

acordo com a disponibilidade delas ao longo dos dias presentes no assentamento.  

Outra ferramenta utilizada à parte das oficinas se chama Travessia, 

geralmente é empregada para reconhecimento da área.  Foi realizada por meio de 

caminhada pelo assentamento, buscando-se observar o espaço com as 

organizações das várias áreas, bem como o uso e recursos naturais presentes. Ao 

longo da caminhada foram anotados aspectos das diferentes áreas ecológicas e 

topográficas dentro dos limites do assentamento. Com base a questionamentos ao 

guia de campo da atividade foram levantadas informações fundamentais quanto ao 

uso e estado dos recursos em cada área. Foram observados pontos como: o uso da 

terra e à vegetação; o que é cultivado; distribuição das diferentes áreas produtivas, 

parcelas e distribuição do solo; como é o relevo; a forma de prática da pecuária. 

Este aporte de ferramentas promoveu um rico levantamento de informações, 

associado a convivência no dia a dia deles, foi possível observar algumas ações 

voltadas ao conhecimento do manejo tradicional do agricultor em Lameirão, bem 

como as alternativas endógenas de convivência com a seca e a habilidade de 

sustentar a si mesmo e o uso dos recursos naturais no ecossistema em que vivem.  
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Autora: Juliana Quaresma, 2008 

Foto 5: Apresentação do grupo da ferramenta MIHPP 



3.3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 
3.3.1. A REGIÃO DE XINGÓ E O ASSENTAMENTO LAMEIRÃO 
 

O recorte espacial da pesquisa se insere na Região de Xingó (Mapa 2) que 

está localizada na macrorregião Nordeste, no Baixo Sub-médio São Francisco (ver 

Mapa 1: Parte das Regiões Fisiográficas da Bacia do São Francisco), abrangendo 

29 (vinte e nove) municípios que vão desde Belo Monte (AL) e Gararu (SE) até 

Curaçá (BA) e Santa Maria da Boa Vista (PE) e se organizou a partir da construção 

da Usina Hidrelétrica (UHE) de Xingó, finalizada na década de 80, para a aplicação 

de projetos de compensação ambiental.   
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Mapa 1: Parte das Regiões Fisiográficas da Bacia do São Francisco. Sub-médio 
ncisco: Amarelo e Baixo São Francisco: Roxo. Com Recorte da 

lítico da Bacia do rio São Francisco e da Sua Zona 
03. 

do São Fra
Região de Xingó 
Fonte: Diagnóstico Ana
Costeira, 20

 

O Sub-médio São Francisco é uma região de paradoxos. Apesar de ser 

atravessada pelo rio São Francisco, um dos maiores do país em extensão e volume 
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hídrico, grande parte dos agricultores da região dependem exclusivamente da água 

de chuva e chegam a perder suas safras por causa da falta de água. Abriga várias 

hidrelétricas que fornecem energia para quase todo o Nordeste, no entanto, 

encontra-se ainda uma parte da sua população usando luz de lampião. Apenas 61% 

da população é atendida com abastecimento de água, 26% com rede de esgoto e 

17% com tratamento de esgoto (ANA/GEF/PNUMA/OEA, 2003). 

A região tem clima semi-árido com precipitação média anual é de 329 mm, 

para os anos secos, de 753 mm para os anos chuvosos e de 480 mm para os anos 

regulares. As chuvas só ocorrem com maior quantidade nos meses de março a 

julho, isto é, no período final de outono e inverno, conjuntura favorável ao cultivo de 

plantas de ciclo curto como feijão e milho (temperaturas mais baixas e 

conseqüentemente evapotranspiração mais fraca). A temperatura média anual varia 

de 24 a 26o C. O mês mais frio corresponde a julho, com temperatura média 

superior a 18o C. O sistema de drenagem da área municipal é relativamente denso e 

tem como componentes principais os rios São Francisco (limita no sul do município 

com o estado da Bahia num percurso de aproximadamente 55 km) e o Moxotó (13 

km de extensão) a noroeste do município limitando com o estado de Pernambuco 

SILVA, et all, 2002). 

A cobertura vegetal nativa da área é a caatinga – bioma que, dia a dia, vem 

empobrecendo tanto em relação ao número de espécies vegetais quanto ao número 

de animais por espécie. Algumas espécies já constam como desaparecidas ou em 

vias de extinção, como os felinos (onças e gatos selvagens), os herbívoros de porte 

médio (veado catingueiro e a capivara) e outros em processo de extinção (ararinha 

azul, pombas de arribação e abelhas nativas). O processo de degradação e a 

desertificação da região representam as maiores ameaças para a conservação da 

biodiversidade existente (LEAL et al, 2003). 

De acordo com estudo de avaliação ambiental realizado na região 

(GOVERNO DE SERGIPE, 2005), a água da maioria dos rios que banham a região 

é imprópria para uso em abastecimento doméstico, irrigação de culturas, recreação 

de contato primário, pesca e dessedentação de animais. E acrescenta que a única 

fonte disponível de águas superficiais de boa qualidade para atender tanto ao 

abastecimento da população regional como a projetos de irrigação, é o rio São 

Francisco, através, principalmente, do reservatório da UHE Xingó, localizado logo a 
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montante da cidade de Canindé do São Francisco. 

Os municípios, da região caracterizam-se basicamente por dois padrões de 

uso da terra: a agricultura e a pecuária. Alguns destes se destacam com a pesca 

artesanal e o artesanato. Apresentam os mais baixos índices de desenvolvimento 

humano (IDH), destacando-se altas taxas de analfabetismo, baixa renda per capita, 

desemprego, desqualificação profissional e pobreza rural. 

A Região de Xingó possui grande número de assentamentos de reforma 

agrária. Para os programas assistenciais, conta com a atuação do Governo Federal 

através dos Programas do Instituto Xingó, da CODEVASF, do Programa de 

Revitalização do São Francisco, do Projeto Dom Helder Câmara, das Universidades 

Federais de Alagoas, Sergipe e Pernambuco, das Organizações Não 

Governamentais Cáritas e Visão Mundial, do Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra e das prefeituras. 

Segundo técnicos extensionistas desta região, a fonte de renda dos 

assentamentos provém da agricultura de sequeiro, da bovinocultura de leite, da 

agricultura irrigada e, em menor escala, da caprinovinocultura. Também contam com 

programas de Governo como o PETI – Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil, Bolsa Família e acesso a créditos como o Pronaf – Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar.  

A região sofre forte pressão sobre os seus recursos naturais, devido à falta de 

alternativas para a população. As principais atividades responsáveis pela perda de 

área progressiva do bioma são a pecuária extensiva, a agroindústria e a extração de 

madeira. Além disso, em grande parte, predomina a agricultura de subsistência, com 

destaque para lavouras de sequeiro e, em menor escala, as culturas irrigadas e 

pastagens para ovinocaprinocultura e pecuária bovina, esta predominantemente 

leiteira. 

A caça de subsistência também exerce relevante pressão sobre as espécies 

da fauna, especialmente nos períodos de seca quando diminui a disponibilidade de 

alimentos. Acrescenta-se também o desmatamento e as queimadas, práticas ainda 

comuns no preparo da terra para a agropecuária que, além da destruição da 

cobertura vegetal, dificultam a manutenção da fauna silvestre, comprometem a 

qualidade da água e o equilíbrio do clima e do solo. Um estudo na região aponta que 

aproximadamente 80% dos ecossistemas originais já foram antropizados 



(GOVERNO DE SERGIPE, 2005).  

É nesse contexto regional que se insere o Assentamento de Reforma Agrária 

Lameirão (Mapa 4) localizado no município Delmiro Gouveia, sertão do Estado de 

Alagoas (Mapa 03).  

O município de Delmiro Gouveia (Mapa 3) é situado no extremo oeste do 

estado de Alagoas,  possui uma população de 46.599 habitantes, área de 605,40 

km2  (IBGE, 2007), com IDH de 0,417 (FERNANDES et al, 2006).  

O assentamento Lameirão foi implantado a partir de 1989, possui cerca de 42 

famílias e uma área de 1.524,38 ha. É uma comunidade que dispõe da infra-

estrutura: eletrificação rural, abastecimento de água para a agrovila (ainda não foi 

instalado o abastecimento domiciliar), escola municipal, posto de saúde, telefone 

público e casas com banheiro. O abastecimento de água provém do Rio São 

Francisco que é bombeado para uso no Projeto de Irrigação e abastecimento de 

reservatórios localizados no assentamento. 

 

 

Mapa 2: Localização do Município de Delmiro Gouveia - AL 
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Os assentados recebem assistência técnica do Instituto da Terra de Alagoas 

(INTERAL) e da SEAGRI (Secretaria de Agricultura do Estado de Alagoas). São 

beneficiados com o Projeto de Segurança Alimentar com o apoio do Instituto Xingó, 

desenvolvendo fruticultura e olericultura irrigada e caprinovinocultura. Possuem 

aptidão, em particular, para a criação desses pequenos ruminantes, criados de 

forma extensiva, porém são praticados os manejos de forma assistemática, o que 

gera uma pequena produtividade, perdas de animais por diferentes doenças e 

alimentação inadequada.  

Mapa 3: Croqui da localização do Assentamento Lameirão. 
Fonte: IBGE, 2007.  
Edição: Carlos Eduardo Menezes, 2009 

A cobertura vegetal do assentamento é formada com a produção diversa, 

distribuída em sítios, uma área irrigada com fruticultura, roças com produtos de 

subsistências e na área residencial há predominância de alguma espécies exóticas 

como algaroba e nim. A vegetação natural resume-se à área da Reserva Legal e 

encontra-se um pouco preservada, não havendo projetos de reflorestamento. 
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No que se refere à organização comunitária essa comunidade possui uma 

organização social relativamente forte e eficiente com o envolvimento e contribuição 

da grande maioria das famílias. 

No início, o assentamento possuía 26 famílias cadastradas no órgão estadual 

de regularização fundiária INTERAL, organizados em uma associação que foi criada 

em 1989. Em entrevistas realizadas com os assentados foi levantado que sua 

extensão é de aproximadamente 1000 ha. Foi confirmado através de documento de 

inscrição do imóvel rural que sua área corresponde a 1.524,38 ha.  

