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RESUMO 

O presente trabalho realiza um estudo objetivando entender e explicar a organização do 

Assentamento Coqueirinho localizado na cidade de Fortim/Ceará. As famílias que lutaram 

pela permanência na terra destacam-se por mostrar um modelo de organização social ao 

desenvolver projetos que visam à sustentabilidade socioambiental e econômica local. 

Compreender a dinâmica de uso e ocupação é importante para buscar a conservação dos 

recursos naturais e a qualidade de vida social econômica e ambiental do Assentamento. A 

metodologia dessa pesquisa foi conduzida sobre uma abordagem integrada, por meio de um 

levantamento bibliográfico e estudo de caso de natureza qualitativa/quantitativa, através da 

Análise Diagnóstico dos Sistemas Agrários (ADSA) tendo como proposta realizar um 

levantamento da realidade socioambiental e econômica dos agricultores; identificar e 

caracterizar os principais sistemas de produção adotados pelas famílias através da análise de 

uso e ocupação no período de (1995-2012); compreender o contexto no qual estão inseridos 

os assentado, elaborar mapas que indicam a dinâmica de uso e ocupação, podendo caracterizar 

e analisar os limites e as potencialidades sociais, ambientais e econômicas do Assentamento. 

Dentre os resultados é importante destacar que a gestão do território é marcada por quatro 

associações, implicando na existência de heterogeneidades das atividades desenvolvidas pelos 

assentados. Como contribuição sugere-se investir na produção diversificada dos subsistemas 

de cultivo e criação, bem como integrar os programas do governo a realidade dos assentados e 

fortalecer o turismo comunitário existente no Assentamento, agregando as comunidades do 

município de modo a gerar sustentabilidade socioambiental, garantindo melhores condições 

de vida para a população local e regional. 

Palavras - chave: Assentamento Rural. Natureza. Modo de vida. Organização.  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present paper is a study aiming at explaining and understanding the organisation of the 

Coqueirinho Settlement territory, located in the town of Fortim, in the State of Ceará. The 

families that have been striving to remain on the land stand out by showing a model of social 

organisation that develops projects with a view to the economic and social sustainability of 

the locality. It is very important to understand the dynamics of use and occupation of the land 

in order to promote the conservation of natural resources and the quality of the social, 

economic and environmental life of the Settlement. The methodology of this research is based 

on an integrated approach, with the help of a bibliographical survey, as well as a case-study of 

a quantitative/qualitative nature through  the ADSA – Disgnostic and Analisis of Agraria 

Systems, with the objective of: assessing the economic and socio-environmental reality of the 

farmers; identifying  and characterising  the main production systems adopted through the 

application of a multi-temporal analysis of the use and occupation of the land in the period 

comprised between 1995-2012; understanding the context in which the settlers find 

themselves; producing maps that show the dynamics of use and occupation of the land, as 

well as point out to and examine the economic, environmental and social development 

capabilities of the Settlement. It is important to notice that the management of the territory is 

carried on by four associations, a fact that clearly shows the heterogeneity of the activities 

undertaken by the Settlers. There is a partnership between the Municipality and the Garbage 

Collectors Association. It is necessary to invest in a diversified production of the farming and 

animal raising subsystems. It is also important to integrate the Governmental programmes 

 with the reality of the Settlers, and to boost the communitarian tourism already existing in the 

Settlement, bringing the communities together so that  a socio-environmental sustainability 

can be created in order to secure better living conditions for the local and regional 

populations. 

 

Keywords: Rural Settlement. Nature. Organisation. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nesse trabalho realizou-se um estudo sobre a dinâmica da organização socioambiental 

do Assentamento Coqueirinho - Fortim/CE. Procurou-se desenvolver e aplicar conhecimentos 

e métodos ligados à natureza e ao modo de vida dos assentados, bem como suas formas de 

uso e ocupação. Os problemas socioambientais (pobreza, desigualdades sociais, desastres 

ambientais dentre outros) que o mundo enfrenta estão, na sua origem, relacionados ao modelo 

de desenvolvimento implementado pelo ser humano na sociedade. Este transforma, consome e 

degrada os bens naturais, produzindo condições precárias de vida para a maioria da população 

mundial. 

A relação humana com o ambiente deve ser (re) pensada e, nesse sentido, faz-se 

necessário que as abordagens de desenvolvimento sejam alicerçadas em bases voltadas para a 

sustentabilidade humana e ambiental, que promovam ao mesmo tempo o desenvolvimento 

econômico, social com prioridade na preservação do ambiente a partir de uma gestão 

participativa da sociedade (LEFF, 2001). 