Até o ano de 2008, o assentamento Lameirão conta com 42 famílias e com a 

mesma associação, cadastrados no órgão federal, INCRA. Cada parcela tem 

aproximadamente 100 tarefas, o que equivale a 20 ha. A divisão das parcelas, 

segundo depoimentos levantados nas entrevistas, foi realizada por eles mesmos, 

ocorrendo diante da necessidade e em função da organização da associação. Os 

assentados se reuniram em mutirão e foram medindo e distribuindo as parcelas 

respeitando a formação do relevo e do solo. Informam que para fazer as divisões, foi 

discutido entre eles e considerado a produtividade do solo, a inclinação, a presença 

de rocha e até a distância em relação ao rio e a parte comunitária, para então ser 

medida e escolhida a área e indicado o assentado. Esta divisão permanece até hoje 

sem uma regularização fundiária reconhecida pelo órgão responsável. 

O assentamento dispõe de uma escola no local destinada para educação do 

ensino fundamental que atende aos filhos, assentados – programa de EJA - e a 

comunidades vizinhas. Já para o ensino médio, os assentados precisam recorrer a 

comunidade Alagoinha. Para o acesso, à Alagoinha a prefeitura disponibiliza o 

transporte para os estudantes. 

Em Lameirão encontram-se diversos projetos produtivos oriundos de crédito e 

assistência técnica de organizações governamentais e não-governamentais. Foram 

implantados projetos produtivos em diferentes fases ao longo da existência do 

assentamento como: Caprinocultura (2000), Mandala (2000), Apicultura (2003), 

Fruticultura irrigada - Manga e Banana – (2005), Produção de Hortaliças Irrigada 

(2007), Criação de peixes em tanques rede (2000 e 2008). 

 

 



4.  O USO E A CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS NO 
ASSENTAMENTO LAMEIRÃO 

 

4.1– O Assentado 
 

No assentamento Lameirão, 26 famílias foram assentadas. Todavia com o 

passar dos anos, com o crescimento familiar, foram sendo geradas outras unidades 

familiares. Atualmente têm 42 famílias que estão organizadas formalmente, por meio 

da Associação de Cooperação Agrícola do Assentamento Lameirão, criada em 

1989. A área do assentamento é de 1.524,38 há e cada lote mede aproximadamente 

100 tarefas, o que equivale a 20 ha. A área restante é composta por açudes, áreas 

coletivas de produção, área comunitária social, com igreja, comércio, sedes da 

associação, escola, posto médico, campo de futebol; área de reserva legal e áreas 

de preservação permanente. Nesta pesquisa foram realizadas 15 entrevistas com 

assentados, o que representa uma amostra de 36% das 42 famílias. A faixa etária 

predominante dos entrevistados varia entre 26 e 40 anos, representando  53%, 

como aponta a figura 1. 

 
 

Figura 1: Faixa etária dos entrevistados 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
O trabalho é familiar, caracterizado pela presença dos membros da família 

desde o preparo da terra, o plantio, até o período da colheita. Embora haja entre os 

membros alguns que prestem serviços agrícolas externos, tais como corte da cana-

de-açúcar, trabalho em fazendas de fruticultura irrigada, há também aqueles que 

desenvolvem atividades não agrícolas, como pedreiros, encanadores, comerciantes 
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e prestadores de serviços na prefeitura. Mesmo assim, estes assentados, além de 

prestarem serviços externos, também trabalham na produção familiar. 

Como pode ser observado há diferentes formas de produção e de trabalho 

entre esses assentados, o que os caracteriza como agricultores familiares dentro 

inclusive do conceito de Wanderley ao discutir Chayanov: “A economia camponesa 

não se caracteriza por um modo de produção e sim por uma organização de 

diversos modos de produção” (WANDERLEY, 1998, p: 35). 
Reforça essa diversidade de modo de produção da agricultura familiar o 

processo de transmissão de conhecimento e de relação com a natureza, as 

explicações dos entrevistados quando perguntado como aprenderam a trabalhar na 

roça. Dentre os entrevistados, 90% afirmaram que foi desde criança acompanhando 

os pais apenas e observando tudo que eles faziam e ensinavam; outros 5% dos 

entrevistados afirmaram que aprenderam com os pais, mas também observando ao 

longo dos tempos o comportamento da natureza e identificando o momento 

adequado para trabalhar a terra; e por fim 5% deles responderam que aprendeu a 

trabalhar na agricultura também com os pais, mas somente quando ganhou sua terra 

no assentamento. 

Alguns afirmam que: 

 

“desde criança acompanha os pais. Porque é a única solução para 

sobreviver, comer e vender.”  

 

 Um outro diz, 

“Comigo mesmo. Acho bonito quando estava plantando. Acho bonito 

quando a gente planta e tem as coisas. Eu ia para a roça com minha mãe 

para limpar e plantar. Desde pequena eu ia fazendo e ela me dizendo como 

fazer. Quando errava ela reclamava e mostrava como fazer.”  

 

É interessante observar como se dá o processo de envolvimento da família 

com o trabalho. Primeiro observa-se, depois realiza-se certas práticas simples, para 

em seguida assumir diretamente uma parte do trabalho e da produção, o que 

possibilita gerar alguma renda, pela venda da produção. Nesta direção, depoimentos 

colhidos durante as entrevistas são bastante elucidativos, como os registrados a 
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seguir: 

“Pai ia cavando e agente plantando. Começava juntando mato, 

colocava a semente. Depois fazia os leirões. Fui vendo quando plantar a 

época do feijão, de maio pra junho, até fogueira de São João é para plantar. 

Nas trovoadas de janeiro, plantar milho e feijão de corda.” 

 

“Eu ia ao lado dele e ele me dizia como fazer. Depois ele me dava uma 

carreira pra tomar de conta, depois conversava em casa pra dizer como 

plantei, o lugar, a época.” 

 

Outra questão levantada diz a respeito da experiência deles, o que o 

agricultor deve fazer para viver da agricultura familiar hoje, amanhã e depois. Dentre 

as respostas analisadas, destacam-se: garantir a diversidade da produção – ou seja, 

plantar várias culturas - e criação de animais para abastecimento da família; ter 

acesso à água, aproveitar as bordas do rio, ter acesso a irrigação; guardar diferentes 

sementes e matrizes reprodutivas para próxima safra com objetivo de não necessitar 

comprar fora e reduzir gastos. 

Essas respostas condizem com o conceito da agricultura familiar enquanto 

unidade de produção e unidade de vida, cujo foco primordial é a reprodução da força 

social de trabalho familiar, com estratégias diversas e complexas. Wanderley, 

(2003): ao referir-se à agricultura familiar, diz “mais do que focalizar a atividade 

agrícola, entendida pura e simplesmente como fator econômico, o que se privilegia é 

a própria família de agricultores, em suas complexas relações com a natureza e a 

sociedade que moldam as formas particulares de produção e de vida social (p. 09).  

Observa-se que nenhuma resposta apontou o aprendizado de trabalhar com a 

agricultura está referido a outro fator que não seja a família, como por exemplo a 

assistência técnica. 

Dentre os trabalhos desenvolvidos pelos entrevistados foram levantadas as 

seguintes atividades: trabalhar com plantio, criação de animais, atividades 

domésticas, prestações de serviços (trabalhar fora) em fazendas de irrigação da 

região e no corte da cana-de-açúcar na região Sudeste, serviço de pedreiro. O 

trabalho é dividido entre a família e se organiza de forma diversa em função da 

atividade a ser realizada; se é no trabalho doméstico, no trabalho produtivo ou 



prestação de serviços externos. Entretanto é evidente a participação da mulher no 

trabalho doméstico e além deste, no trabalho na roça e a contribuição que oferece 

no processo educacional dos filhos quando relacionado também aos ensinamentos 

da relação com a natureza. Para a atividade agrícola, todos informaram que é 

dividido entre os membros da família – pai, mãe e filhos. 

A partir do exposto, é evidenciado que os assentados em Lameirão se 

enquadram no perfil da agricultura familiar. Ao entender o perfil e contexto da 

comunidade a ser trabalhada é possível planejar e direcionar de maneira que se 

aproxime e atenda a realidade com alternativas produtivas que dialoguem com  o 

perfil, sobretudo considerem a particularidade do saber tradicional e a forma de 

relacionar com os recursos naturais, bem como a potencialidade e habilidade do 

local onde estão inseridos. 

 

 

4.2 - Sistemas Produtivos 
 

Para compreender o sistema produtivo em Lameirão, foram levantadas 

informações através das oficinas, entrevistas e observação em campo.  

Por meio do Mapa Falado (Foto 6), construído pelos assentados pode ser 

esquematizada a distribuição espacial das áreas de  produção do assentamento. 

Para sistematização e discussão deste trabalho, estas áreas foram divididas em 

quatro tipos: nas parcelas (P), nos quintais (Q), do coletivo de sequeiro (CS) e 

irrigado (CI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da ferramenta Matriz Produtiva (Foto 7 e Quadro 7)  foram citadas as 
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P CI CS 

Vila comunitária 

Reserva Legal 

P 

P 

Foto 6: Mapa Falado do Assentamento Lameirão 



seguintes produções: milho, feijão de corda, feijão de arranque, melancia, capim 

buffel, palma, criação de caprinos. Essas culturas são produzidas em grande parte 

sem insumos externos e com equipamentos simples, sem mecanização, e vale 

destacar a pouca ou quase nula comercialização, onde a maioria da produção é 

armazenada para abastecimento da família, troca entre os assentados ou venda 

quando houver necessidade. Nesta caso, há uma exceção da caprinovinocultura 

com venda de alguns animais, no caso de alguma necessidade específica da 

família, não configurando uma comercialização organizada ou com freqüência e 

padrão. 

Observa-se nos resultados desta ferramenta que as respostas revelam a 

produção desenvolvida por eles apenas, bem como, durante as entrevistas 

observou-se que as respostas eram em torno das atividades da família e não dos 

projetos coletivos da assistência técnica. As atividades do projeto de irrigação de 

manga e banana implantados não eram contabilizadas e nem mencionadas. Este 

aspecto pode está associado ao fato de não conhecerem o manejo da agricultura 

irrigada uma vez que o mesmo não é discutido antes de ser implantado embora 

desenvolvam pequenos plantios em torno das mangueiras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autora: Juliana Quaresma, 

2008

Foto 7: Matriz Produtiva de Lameirão 
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MATRIZ PRODUTIVA 

O QUE 
PRODUZ? 

QUANTI
D. POR 
AREA 

QUAIS SÃO OS 
INSUMOS 

UTILIZADOS? 

QUAIS SÃO OS 
EQUIPAMENTOS

? 

QUANTO 
PRODUZ POR 

SAFRA? 

QUANTID. 
QUE 

COMERCIALI
ZA? 

Milho 10 Kg 

A própria 
natureza; 

Alguns fazem 
rodízio 

Enxada 
Foice 
Arado 

Tração Animal 

0 – 6 sacas/ha 
10 – 30 

sacas/ha 
Média 12 sacas 

6 sacas 

Feijão de 
Corda 12 Kg Natural 

Enxada 
Foice 
Arado 

Tração Animal 

0 – 10 sacas 
10 – 20 sacas 

Média 15 sacas 

1 saca para 
consumo 

Melancia 150 pés Natural 

Enxada 
Foice 
Arado 

Tração Animal 

150 x 5 = 750 
unid 

Consome 
tudo; 

Vende às 
vezes: 0,50 

Feijão de 
arranque 35 Kg Natural 

Enxada 
Foice 
Arado 

Tração Animal 

0 – 1 saca 
10 – 15 sacas 
Média 3 sacas 

2 sacas: 
comer, 

semente; 
1 saca p 
venda 

Palma 
Granel: 4 
tonelada

s 
Natural 

Enxada 
Foice 
Arado 

Tração Animal 

60 toneladas 
Consumos dos 

animais 

Capim 
Bufel 

Granel : 
20 Kg de 
semente

s 

Natural 

Enxada 
Foice 
Arado 

Tração Animal 

8 toneladas 
Consumos dos 

animais 

Caprinos 

23 
matrizes 

1 
reprodut

or 

Sorgo, leucena, 
capim, pasto 

nativo; 
Ivovec, 

Sal 

Aprisco, pá, 
carroça, vassoura 3 crias / 2 anos 80% vende 

20% consome 

Quadro 7: Resultados da Matriz Produtiva 

 

Nas parcelas (P) encontram-se diferentes usos. Deve ser registrada a entrada 

no assentamento de agricultores em épocas diferentes, com isso, tiveram acesso a 

projetos, conseqüentemente, a recursos diferentes. Assim  nas parcelas, encontram-

se restos de cultura de caju, consórcios de milho, feijão e melancia. Em realidade 
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não há uma padronização, alguns criam pequenos animais, outros não. De maneira 

geral, no entanto, todos reclamam da pouca produtividade das parcelas e indicam 

como principal fator limitante o acesso à água. 

Nos quintais (Q) das casas foi observada uma diferença quanto à diversidade 

de produção (Foto 7), as quais podem ser classificadas quanto à diversificação em 3 

níveis: Alta, Média e Baixa. 

• Alta diversificação (Foto 8 e 9): neste nível, 40% utilizam a área de 

maneira intensificada com diferentes extratos, de forma consorciada e 

aleatória, com presença de pequenos animais como galinha, peru, pato e 

coelho. Com relação ao cultivo de plantas observou-se a produção de 

espécies frutíferas como pinha, limão, mamão, acerola, banana, manga, 

goiaba, coco. Além, de hortas e plantas medicinais. Também se identificam 

variedades de espécies lenhosas, leguminosas e forrageiras. O solo é coberto 

por matéria vegetal, sendo observada a existência de micro organismos, o 

que caracteriza a existência de vida. Formando pequenos sistemas 

agroflorestais. É interessante observar que este grupo de alta diversidade é o 

mesmo que anteriormente destacou a importância da diversidade de 

produção, da segurança alimentar e “banco genético”.  

 

• Média diversificação: nestes quintais (Foto 10, 11 e 12), observou-

se, que 50% utilizam o espaço, com pouca diversidade na produção. 

Pouquíssima ou quase nula é o uso para hortas, algumas fruteiras como 

mamão, melancia e criação de galinha e pato. Apresentando áreas 

desocupadas, solo descoberto e compactado. 

 

• No último nível, apenas 10% utilizavam com criação de animais: 

galinha, pato, caprino e ovino, sem cultivar nenhum tipo de planta. 
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Autora: Juliana Quaresma, 2008 

Foto 7: Diferença de 
diversidade de produção 
entre quintais. 

Foto 8: Quintal de Alta 
diversificação. 

Autora: Juliana Quaresma, 2008 

Foto 9: Quintal de Alta 
diversificação. 

Autora: Juliana Quaresma, 2008 
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Autora: Juliana Quaresma, 2008 

Foto 10: Quintal de Média 
diversificação.  

Autora: Juliana Quaresma, 2008 

Foto 11: Quintal de Média 
diversificação. 

Autora: Juliana Quaresma, 2008 

Foto 12: Quintal de Média 
diversificação. 



Nos Coletivos Irrigados (CI) é desenvolvida a atividade de fruticultura de 

manga e banana numa área de 1 ha. Esta produção é distribuída em fileiras  e cada 

fileira está sob o manejo de uma família. Na mesma área irrigada, uma parte 

concentra a plantação de manga e em outra parte, ao lado, a plantação de banana. 

Embora não esteja previsto no projeto, alguns agricultores plantam produtos de 

subsistência, como macaxeira, milho e feijão de corda, jerimum, contrariando a 

orientação técnica oferecida. Uns plantam um produto, outros, consórcios de 

produtos. Uns utilizam melhor as áreas entre as fileiras de manga ou banana outros, 

não. Portanto, podem observar diferentes formas, tipos e intensidade de exploração 

dos agricultores nas suas fileiras. (Foto 13, 14, 15 e 16).  

Na área do Coletivo de Sequeiro (CS) é plantado feijão com duas variedades, 

milho, plantio de pastagem para alimentação animal e também é destinada para 

área de pasto com presença dos animais. 

Observa-se que nas áreas coletivas há alguns conflitos quanto ao uso do solo 

e manejo da produção, onde cada família procurar fazer da forma que conhece e 

finda por uma produção às vezes dispersa e sem planejamento. Caso dispusessem 

de um planejamento, por estarem compartilhando uma mesma área, favorecesse 

avanços para uma produtividade sustentável, principalmente por somar e integrar os 

insumos, a produção e manejo. A distribuição das áreas produtivas vinculam 

potenciais para uma diversificação de atividades, as quais podem ser desenvolvidas 

de forma consorciada e integrada, como exemplo de sistemas agroflorestais na 

caatinga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13: Área da fruticultura irrigada de banana e manga com o 
plantio de jerimum. Autora: Juliana Quaresma, 2008 

58 
 



 

 

 

 

 

 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 – Organização Social 

Autora: Juliana Quaresma, 2008 

Foto 14: Área da fruticultura irrigada 
com manga consorciada com plantio 
de macaxeira. 

Foto 15: Área da fruticultura 
irrigada com manga com plantio 
consorciado. 

Autora: Juliana Quaresma, 2008 

Foto 16: Área da fruticultura 
irrigada com manga sem 
consórcio 

Autora: Juliana Quaresma, 2008 



A organização social dos assentados está representada, na perspectiva 

formal, pela associação de produtores.  A participação dos entrevistados, destacada 

na figura 2 e 3,  foi apontada como sendo de 80% associados. Os 20% que não são 

associados informaram que alguém da família é cadastrada e freqüenta as 

assembléias. Dentre os associados, foi observada em grande parte uma boa relação 

com a associação, enfatizando a satisfação com a gestão, as atividades 

desenvolvidas e a importância de participar das reuniões. Quanto aos associados, 

40% participam como membros e com assiduidade. Uma parcela de 10% mesmo 

sendo associado, afirma não ir às reuniões, mas envia um “representante”. Há os 

que pouco freqüenta as reuniões, representando 10%. Os 40% restantes deste 

universo entrevistado fazem parte da diretoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Participação em associação 

Figura 3: Forma de participação na associação  
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É importante destacar além da organização formal, a existência de uma forte 

organização comunitária informal. Esta ocorre de diferentes formas, tipos e ocasiões, 

a exemplo de mutirões para divisão de trabalho nas parcelas para arar o solo e fazer 

colheita, bem como, na divisão de gastos do aluguel de máquinas, compra de 

combustível. Segundo depoimentos de alguns assentados, antigamente se 

realizavam mais festas com a participação expressiva da comunidade. Reconhecem 

a diminuição destas atividades e sinalizam para necessidade de se retomar estas 

práticas.  

Alguns associados fazem rodízio e escala das famílias que trabalham nas 

atividades dos projetos coletivos do próprio assentamento, como a fruticultura 

irrigada e a caprinocultura.  

Constata-se, no entanto certa contradição nesta comunidade no que diz 

respeito a organização social. Para as atividades formais da associação, afirmam 

participar e dar andamento aos processos formais como reuniões, mobilização, 

como pode ser visto anteriormente. Entretanto para a execução e continuidade dos 

projetos implantados através da associação, não se consegue dar continuidade no 

manejo dos projetos. É interessante que ao mesmo tempo que a comunidade se 

mostra organizada, não consegue dar continuidade aos projetos. Um exemplo 

concreto desta questão foi a divisão da área e alocação dos assentados realizados 

por eles mesmo e até hoje não está reconhecido pelo órgão oficial. O que está por 

traz dessa questão? A inadequação dos projetos? Falta de uma melhor 

compreensão dos assentados quanto aos projetos? Sobrecarga de trabalho 

decorrente de diferentes projetos? 

A divisão das parcelas foi realizada pelos próprios assentados que se 

reuniram em mutirão, mediram e distribuíram as parcelas respeitando a formação do 

relevo e do solo. Eles informam que para fazer as divisões, foi discutido entre eles e 

considerado a produtividade do solo, a inclinação, a presença de rocha e até a 

distância em relação ao rio e a parte comunitária, para então ser medida e escolhida 

a área e indicado o assentado. Esta divisão permanece até hoje sem uma 

regularização fundiária ou demarcação reconhecida pelo órgão responsável. 