Neste trabalho, o conceito de desenvolvimento adotado resgata o aporte de Diegues 

(2003, p.4), quando propõe a substituição do conceito de desenvolvimento sustentável: 

O conceito de construção de sociedades e comunidades sustentáveis é mais 

adequado que o de "desenvolvimento sustentável" na medida em que possibilita a 

cada uma delas definir seus padrões de produção e consumo, bem como o de bem-

estar a partir de sua cultura, de seu desenvolvimento histórico e de seu ambiente 

natural. 

Acredita-se que pensar em um desenvolvimento com sustentabilidade global é antes de 

tudo reconhecer e valorizar as práticas sustentáveis locais. No entanto a conservação 

ambiental implica a compreensão de como a sociedade se relaciona com a natureza e os 

processos social e cultural que compõem seu modo de vida, no caso do Assentamento 

Coqueirinho, a vida rural. 

O ponto principal de reflexão e aprofundamento perpassa pela construção e o 

fortalecimento das experiências de sociedades sustentáveis, que buscam superar 

vulnerabilidades e assegurar novas oportunidades, pressupondo os arranjos produtivos locais. 

Nessa ótica, há que identificar os requisitos locais associados ao ordenamento do 

território, à dimensão econômico-social, à transformação produtiva e formação de recursos 
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humanos. Mediante essa perspectiva, é importante discutir como se constrói o Assentamento 

formado pelas condições de (re) produção das relações sociais e da vida.    

Para tanto, a escolha da área em estudo partiu da pesquisa de comunidades que 

possuíam experiências de empoderamento dos grupos comunitários com indicadores de 

resistência e luta pela terra. Foram elencadas duas comunidades (Prainha do Canto Verde 

/Beberibe e Ponta Grossa/Icapuí) e um Assentamento Rural (Assentamento 

Coqueirinho/Fortim). Todos estão entre os integrantes da Rede de Turismo Comunitário (TC). 

A preferência pelo estudo do Assentamento Coqueirinho (Fortim), justifica-se por se 

constituir o único participante da Rede de Turismo Comunitário localizado em uma região 

totalmente rural, (apesar de o município de Fortim estar localizado na Zona Costeira) sendo 

um projeto de reforma agrária. 

Este se destaca, por mostrar um modelo de organização social, em que os moradores 

lutam pela apropriação do espaço e desenvolvem atividades como a agricultura, artesanato e 

uma proposta de turismo comunitário, que buscou conservar as relações socioculturais, 

econômicas e ambientais, bem como a autonomia popular nas decisões que envolvem a 

construção das relações produtivas e sociais. 

A pesquisa tem por objetivo geral compreender o contexto social, ambiental e 

econômico participativo do Assentamento Coqueirinho no município de Fortim, considerando 

a dinâmica do uso e ocupação, por meio do estudo das transformações sociais, ambientais e 

econômicas ocorridas em um espaço temporal de 1995-2012 (17 anos), com a desapropriação 

da fazenda particular pelo Governo Federal (1994), a imissão de posse (1995) até os dias 

atuais (2012), em seus 17 anos de Assentamento Rural, contados a partir da posse da terra. 

Pode-se apontar como objetivos específicos: 

 Analisar o processo de uso e ocupação do Assentamento Coqueirinho; 

 Caracterizar o perfil socioeconômico e ambiental; 

 Elaborar mapeamento integrado com os assentados por meio da analise de uso, 

ocupação e condições de vida, estabelecendo as principais potencialidades e as limitações de 

uso dos recursos naturais, com ênfase no modo de vida rural. 

A metodologia adotada e adaptada nesse trabalho foi a Análise Diagnóstico dos Sistemas 

Agrários (ADSA) proposto por Dufumier (2007), permite uma análise integrada dos sistemas 
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agrários (sistema de cultivo, criação e transformação), delineando o uso e ocupação da terra 

pelos assentados ao longo dos anos de organização.  

Com base nisso, foi possível construir um estudo multitemporal do período de (1995 a 

2012), tendo como apoio o uso do Sistema de Informações Geográficas (SIG), o qual permite a 

construção de mapas de uso e ocupação e a análise do comportamento evolutivo ou regressivo 

nas formas de organização social e ambiental. 

A dissertação está estruturada em quatro partes. A primeira parte apresenta os caminhos 

a serem percorridos na realização do presente trabalho. Na segunda encontram-se as 

definições e discussões com embasamento teórico sobre a evolução da percepção humana 

acerca da natureza, assim como, as intervenções e consequências das ações humanas no 

ambiente, quebrando e gerando paradigmas ao longo da (re)construção da sociedade. 