O modelo de demarcação de terra geralmente considera o módulo fiscal da 

região, o número de famílias a serem alocadas, o relevo e nivelamento do solo. 

Dentre outros fatores que podem ser considerados, geralmente estão à luz do 
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paradigma positivista. Consistem em critérios diferentes e até divergentes da lógica 

da agricultura familiar. Especialmente, não há a forma de construção  participativa 

que dialogue com os envolvidos no processo, como aconteceu em Lameirão. 

Embora seja previsto na legislação a consideração de critérios como a 

localização do assentamento e parcelas em termos de ecossistema, a 

disponibilidade hídrica, a proximidade de Unidades de Conservação e outros 

espaços territoriais protegidos, o número de famílias a serem assentadas e a 

dimensão do projeto e dos lotes (no Licenciamento Ambiental), na prática, os 

projetos tem considerado apenas a divisão espacial, sem considerar outros fatores 

que podem influenciar na atividade produtiva, mas principalmente oferecer 

estratégias que busquem a sustentabilidade. 

Esta história, de divisão das parcelas em Lameirão, configura um exemplo 

interessante da prática de um processo participativo de discussão, um processo 

democrático, utilizando o saber tradicional, para atender a realidade local. Encontra-

se assim um processo de construção de práticas de convivência com o ambiente, 

por parte desses agricultores, aproveitando a sua heterogeneidade espacial e a sua 

diversidade biológica, ou seja, se baseiam no uso adaptado e diversificado das 

diversas unidades ecogeográficas ou unidades de paisagem (TOLEDO 1996 apud 

MAZZETTO 2002). Este autor reforça:  

 
essa característica é compatível e necessária para a construção de 

sistemas sustentáveis de produção, é na identificação dessas 

unidades/estratos que se encontra a base para um planejamento 

agroambiental espacializado que vise a exploração sustentável de 

uma área a ser destinada à criação de um projeto de assentamento 

rural. 

 

E vale destacar a questão da ausência dos gestores públicos ou o não 

respaldo técnico nesta divisão – mesmo depois de 15 anos - e que este 

parcelamento que não teve o “entendimento” ou reconhecimento técnico recebe hoje 

a política e os projetos pautados no tecnicismo, o que pode ser um fator de diversos 

conflitos, entre eles o de assistência técnica.  

A situação ambiental do imóvel rural a ser destinado à Reforma Agrária, bem 

como sua demarcação territorial pode determinar na produtividade e outros fatores 



que favoreçam uma sustentabilidade social e ambiental aos assentados.  

Foi ponto de discussão em oficina com os assentados a quantidade de 

projetos implantados e que não deram continuidade. E até o momento desta 

pesquisa, os projetos implantados no assentamento encontram-se “cabaleando” ou 

falidos por diversas razões. Para análise deste ponto foi discutido em oficina com os 

assentados, onde foi possível sistematizar por meio da Matriz Institucional e 

Histórica de Políticas Públicas – MIHPP (Foto 17), todos os projetos implantados 

desde o acampamento até o ano de 2008 (Quadro 8) .  

Foi possível perceber que as questões dos projetos e políticas públicas não 

fora discutida ou não ocorreu de forma eficaz anteriormente e no momento da 

discussão dessa ferramenta eram feitas constatações por eles mesmo que não 

haviam percebido alguns pontos antes como a descontinuidade dos projetos ou a 

necessidade e possibilidade de re-discussão para re-pensar estes projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eles apontaram questões como a forma que estes projetos chegaram a 

associação, destacando que embora havia realização de reuniões acerca do projeto 

a ser implantado, entretanto não eram de fato colocadas as opiniões dos associados 

consultando o interesse e aptidão para a atividade, ou até mesmo abertura para 

falar. No quadro dos resultados da MIHPP, é informado que todos os projetos foram 

Autora: Juliana Quaresma, 2008 

Foto 17: Construindo a MIHPP 
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discutidos com a associação, porém, pode ser interpretado a realização das 

discussões como apenas reuniões de informações. Outro ponto, não houve 

capacitação de como lidar com os projetos, como não houve uma organização e 

planejamento na divisão das atividades de manejo da produção. E alguns 

confessam que chegou a haver sobrecarga de tarefas para determinadas famílias 

que estavam comprometidas no regime do trabalho coletivo e que não souberam 

como lidar, deixando por abandonar alguns projetos. Projetos este que estavam 

configurados pela participação dos agricultores e se acontece desistência 

compromete os demais, causando até desmotivação e descrença com os projetos 

produtivos. 

E ao chegar ao final do cronograma do projeto de assistência técnica da 

irrigação, que contempla alguns gastos como de energia elétrica, a produtividade 

não foi alcançada ao ponto de se sustentar e os assentados não tem condições de 

arcar com a despesa da energia elétrica para as bombas de irrigação. A curtíssimo 

prazo, a produção finda por bom resultado econômico, ou seja, pode até chegar tirar 

uma safra – a custo de grandes investimentos, de uso intensivo dos insumos como 

adubos químicos, agrotóxicos, espécies melhoradas, despesas contempladas na 

criação projeto – entretanto não consideram a perda por não terem uma 

diversificação da produção que garantiria a sustentabilidade não apenas econômica, 

mas social e ambiental. 

Parece haver uma forte influência dos mediadores sociais (INTERAL – 

Instituto de Terras de Alagoas, MST – Movimento dos Sem Terra, INCRA – Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Instituto Xingó, etc.) na definição dos 

projetos produtivos implantados no assentamento. Desse modo, como o padrão 

tecnológico difundido por estas organizações é o da Revolução Verde, distantes de 

processos participativos, existem poucas perspectivas de mudança no cultivo de 

“grandes projetos irrigados” restando uma resistência da agricultura familiar, numa 

prática menos degradadora, os cultivos de sequeiro, que na lógica “econométrica” 

são vistos como marginais. 
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Quadro 8: Resultado da MIHPP 

MATRIZ INSTITUCIONAL E HISTÓRICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO LAMEIRÃO 

PROJETOS E 
PROGRAMAS 

QUEM 
FINANCIOU ANO PARTICIPAÇÃO 

DA COMUNIDADE 
PROBLEMAS 

ENFRENTADOS SOLUÇÕES 

 
HORTA SESI 2007 Discutido com a 

comunidade 

• Desistência 
das pessoas 
(mulheres); 

Passar para outro 
grupo (homens); 

 
CAPRINO INTERAL 2000 Discutido com a 

comunidade 

• Só saiu 
metade do 

projeto / 
manejo / 
coletivo; 

Entregou para um 
grupo menor; 
Consertou a 

cerca; 

 
APICULTURA 

INTERAL, 
CANADÁ, 

INCRA 
2003 Discutido com a 

comunidade 
Desistência das 

pessoas; 
União; 

Ter compromisso; 

 
CISTERNA 

INTERAL, 
CANADÁ, 

INCRA 
2005 Discutido com a 

comunidade 

Não terminou a 
construção; 

Material ruim 
(canos); 

Está sem solução; 
O dono terminar a 

construção; 
Os donos 

reformarem; 

 
 

CASAS 

INTERAL 
INCRA 1992 

Luta da 
comunidade/ 

acamparam em 
Maceió (INCRA. 
INTERAL, Praça, 

Secretaria) 

Demora a 
construir; 

Mudou a planta; 
Material ruim; 
Pedreiro ruim; 

Não teve 
fiscalização; 

 

 
MANDALA 

INTERAL 
EMATER 2000 Discutido com a 

comunidade 

Desistência das 
pessoas; 

Falta de água; 
 

 
 
 
 

Fruticultura 
irrigada 

(Manga e 
Banana) 

XINGÓ 2005 

Discutido com a 
comunidade o 

projeto mas não a 
CULTURA 

Vender a 
melancia; 

Bomba quebrou; 
Corte de energia 

(CEAL); 
Desistência, 

vento, formiga; 
Não teve a poda; 

Acabou, construiu 
a horta; 

Técnico ajudou; 
Técnico concertou; 
Xingó/ Prefeitura; 
Nada feito/ acabar 

com a banana. 
Mudar a cultura; 

Sem solução, 
controlar com 

produto natural; 
 

TANQUES-
REDE 

INTERAL 2000
2008 

• Discutiu/ 
apresentou; mas 
não foi discutido.

Faltou recurso, 
por isso ficou 8 
anos para sair; 

Está sem 
funcionamento; 
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Os pontos até aqui abordados como a produção, a assistência técnica, o 

saber tradicional, a questão ambiental caracterizam aspectos de importante 

discussão para entendimento da sustentabilidade nos assentamentos rurais e 

agricultura familiar. Wanderley (2003), destaca para:  

 

 
além disso – e certamente esse é o aspecto mais importante a 

registrar aqui – a inflexão no debate do enfoque setorial à ênfase nas 

famílias dos agricultores, embora ainda timidamente adotada nas 

orientações políticas, vem estimulando a inclusão de novas dimensões 

ao campo de compreensão da realidade da agricultura familiar no Brasil 

e da intervenção do Estado em seu apoio. Citaria, em particular, entre 

outras, a questão ambiental que se expressa no comprometimento 

desses agricultores com a valorização e a preservação do meio 

ambiente; a firmação de que eles são habitantes do meio rural, o que 

supões a superação da problemática dos territórios (relações de 

proximidade e de integração) e de identidades referidas aos espaços 

rurais; a dimensão cultural, que impõe a exigência de valorização dos 

saberes tradicionais e o estabelecimento de relações mais simétricas 

entre os produtores e os agentes técnicos; a consideração das relações 

internas à coletividade familiar, que explicam problemas específicos de 

parentesco, de geração e de gênero, e finalmente a valorização da 

lógica específica que orienta e articula o leque das atividades 

produtivas, bem como as estratégias familiares referentes a sua 

produção e reprodução (p. 12) (grifo nosso). 

 

 

A situação demonstra que o acesso à terra não tem sido garantia de 

produtividade, tampouco a implantação de programas de irrigação garante 

sustentabilidade aos assentados. Os assentamentos muitas vezes são projetados 

em função da visão produtivista e as ações voltadas para as questões ambientais - 

ou pelo menos tentam se aproximar - são de caráter preservacionista, não 

encontrando alternativas de ações conservacionistas. Encontra-se uma dicotomia 

entre a produção, o agro e a questão ambiental nos projetos produtivos destinados a 

esse público da agricultura familiar. 
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A participação social na gestão ambiental é um processo que constrói 

caminhos para a mudança, como também um exercício de discussão de políticas 

públicas. Os diversos atores sociais podem desempenhar vários papéis no 

surgimento de conflitos e problemas, como também nas decisões sobre o que fazer 

e como fazer para solucioná-los. 

Este cenário, que apresenta potencialidades e desafios, constitui um campo 

fértil para o estudo das relações sociedade-meio ambiente, com vistas à proposição 

de ações interinstitucionais capazes de promover o estabelecimento de novas 

relações e de “novas economias baseadas no potencial produtivo dos sistemas 

ecológicos, nos valores culturais e numa gestão participativa das comunidades para 

um desenvolvimento endógeno autodeterminado.” (LEFF, 2002, p. 61). 

 

 

 

4.3 – Os recursos naturais em Lameirão 
 

A reserva legal - prevista no Estatuto da Terra (Lei 4.504/64) - do 

assentamento se encontra em estado de manutenção da diversidade da vegetação 

e em processo de regeneração natural. Este aspecto, visível no trabalho de campo, 

somado às atitudes da comunidade que afirma respeitar a parte do assentamento 

que deve ser intocável, e talvez por atualmente disporem de energia elétrica, 

abastecimento de água, e não necessitarem retirar lenha e nem buscar água neste 

local, acaba contribuindo para a conservação da biodiversidade local. Os extratos 

herbáceos, arbustivos e arbóreos compreendem variedades de porte de espécies 

nativas da caatinga, distribuídas em áreas contínuas e em fragmentos, onde em 

alguns momentos são bastante densos (fechados) e outros é possível caminhar 

dentro da vegetação. Esta constatação é apenas visual e aponta para a necessidade 

de estudos mais aprofundados e comparativos com outras áreas. (Foto 18 e 19). 

Nesse contexto, a área de reserva legal compreende a parte do assentamento que 

mantém a biodiversidade natural em processo de regeneração.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havia a presença de uma mata nativa no local onde hoje se encontra a área 

comunitária. Esta vegetação iniciava nesta área da vila e se estendia até o rio – 

distância de aproximadamente 5 km. E este trecho, que anteriormente fora a mata, 

atualmente é ocupado pelas casas e pelas parcelas. A vegetação predominante 

Foto 19: Reserva Legal de Lameirão 

Foto 18: Reserva Legal de Lameirão Autora: Juliana Quaresma, 2008 

Autora: Juliana Quaresma, 2008 
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encontrada no assentamento quando chegaram era de mata rasteira, arbustiva e 

arbórea nativa da caatinga, onde havia árvores de grande porte como baraúna, pau 

d´arco, angico, craibeira, aroeira, umbuzeiro, juazeiro, araçá, araticum, quixabeira, 

murici. Hoje, estas espécies de maior porte se resumem a uma parte da reserva 

legal que nunca foi mexida. 

Nesta área da reserva legal, passa um riacho intermitente, que enche apenas 

nas épocas da chuva e permanece com água por alguns meses, servindo de reserva 

hídrica para a vegetação e fauna local. Ainda na reserva legal, encontra-se registros 

de arte rupestre, em pintura monocromática vermelha, que foram catalogadas pelo 

MAX – Museu de Arqueologia de Xingó (Foto 20 e 21). 

Os assentados afirmaram que no início foi necessário desmatar para uso da 

lenha na construção das casas e fazer fogo. No momento, não utilizam esta área e 

se quer a freqüentam. Alguns até desconhecem o local onde se encontram as 

pinturas rupestres. Talvez devido à infra-estrutura de bombeamento de água do rio 

para a vila e energia elétrica, os assentados não precisam recorrer a outras áreas e 

as áreas da reserva legal e nem tão pouco da mata ciliar, bem como outros 

fragmentos de vegetação. Vale destacar que no início do assentamento era 

necessário fazer essa busca pela água e lenha e percorriam cerca de 5 a 7 km para 

chegar às respectivas áreas. Além da distância, outro ponto de dificuldade de 

acesso à água consistia no relevo, na presença dos Cânios antes da construção da 

barragem da hidroelétrica de Xingó, pois era bastante fundo e distante para chegar à 

água do rio. E depois da construção da barragem de Xingó, o nível da água elevou e 

facilitou o acesso para diversos usos como banho, pescar, recreação, e implantação 

do bombeamento de água para uso doméstico e na produção agrícola (Foto 22). 
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Foto 20: Pintura rupestre Foto 21: Pintura rupestre 



Quanto à fauna presente na área foi relatada pelos entrevistados a presença 

de espécies como mocó, preá, capivara, sagüim, macaco prego, gambá, teiú, 

camaleão, tatu, peba, onça (faz tempo que não vêem), gato do mato, seriema, 

papagaio, ararinha, periquito, casaca de couro, cancão, cobra, entre outros. Das 

espécies do rio apontaram peixes como corvina, pacu, piau, pirambeba, piranha, 

traira, e peixes exóticos como tilapia, cará e por ultimo, camarão. 

A conservação da biodiversidade no assentamento e na região apresenta-se 

ameaçada. No entorno do assentamento há fazendas de fruticultura irrigada, onde 

não se encontra vegetação nativa, bem como nas demais comunidades do entorno. 

As espécies acima citadas, não são de fácil visualização e estão restritas às áreas 

da reserva legal ou de difícil acesso. E mesmo assim, algumas áreas de difícil 

acesso não configuram um limite para caçadores seja por esporte, para alimentação 

ou venda de algumas espécies. Os assentados afirmam que estes caçadores são de 

comunidades vizinhas e que em alguns momentos houve atritos pela presença 

destas pessoas no assentamento. 

Foi relatado que quando eles chegaram ao assentamento o solo encontrava-

se  em bom estado, e atrelaram este estado à presença da mata que existia no local. 

E percebem uma grande diferença deste mesmo solo nos dias de hoje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 22: Margem do Rio São Francisco no 
assentamento 

Autora: Juliana Quaresma, 2008
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4.4 – Sustentabilidade ambiental no assentamento 
 

As unidades familiares de Lameirão configuram uma forma diversa e 

complexa de produção, onde dentro da mesma família, em suas parcelas e quintais, 

há algumas práticas que estão atreladas a um modelo de produção da agricultura 

moderna, e ao mesmo tempo encontram-se práticas do saber tradicional da 

agricultura familiar. Com algumas famílias predominam as práticas do saber 

tradicional e outras predominam ou tentam reproduzir práticas da agricultura 

tecnológica e vice versa. É interessante constatar que as famílias que predominam o 

saber tradicional, e conservacionista, têm suas origens, antes de chegar ao 

assentamento, de famílias que praticavam a agricultura familiar. E as que não 

predominam o saber tradicional, suas origens estão em atividades da agricultura 

moderna como trabalhadores das plantações de irrigação, cana-de-açúcar ou 

fazendas de pecuaristas. Isto leva a constatar que há uma tendência de reproduzir 

os padrões aprendidos antes de serem assentados. 

Dentro das unidades produtivas que utilizam a prática da agricultura moderna, 

há uma variedade de dependência de insumos externos entre as famílias. Há 

algumas famílias fazem práticas conservacionistas como cobertura do solo, plantio 

consorciado, adubação verde, rotação de culturas nos seus quintais e parcelas. 

Houve entrevistados que afirmaram a importância de manter algumas árvores em 

especial para servir de matrizes ou mesmo sombra. 

Na área de fruticultura irrigada, não está contemplado no projeto e, nem na 

prática, uma cobertura do solo, que está exposto e bastante arenoso. Vale destacar 

que as bananeiras estão comprometidas por causa do vento forte, onde algumas 

foram derrubadas, talvez devido à escolha inadequada do local e por não intervir 

com nenhuma barreira contra o vento como uma cerca viva. Já as mangas, sofrem 

com uma praga de formigas cortadeiras e grandes ninhos (Foto 23 e 24). Para o 

manejo e colheita, cada família é responsável por uma fileira de mangas, onde cada 

uma intervém na área de acordo como queira e geralmente realizam com plantio 

para subsistência – macaxeira, inhame, batata, milho, feijão, abóbora. Alguns 

realizam plantio consorciado de diferentes cultivos, cobertura do solo, rotação de 

culturas, adubação com composto. E há aqueles que não aproveitam a fileira de 

manga ou de banana, deixando como preconizado no projeto. 



E nas fotos 13, 14, 15 e 16 é possível perceber as diferentes formas de uso 

de cada família, nas diferentes formas de plantio e trato realizados em cada fileira. 

Esta prática despreocupada com a conservação dos recursos naturais na 

produção e tampouco na área utilizada, tem levado a uma degradação destes, a 

exemplo, da ocorrência de pragas, queda das bananeiras, solo comprometido, baixa 

produtividade, ausência de espécies de vegetação nativa. 

Mesmo com a organização e estrutura dessa comunidade, é possível ver que 

a produtividade está distante do potencial diante da localização geográfica e da 

infra-estrutura encontrada. Como uma das razões pode ser citada a dificuldade de 

assistência técnica. Segundo informações locais, existe o corpo técnico, porém não 

há o repasse de verbas por parte do INCRA, há mais de 6 meses (janeiro de 2008). 

Observa-se através de visitas às áreas produtivas e em algumas famílias, o uso 

irracional dos recursos naturais por algumas práticas desenvolvidas e ausência de 

planejamento para o manejo e conservação desses recursos e conseqüentemente a 

não continuidade de projetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 23: Formigueiros na área da irrigação 

Autora: Juliana Quaresma, 2008
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As práticas produtivas dos assentados, independente dos projetos produtivos, 

reproduzem práticas do saber tradicional e de ações de pouca degradação. 

Entretanto, há também uma dicotomia, pois alguns assentados que produzem à luz 

do saber tradicional, por vezes utilizam técnicas que degradam como uso de 

fertilizantes e defensivos químicos, queimadas descontroladas, por exemplo. E 

mesmo os que não utilizam insumos tecnológicos, foram raros os assentados que 

demonstraram preocupações com esgotamento do solo ou práticas de tratamento de 

solo a longo prazo, a maioria deles relataram estratégias que resumia-se ao preparo 

da terra com adubação verde antes do plantio. 