Relaciona a realidade global, nacional e local, procura perceber a partir do contexto histórico 

da área em estudo, quais as implicações do modelo de desenvolvimento nas mudanças no 

campo brasileiro. A terceira traça o perfil socioambiental do Assentamento Coqueirinho 

analisando como se configuram as formas de organização do modo de vida rural nos 17 anos 

(1995-2012). Por fim, apresentam-se as considerações finais. 

 

1.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DA PESQUISA 

 

A área de estudo deste trabalho é o Assentamento Coqueirinho, pertencente ao 

município de Fortim
1
, situa-se a 14 km da sede do município. O acesso ao Assentamento 

perpassa pela CE-040 por meio da estrada litorânea, percorrendo ainda 9 km de uma estrada 

vicinal até chegar à sede. O mapa de localização do Coqueirinho (Mapa 1), também revela as 

comunidades existentes no município de Fortim. 

A delimitação da área de estudo, com 1.462,6892ha e perímetro 21.045,65m descritos 

em memorial pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Consta 

que seus limites e confrontações estão entre o norte com as terras do senhor Raimundo 

Juventino Filho e outros; ao sul com as terras de Armando Praça, José Cardoso de Alencar, 

                                                           
1
 O município de Fortim possui latitude 4º 27’ 07’’ e longitude 37º 47’ 50’’. É limitado ao norte e leste pelo 

Oceano Atlântico, ao sul pelo município de Aracati, e ao oeste pelo município de Beberibe e sua delimitação 

geográfica é de 280,18 km². Para auxiliar na compreensão do contexto local encontra-se apensado no final do 

trabalho dados gerais do município. No Apêndice A encontra-se a descrição dos aspectos sociais, econômicos e 

ambientais do município. 
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dentre outros; ao leste com o limite das terras de Armando Dias Simões e ao oeste com as 

terras de Raimundo Juventino Filho e outros. (ver descrição do perímetro, ANEXO 1). 



23 

 

 



24 

 

2 A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO E AS ESCOLHA DOS 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Definir o que é Natureza não é tarefa fácil, visto que a percepção humana da natureza 

está concatenada à natureza da condição humana. De acordo com Carvalho (2003, p.61), a 

definição depende da nossa própria formação histórica quando, 

 

Produzir ideias, concepções, modos de vida, hábitos de convivência, 

ou, numa palavra, produzir cultura, faz parte da natureza do homem. 

Neste sentido é natural que a natureza também mude, toda vez que, a 

partir da adoção de novas regras de convivência social, as pessoas 

sejam capazes de produzir novas culturas e, portanto, novas 

concepções do mundo e de sua natureza.   

 

 

Portanto, a relação sociedade-natureza implica numa interação, podendo-se afirmar que, 

ao longo dos anos a natureza tornou-se humanizada, pois o ser humano sempre interferiu no 

espaço em que vive. Assim, o homem influencia na dinâmica da natureza, quando a modifica 

para suprir suas necessidades de recursos naturais, tais como: a terra, a água, a energia e os 

alimentos. Do mesmo modo, a natureza limita as atividades humanas por meio dos seus 

fenômenos: seca, chuvas, enchentes, furacões, terremotos etc. 

Para Froehlich (2010), há quatro concepções básicas de natureza ao longo da história: 1- 

‘natureza mágica’ onde a natureza é o divino e o homem subjugado a ela. 2- as leis da polis 

que fornecerão o protótipo das leis da natureza, no pensamento grego. 3- a natureza é criatura 

e ordem derivada de uma divindade, concepção do cristianismo. 4- ‘natureza mecânica’, 

resultante da revolução científica do racionalismo e do iluminismo, com seu construtivismo 

matemático e determinista. 

Ao longo do tempo, juntamente com o entendimento da natureza o homem procura 

responder a esta indagação: De onde viemos? As formas de observar o mundo são 

relativizadas por vários fatores, tais como: físicos, químicos, biológicos, psicológicos e 

sociais. 

As primeiras explicações sobre a nossa existência surgem do mito, onde a imaginação 

gerava o que seria a melhor conjectura para explicar a realidade. Mais tarde, a religião se 

propaga como a que melhor interpreta a realidade com a abordagem dogmática, contrapondo-

se ao mito. Concatenada à religião, a filosofia surge com uma proposta de pensar os fatos com 

a razão, deixando em aberto para as diversas visões de mundo. Depois se separaram. 
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A ciência se estrutura da filosofia, porém carregando um método cientifico sistemático 

que é usado de modo a tornar a resposta para os acontecimentos verídica ou refutada. Este, 

por sua vez, está sujeito a críticas e reformulações. 