Embora os discursos e contratos institucionais mostre que a gestão ambiental 

da região de Xingó é compartilhada pelas três esferas de governo: federal, estadual 

e municipal, fica evidente mesmo que numa análise ainda instantânea a efetiva 

ausência de articulação das ações interinstitucionais na área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ministério do Meio Ambiente iniciou sua ação através do Programa Gestar - 

Gestão Ambiental Rural no Nordeste. Trata-se do Pólo Paulo Afonso - Xingó que 

está sendo executado em parceria com o Programa de Revitalização do São 

Francisco e com a ONG Agendha. As ações do Gestar na região têm como objetivo 

Autora: Juliana Quaresma, 2008 

Foto 24: Mangueira atacada por formigas cortadeiras 
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contribuir, em nível tecnológico, para o fortalecimento das populações que vivem em 

assentamentos rurais, bem como apoiar iniciativas socioambientais para o 

fortalecimento das comunidades da agricultura familiar e das comunidades 

tradicionais dos municípios integrantes do pólo. 

A prioridade absoluta de alguns programas consiste no estancamento do 

processo de degradação dos recursos naturais, ao que se observa, a ação é 

basicamente tecnológica, na perspectiva de substituir manejos tradicionais para 

convencionado pela tecnologia da modernização, estabelecendo ações 

desarticuladas institucionais e extremamente difusionista. Provocando uma lógica 

produtiva em miniatura da agricultura industrial, uma réplica para pobres do 

agronegócio.  

Por esse caminho, parece evidente que a ação desenvolvida nos 

assentamentos ter sido difusionista e não é capaz de compreender o conjunto de 

problemas enfrentados pelos camponeses, deixando de fora temas e métodos 

importantes, como a participação do homem do campo na elaboração e execução 

do seu projeto de vida, acesso a serviços e políticas públicas, entre outros. 

Paulo Freire, em 1969, já se contrapunha veemente ao difusionismo, 

propondo um esforço de conscientização do homem, permitindo ao indivíduo ser 

sujeito de seu desenvolvimento, a partir de uma postura crítica reflexiva que levaria a 

autonomia e à ocupação do seu lugar de direito na sociedade.  

A proposta Freiriana se fundamenta numa opção libertadora, cujo sentido é a 

problematização da situação concreta e objetiva do homem que atuaria captando a 

sua realidade de maneira crítica, permitindo um processo de mudança. Considera a 

educação como vetor de transformação do indivíduo e da sociedade, a partir do qual 

os agricultores sejam sujeitos ativos participantes do processo de desenvolvimento, 

principalmente por conhecerem a realidade em que vivem.  

Infelizmente as ações efetivadas nos assentamentos, em certa medida, não 

promovem o desenvolvimento sustentável e ainda contribui para a destruição do 

ecossistema. Essas ações tanto advindas dos projetos quanto das práticas dos 

assentados revelam uma problemática ambiental onde os recursos naturais não tem 

sido conservados efetivamente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Diante das análises realizadas, constata-se que não há qualquer programa de 

gestão ou conservação dos recursos naturais no assentamento em questão, nem 

por parte das políticas públicas, nem por parte dos projetos produtivos e nem por 

parte dos assentados. 

 As dinâmicas de manejo dos recursos naturais na agricultura tradicional não 

são ponderadas e sequer compreendidas.Os recursos naturais são encarados como 

sempre renováveis e de fonte inesgotável,  utilizados de forma intensiva, buscando 

sempre o máximo de produção. Pois a produção é pautada pela exploração 

desordenada em busca de acumulação de renda, com metas de curtos prazos, e 

ainda não respeita a resiliência – a capacidade de recuperação ou adaptação - do 

local explorado e nem tão pouco a coerência ecológica, ou seja, a intensidade da 

exploração deve ser compatível com a capacidade de suporte do meio ambiente. 

A questão ambiental e a questão agrária não podem ser percebidas e 

trabalhadas isoladamente.  Faz-se necessário trilhar um caminho de diálogo, no 

paradigma da racionalidade ambiental, que vislumbre para uma agricultura de base 

ecológica e uma conservação ambiental que parta da prática de quem vive na terra, 

e da terra, cujos valores e atitudes devem ser resgatados, valorizados e podem 

crescer em conjunto com o processo participativo, democrático que vise a integração 

sócio-ambiental do local onde vivem. 

As alternativas para agricultura familiar, seja produtiva ou não, pode ser 

praticada de forma eficiente mediante uma abordagem sistêmica e não isolada da 

unidade produtiva. É possível confrontar e traçar estratégias de manejo dos recursos 

naturais na produção ou atividades econômicas da agricultura familiar e dos 

assentamentos como um ecossistema natural buscando as dimensões da 

sustentabilidade. 

É evidente a ausência do poder público, bem como dos gestores (como 

INCRA e instituições de assistência técnica governamental) nas suas atribuições 

para com o assentamento. A ATER - Assistência técnica e Extensão Rural - 

prestada ao assentamento, oriunda de instituições de ATER não governamental, dos 

movimentos sociais, das organizações não-governamentais aplicaram projetos de 

produção tecnológica, dependente de insumos externos, que não consideravam uma 
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visão sistêmica e integrada, e muito menos um planejamento que contemplassem a 

conservação dos recursos naturais. 

Compete aos diferentes atores envolvidos na gestão dos assentamentos 

rurais, buscarem novas estratégias de uso da terra e outras atividades que não se 

resumem a produção agrícola para a área rural. Compete repensar a persistência do 

paradigma reducionista, bem como entender o contexto com o qual estão 

trabalhando, sobretudo buscar respostas para as necessidades mais imediatas das 

famílias de agricultores que condigam com a realidade específica e a 

sustentabilidade ambiental. 

Dentre algumas das estratégias pode ser apontada a necessidade de garantir 

espaços de participação, efetiva e significante, nas discussões sobre estratégias e 

alternativas para a agricultura familiar, seja na atividade agrícola ou outras atividade 

de interesse dos assentados numa perspectivas de co-gestão das atividades e dos 

recursos coletivos, como exemplo, práticas que integrem as atividades agrícolas e 

não-agrícolas com vista na segurança alimentar e geração de renda. Outro ponto 

que requer espaços de discussões entre assentados e assistência técnica, consiste 

nas práticas realizadas e as conseqüências que podem acarretar nos recursos 

naturais que foram utilizados e, certamente, continuarão a ser aproveitados e 

empregados. 

Embora se encontre freqüentes menções à necessidade de se incorporar a 

participação e a questão ambiental na elaboração dos projetos e políticas públicas 

para os assentamentos rurais, bem como outros quesitos além da questão 

econômica, a questão social política e cultural, ainda se depara com uma parcela 

minoritária de experiências que contemplem estas questões efetivamente e com 

resultados alcançados. 

O enfoque de planejamento participativo não tem sido trabalhado pelas 

instituições de assistência técnica em lameirão. Os assentados devem identificar, 

discutir, conhecer, entender os problemas que enfrentam, as estratégias e 

alternativas que podem buscar nos projetos, bem como participar na construção e 

monitoramentos destes projetos, pois eles são os sujeitos que lidam e conhecem os 

recursos naturais locais. Cabe ressalvar que muitos dos projetos implantados, ditos 

participativos, não garantiu, a internalização dos focos reais dos problemas locais e 

muito menos ambientais. Opondo-se a isso, torna-se indispensável, que tais projetos 
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quando implantados, aprecie um conjunto de medidas que preza e articula iniciativas 

que surjam dos assentados, do saber local e que contemplem uma sustentabilidade 

ambiental, social e econômica. 

A formas de uso, manejo e conservação dos recursos naturais devem ser 

realizadas em sintonia com às necessidades básicas das gerações atuais e futuras. 

Para tanto, requer um planejamento buscando conter as práticas que comprometem 

a sustentabilidade devem ser contidas, retardando-se ao máximo a exaustão de 

recursos não-renováveis. Não obstante, requer repensar práticas de desperdícios e 

buscar práticas de reutilização, reaproveitamento da biomassa existente no local, 

bem como diminuir ao longo do tempo a dependência de insumos externos, 

buscando alternativas existentes no local. Observa-se a necessidade de uma 

transição para agricultura de base ecológica, onde contempla além da produção  e 

conservação, a discussão com os assentados e resgate do saber tradicional onde 

valoriza esse conhecimento e busca uma integração, na tentativa de co- autores dos 

projetos que serão implantados nas suas atividades cotidianas. 

O instrumento de Licenciamento ambiental para Reforma Agrária – 

imprescindível como instrumento de gestão ambiental -  tem sido utilizado como 

recurso que capta fundamentalmente a viabilidade ambiental, sem uma abordagem 

sistêmica e de forma restrita para os imóveis analisados. Os possíveis conflitos de 

diversas naturezas como questões sociais, econômica, cultural, política e ambiental, 

não são discutidos e dificulta atender como está previsto no Art. 2º. Da Resolução 

289 do CONAMA: atender ao cumprimento da função sócio-ambiental da 

propriedade. 
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3.3.2. LAMEIRÃO E SUA HISTÓRIA 
Relatada por: Maria Rosangela dos Santos Silva1

 

O Assentamento Lameirão se originou com a chegada das primeiras pessoas 

em fevereiro de 1989. Essas pessoas vieram da segunda ocupação de terra feita 

pelo MST (Movimento dos Sem Terra) na Fazenda Lages, no município de 

Taquarana, região agreste do Estado de Alagoas, isso foi mais ou menos na época 

do carnaval. Nesta ocupação tinha gente de varias regiões do Estado. As outras 

pessoas vieram do Peba que foi a primeira ocupação do MST, elas chegaram aqui 

no mês de abril, na época da Semana Santa. Essas pessoas que vieram do Peba, 

apesar de ter chegado depois, foram elas que vieram fazer vistorias na área. Essas 

pessoas se juntaram aqui travando uma luta de resistência, que nós costumávamos 

chamar: OCUPAR, RESISTIR E PRODUZIR. Fizeram o acampamento nos 

imbuzeiros na beira da estrada perto da barragem (não havia barragem ainda). 

Ocupamos o INCRA quando era na Praça Centenário, a Secretaria de 

Agricultura e fomos por diversas vezes fazer passeata pelas ruas de Maceió nos 

dias 1º de maio e 25 de julho, dias esses considerados dos trabalhadores, porém só 

no papel. Em uma das primeiras ocupações pelos trabalhadores do Peba, hoje 

Lameirão, nasceu Evandro Barros da Silva, hoje com seus dezessete para dezoito 

anos, filho de José Erivânio Barros e Maria Ivone Barros da Silva. A primeira criança 

nascida no Lameirão foi Daniel Martiliano da Silva em 30 de maio de 1989, filho de 

José Manoel da Silva e Maria Silvana da Silva. O primeiro casamento foi de Antonio 

Rodrigues Neto (Jerry) e Zilda Tavares Rodrigues em setembro de 1989. Fizemos 

uma festa de sanfona, na ocasião todos os pais de família eram jovens e quase 

todos dançaram. A festa durou três dias, foi da véspera ao dia seguinte. Não teve 

comida nem bebida, pois não tínhamos condições de comprar. A cerimônia foi feita 

no único salão que tinha e o padre era Manoel, o sanfoneiro era um amigo dos 

acampados e veio lá de Monteirópolis só pra animar a festa. A mãe mais velha era 

Leopaulina Leupoldina da Silva que morreu com 101 (cento e um anos) de idade. 

Ela era avó de Jose Vitor da Costa. 

Para chegarmos ate aqui, tivemos varias ajudas. A primeira foi da direção 

Estadual do MST, Maria Zilma Costa de Oliveira, José Ferreira de Oliveira (Cazuza) 
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e Genival Vieira da Silva. Tivemos a ajuda da Visão Mundial, uma ONG que passava 

todos os meses uma quantia de $ 500,00 (quinhentos dólares) que servia para 

comprar alimentos, remédios, construir moradias. A Visão Mundial foi parceira nossa 

ate a entrada do Real, pois a contribuição era em dólar, e com a entrada do Real, os 

$500,00 não dava pra muita coisa, esse dinheiro já vinha projetado no que iria ser 

gasto. 

Ao chegarmos, nós fomos morar em uma vila feita, encoberta de telha porem 

dividia com lona, em um chiqueiro de ovelhas. As famílias que estavam acampadas 

lá em baixo vieram fazer seus barracos aqui em cima. Não havia água nem energia. 

Bebíamos água de uma mina que tem no mato, água linda, porém salobra, quando 

chovia, disputávamos com os animais, as águas que juntavam no riacho era tão suja 

que parecia café, mas resistimos. Por volta de 1990 a 1991 fizemos uma grande 

conquista, pois foi ai que o Estado construiu a agrovila: quarenta e seis casas, uma 

escola, um posto de saúde, uma cisterna e a creche que hoje é o salão de reunião 

da Associação.  

Trabalhávamos dois dias por semana coletivamente, homens e mulheres com 

esse trabalho, mas a necessidade da mulher ajudar na roça, foi que conseguimos 

colocar a creche para funcionar durante dois meses com ajuda da Visão Mundial, 

claro, fomos pedir ajuda na LBA para manter a creche funcionando, pois assim 

garantíamos que as mães fossem para a roça e deixasse seus filhos seguros. Não 

conseguimos ajuda, e o projeto da Visão Mundial não pode manter, pois o objetivo 

dela era outro. Contamos sempre com o apoio de Ronaldo Lessa, na ocasião, ele 

veio visitar pr duas vezes. Na época ele era vereador de Maceió. 

A associação foi fundada no dia 20 de agosto de 1989. A assembléia realizou-

se às oito horas. Os primeiros diretores executivos foram: José Erivânio Barros – 

Presidente, Antonio Rodrigues Neto – Secretário, Manoel de Aguiar Correia – 

Tesoureiro. O Conselho Fiscal era José Francisco da Silva, Cristina Maria da Silva e 

Jucilene Maria da Silva. O Estatuto Social saiu no Diário Oficial no dia 24 de janeiro 

de 1990. 

Tínhamos o prédio da escola feito, mas não tínhamos carteiras para os alunos 

sentarem. Fizemos dois grandes bancos de madeira para as reuniões. E era nesses 

dois bancos que as crianças colocavam os cadernos e sentavam-se no chão para 

estudar. Um certo dia, em 1992 ou 1993, a convite da CEAPA, um professor 
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canadense veio nos visitar, ao se deparar com a situação, prometeu mandar do 

Canadá (que é um país do primeiro mundo) moveis velhos, porem conservados, 

para a escola, pois lá trocam de moveis todos os anos. E mandou, a partir da 

chegada dos moveis que veio de navio ate Recife e a CEAPA foi buscar em Maceió 

e de Maceió para cá veio na caçamba da prefeitura de Delmiro Gouveia. Depois 

disso ninguém mais sentou no chão para estudar. 

Pegamos financiamento no Banco do Brasil para comprar gado de leite ate 

chegarmos a vender leite e queijo, porem as secas não contribuíram, em 1992, mais 

precisamente em junho, nos já havíamos nos afastado do MST e fundamos a 

CEAPA que é uma central que tem sede na capital e dá apoio aos assentamentos e 

pequenos agricultores do Estado. Essa foi fundada no Lameirão e sua primeira 

diretoria era: Presidente – Jose Ferreira de Oliveira (Cazuza), Secretária – Maria 

Zilma Costa de Oliveira e Tesoureiro, esses foram os mesmo que nos trouxeram 

para cá. Do Lameirão, alem de Zilma e Cazuza, fazia parte da primeira diretoria 

Antonio Rodrigues Neto (Jerry) e o Benedito Cizino Costa (Dito), esse já faleceu. 

Essa central contava com a presença do Assentamento Peba, Lameirão e Boa Vista, 

e com pequenos agricultores da região do Inhapi.  Em 1994 conseguimos energia 

elétrica vindo de Lagoinha. Essa energia beneficiou Volta, Malhada e outras 

fazendas e sítios que aproveitou a rede de alta tensão. Ainda em 1994, nos fizemos 

um projeto financiado pelo BNB para comprar um caminhão F4000 e em 1995 nós 

conseguimos que a energia passasse pelo rio, onde um dia colocaríamos uma 

bomba de irrigação. Um pouco mais tarde, nos que já tínhamos comprado uma 

bomba a óleo, com recursos da Visão Mundial, para trazer água da barragem para o 

assentamento. Fizemos uma adaptação na bomba e mudamos para energia e cada 

família deu R$ 100,00 para comprar cano e resolver o problema de água no 

assentamento. 

O Lameirão tinha muitos jovens de garra para lutar, com o passar dos anos, 

esses jovens foram correndo da seca e a luta “acabou”. As coisas que conquistamos 

com luta, tinham muito mais valor. Ocupamos e “Resistimos”, porem não 

conseguimos “Produzir”. Foi do Lameirão que saiu uma turma de jovens para fazer a 

campanha de Ronaldo Lessa para prefeito de Maceió, e ele se elegeu, que na 

ocasião era considerado o candidato 100%. Nos demos tudo, conhecemos cada 

bairro de Maceió, mas esse candidato se elegeu e os jovens que deram de tudo, 
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nem ao menos receberam um obrigado. Mesmo assim, não desistimos. Quando ele 

se candidatou a governador, estava o Lameirão todo presente para votar nele, pois 

acreditávamos que ele seria a solução. O homem se elegeu e nós esquecemos de 

lutar pelos nossos direitos. Conseguimos do Estado 48 gaiolas para criar peixe, e 75 

cabras. As gaiolas nunca foram montadas, não por nós não termos condições e sim 

por nós estarmos acomodados. 

Em junho de 2004 o nosso tão sonhado projeto de irrigação saiu do papel e 

agora temos as três partes: ocupamos, resistimos e estamos produzindo. 

Com a chegada da irrigação melhorou a nossa auto-estima, pois para o homem 

da roça, o que ele mais sabe fazer, e assim, temos a certeza de que vamos colher 

nessa irrigação. Plantamos banana, manga, feijão de corda e melancia. Apesar de 

só ser apenas cinco hectares irrigado, já tivemos o resultado, pois agora no mês de 

março nos dividimos o dinheiro do lucro das vendas das melancias e do feijão de 

corda. Dividimos de todas as diárias gastas desde a preparação da área. A diária 

saiu por aproximadamente R$ 6,00. E se só contássemos com o trabalho do feijão e 

da melancia a diária sairia mais ou menos R$ 18,00. 

No dia 17 de fevereiro de 2005 o governador do Estado de Alagoas, Ronaldo 

Lessa, a pedido do diretor do Instituto Xingo, Dr. Moisés Aguiar e do vice-prefeito de 

Delmiro Gouveia, José Ferreira de Oliveira (Cazuza), que alem de ser assentado do 

Lameirão, fez parte de toda historia desde o começo. A convite dessas pessoas, o 

governador nos deu a honra de sua visita breve, porem jamais esquecida, pois foi a 

primeira vez em 16 anos que o governador vem ao assentamento Lameirão. 

O projeto de  irrigação teve iniciativa do governo do Estado através do Dr. 

Marcio Pinto, que uma certa vez em 2003 veio nos visitar e prometeu a realização do 

projeto. Ele falou que era uma realidade e não uma promessa, até falou que iria 

comer uma galinha de  capoeira na casa de  uma das mulheres que estava 

desacreditada que isso chegasse. Prometeu também, colocar as gaiolas no rio e já 

esta certo que o ITERAL – Instituto Terra do Estado de  Alagoas vai dar a ração e a 

CODEVASF vai dar os alevinos para que isso aconteça. Na visita do governador, ele 

prometeu mais cinco hectares de  terra irrigada para o Lameirão. Com esses 

projetos, sabemos que o trabalho é muito, mas a recompensa é boa. 

Das famílias que vieram de  Taquarana, so restaram Maria do Carmo da Silva, 

Girlene Barros dos Santos, Manoel da Silva, Antonio Rodrigues Neto e Milton 



Lourenço da Silva. E das que vieram do Peba tem Manoel Barbosa da Silva, Manoel 

de  Aguiar Correia, José Lopes da Silva, José Erivanio Barros, José Ferreira de  

Oliveira, José Manoel da Silva, José Ivanildo Barbosa da Silva, José Francisco da 

Silva, Edmilson Rodrigues da Silva, José Benedito da Silva. As outras famílias foram 

formadas por filhos das bravas e resistentes famílias, ou já pegaram o “bonde 

andando”, ou seja, não passaram as mesmas necessidades que os outros. 

Fizemos varias ocupações nos órgãos estaduais: ITERAL – Instituto da Terra 

do Estado de  Alagoas, Secretaria de  Agricultura, INCRA, Assembléia Legislativa, 

Praça dos Martírios, enfim, todos os anos íamos duas ou três vezes em grupo 

reivindicar os nossos direitos e foi assim que conseguimos a agrovila. 

Assentamento Lameirão, 30 de  março de  2005. 

 

 ____________________________________________________________________________________ 

 
1Fundadora do Assentamento, Secretária da atual gestão da Associação de Cooperação 

 
 Agrícola do Assentamento Lameirão. 
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Levantamento Topográfico do imóvel do assentamento que faz parte do Memorial 
Descritivo do Perímetro 
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Roteiro de entrevista com agricultores(as) em Lameirão 
Entrevistador _______________________ 

Data _______________________ 
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 
 
1.1 Nome: __________________________________________________________ 
 
1.2 Quantos anos o (a) Sr (a). tem? 
 2) de 26 a 40 anos (    ) 4) de 51a 60 anos(     ) 
1) de 18 a 25 anos (     ) 3) de 41 a 50 anos  (    ) 5)mais de 60 anos(     )
 
 
1.3 Tem filhos?  
1-(  ) Sim   2-Não (  )    1.4 Quantos?__________________________ 
 
 
1.5 Qual seu grau de instrução 
1-(  ) Analfabeto,  
2-(  ) alfabetizado,   
3-(  ) Ensino fundamental incompleto  
4(  ) Ensino fundamental,   
5(  ) Ensino médio incompleto,   
6(  ) Ensino médio  
7-(   ) Técnico agrícola,  
8-(    ) Ensino superior 
 
 
1.6 Participa de alguma associação / cooperativa / colônia/ ou grupo coletivo?  
1-(  ) Sim   2-Não (  )                 1.7 
Qual?______________________________________ 
 
 
1.8 Como você define sua participação nessa entidade? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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___________________________________________________________ 
 
2 Ser agricultor(a) e a relação com a natureza 
 
2.1 Com quem aprendeu a lidar com roça? Porque? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
2.2 Como foram as aulas? Como 0 Sr(a). foi tendo conhecimento dos 
ensinamentos? (levantar método, local, forma de aprender) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
2.3 Na sua experiência o que o agricultor(a) deve fazer para viver da agricultura 
familiar hoje, amanhã e depois? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
3 Trabalho na agricultura 
3.1 tipo de agricultura / Pecuária 
• Tamanho – há / Cabeças 
• tecnologias 
• mão-de-obra envolvida 
• tempo que passa em média na roça: 
      Verão _______ e Inverno _______ 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
3.2 Existe uma divisão de trabalho na família? Como se divide, quem faz o quê? 
 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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3.3  O Sr. Já ensinou o que sabe a outros agricultores?  
     S____ ou N ________ 

 
O que julga mais importante ensinar? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
3.4 Descreva sua historia na comunidade 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

3.5  O que você espera do futuro? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

3.6 Quais usos devem ter da natureza para que ela exista sempre? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
3.7 Quem deveriam ser os administradores dos Rios, solo, caatinga, animais e dos 
seus frutos? E de que forma? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
3.8  Por que isso não ocorre? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
3.9  Na sua opinião o que existe de mais importante na vida de um agricultor(a)? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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3.10 Quais as atividades produtivas que o senhor(a) se identifica? 
 

ATIVIDADE  
Pesca  
Caça  
Fitoterapia (Plantas, raiz). Para 
que? Humano e animal 

 

Criação de abelhas  
Horta  
  
  
  

 
 
3.11 Quais as atividades o senhor(a) produz por conta própria (que não teve apoio 
de nenhum projeto ou credito)?  Ex: Venda de carvão, caça 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3.12 Quais atividades que o senhor(a) desenvolveu com apoio, credito ou incentivo 
publico? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
4. Produtos e comercialização  
 
4.1 Qual a procedência dos insumos que utiliza? (De onde vem as sementes, 
animais, adubação, etc) 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 



 
4.2  Quais os produtos que planta ou cria que vende? 

_________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
4.3 Em cada 100 kg produzidos de roça, quantos quilos o Sr(a). e a sua família 
consome? 

_________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
4.4 Quais as plantas que servem para alimentar o solo, outras plantas e os animais?  
. __________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 
4.5 Onde vende o que não come? 
(   ) Feira 
(   ) Atravessador 
(   ) Mercado 
(    ) em casa 
 
4.6 Já se juntou a outros agricultores para comercializar o que produz? Conte 
porque? Como? E que resultado obteve? 
 

_________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
4.7 O que lhe faz resistir, lutar e viver agricultor? 

_________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
5 Qual é a renda total da família em um mês? 
1) menos de 1 sal. Mín. (    )  

2) 1 sal. mín. (   ) 

3) entre 1 e 3 sal. mín. (    ) 
4) Entre 3  e 5 sal. mín. (   ) 

5) Entre 3  e 8 sal. Mín (    ) 
6) mais de 8 sal. mín. (    ) 

96 
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SISTEMATIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS UTILIZADAS 

LINHA DA VIDA 

REUNIÕES E ENCONTROS • Era na casa de alguém pelas lideranças do MST 

(1987); 

• Eram pessoas de dois acampamentos: Peba 

(Delmiro) e Lage (Arapiraca), pessoas de vários 

municípios: Inhapi, Batalha, Caiã Preta, Teotônio 

Vilela, Bom Conselho; 

OCUPAÇÃO • 12/03/1989 – Pacífica – caminhão que trouxe as 

pessoas, veio com lonas; 

• 2 anos; 

• Comida era trazida pelo MST; 

ACAMPAMENTO • Luta e conquista não foi presente; 

• Ocupação: MST 

• Resistir: Visão Mundial; 

LUTA PELA TERRA • Pacífica; 

• Ocupação da prefeitura, Interal, INCRA, Ministério 

da Fazenda, Secretaria de Agricultura (1990-

1991); 

• Saques em supermercados; 

• Em datas comemorativas e quando havia 

necessidade; 

• Fecharam a avenida Fernandes Limas – Maceió 

com mais de 200 famílias; 

• Apoio da Visão Mundial, Ver. Ronaldo Lessa, 

CUT, FETAG, CPT; 

• Apoio moral e financeiro; 

• Governador da época era o entrave junto com a 

polícia; 

• Ocupação dentro do prédio por 22 dias no 

INCRA; 15 dias em média nos outros; 
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• Aconteceu até 1994; 

VINDA DOS PROJETOS • 1º Visão Mundial – era feito um projeto todo ano: 

casa (1992), comida, mão-de-obra (1989-1994); 

• 2º Material escolar – CREA 

• 3º LBA – Creche (1991); 

• 4º PAP / Banco Mundial – c. fubá, forrageira 

(pequena); 

• Credito / FIN – Banco do Brasil / PROCERA: 

gado de leite. Palma, cerca, capim; 

• 1993 pagou fácil e sobrou dinheiro; 

• Banco do Nordeste / PRONAF – dinheiro para o 

gado de corte, caminhão individual (parcelado) 

coletivo (pago); 

CONQUISA DA TERRA • Tira documentos com 25 anos; 

CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO • Já existia um grupo mas precisava da 

documentação – 1989 

• Agosto – ACAAL (Associação de Cooperação 

Agrícola do Assentamento do Lameirão); 

DIVISÃO DA TERRA • Área comunitária; 

• Área coletiva e lotes individuais; 

• Em reunião foram decididos a medição dos lotes, 

o nome, a ração e o sorteio; 

• Só a comunidade, sem instituição; 

ORGANIZAÇÃO DOS 

PRODUTORES 
• Foi trabalhada em reunião a importância da força 

da união; 

CONQUISTA DOS 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS 
• Escola, posto, moradia – 1992; 

• Luz – 1995; 

• Água (encanação) – 1997; 

• Telefone – 2000; 

PROCESSO DE MORADIA • Escola; 

• Posto de saúde; 

• Luz; 
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• Telefone; 

MATRIZ PRODUTIVA 

O QUE 
PRODUZ? 

QUANTID. 
POR 

AREA 

QUAIS SÃO OS 
INSUMOS 

UTILIZADOS? 

QUAIS SÃO OS 
EQUIPAMENTOS?

QUANTO 
PRODUZ 

POR 
SAFRA? 

QUANTID. QUE 
COMERCIALIZA?

Milho 10 Kg 

A própria 
natureza; 

Alguns fazem 
rodízio 

Enxada 
Foice 
Arado 

Tração Animal 

0 – 6 
sacas/ha 
10 – 30 

sacas/ha 
Média 12 

sacas 

6 sacas 

Feijão de 
Corda 

12 Kg Natural 

Enxada 
Foice 
Arado 

Tração Animal 

0 – 10 sacas 
10 – 20 
sacas 

Média 15 
sacas 

1 saca para 
consumo 

Melancia 150 pés Natural 

Enxada 
Foice 
Arado 

Tração Animal 

150 x 5 = 
750 unid 

Consome tudo; 
Vende às vezes: 

0,50 

Feijão de 
arranque 35 Kg Natural 

Enxada 
Foice 
Arado 

Tração Animal 

0 – 1 saca 
10 – 15 
sacas 

Média 3 
sacas 

2 sacas: comer, 
semente; 

1 saca p venda 

Palma 
Granel: 4 
toneladas Natural 

Enxada 
Foice 
Arado 

Tração Animal 

60 toneladas 
Consumos dos 

animais 

Capim 
Bufel 

Granel : 
20 Kg de 
sementes 

Natural 

Enxada 
Foice 
Arado 

Tração Animal 

8 toneladas 
Consumos dos 

animais 

Caprinos 

23 
matrizes 

1 
reprodutor 

Sorgo, leucena, 
capim, pasto 

nativo; 
Ivovec, 

Sal 

Aprisco, pá, 
carroça, vassoura 

3 crias / 2 
anos 

80% vende 
20% consome 
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