Collingwood (2000, p.8), relacionando ciência e filosofia afirma: 

 

O estudo pormenorizado do facto natural é vulgarmente denominado ciência natural 

ou, abreviadamente, apenas ciência; a meditação sobre os princípios, sejam os que 

revelam da ciência; a meditação sobre princípios ou os de qualquer outro domínio 

do pensamento ou da ação é vulgarmente chamado filosofia.  

 

A ciência fundamenta-se na racionalidade, voltando-se para superar o mito porém, para 

a filosofia não há conclusão exata dos fatos, pois um único objeto pode ser analisado por 

vários ângulos, que pode gerar conclusões diferentes dependendo de que princípio parte a 

análise. A filosofia não refuta um fato facilmente, mas através de um diálogo observam-se as 

razões de valores universais que devem ser considerados para uma ação pautada na ética.  

A razão é o critério fundamental para a ciência. Uma razão controlada pela evidencia 

empírica e que, após o estudo das partes, realizam-se as evidencias completas. A linguagem é 

a ferramenta básica para a construção do conhecimento sistemático.  

Com a disseminação do conhecimento científico, por meio da linguagem, se constitui 

como consenso entre pessoas que respondem a um determinado fato, denominando-se 

paradigma, ou seja, a conjectura estabelecida no momento para perceber, descrever, explicar, 

prever e controlar um determinado acontecimento. 

A cada época da existência, um pensamento pré-estabelecido surge para corresponder 

aos anseios da sociedade por respostas aos problemas enfrentados, e quando este já não o faz 

com clareza, ocasiona as chamadas “anomalias”, inicia-se um processo de reestruturação do 

pensamento seguindo para uma quebra de paradigma. 

O paradigma mecânico estabelecido na sociedade parte de um acordo tácito que se tem 

como saber válido. Para este, todo objeto de estudo se apresenta complexo em sua totalidade, 

deste modo é fragmentando que se pode estudá-lo. A totalidade é pensada como um relógio 

que homogeneíza o mundo. O pensamento cartesiano ramifica essa totalidade em 

especialidades para uma análise fracionada, onde aquele que conhece é separado do objeto 

percebido. Este não considera as questões sociais e não responde aos diversos problemas de 

um único objeto. 
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Quando um paradigma não responde mais à realidade, perde seu poder de definir, 

explicar e controlar um fenômeno, sendo necessária a construção de novos paradigmas. Em 

crise, as novas propostas e posições sobre o paradigma pré-estabelecido surgem a fim de 

superá-lo para melhor compreender a realidade, havendo rupturas de pensamento sobre o 

mesmo fato. 

A ciência ambiental surge para indagar o pensamento mecanicista pré-estabelecido que 

por ser simplista, fragmentado e especializado atendendo demandas pensadas no modelo de 

desenvolvimento capitalista e não responde mais aos problemas enfrentados pela sociedade. 

Conforme Grybowskiz (2010) há vários desafios a respeito do paradigma das ciências 

ambientais que está se estabelecendo em nossa sociedade e que, consequentemente, causa um 

impacto nesta nova forma de perceber o mundo e os elementos nele contidos. Numa 

perspectiva de contínua inter-relação, modifica radicalmente a análise dos fenômenos 

observados. 

Dentre os desafios deste novo paradigma, estão: incluir os saberes tradicionais que são 

válidos e interpretá-los para as normas científicas; incluir o estudo fragmentado na análise 

integrada; organizar o pensamento de forma integrada não separando o sujeito do objeto; além 

de inserir as questões sociais nas especialidades. 

As dificuldades nas questões sociais são quando se enfrentam os diferentes problemas 

nas sociedades que são avaliadas pelos mesmos métodos e muitos destes considerados 

inválidos pela ciência. Porém, cabe aqui uma reflexão, pois mesmo que a medição de um 

objeto seja idêntica, o desenvolvimento das sociedades é diferente e devem ser tratadas de 

modos diferentes. 

Carneiro (2006) considera que no desenvolvimento do processo educativo é necessário 

observar as implicações metodológicas para a compreensão do ambiente como um conjunto 

de inter-relações; interligações por redes biológicas e redes sociais; complexidade multi e 

interdisciplinar; perspectiva sistêmico-relacional contextual; prática avaliativa conceitual e 

contínua. 

Para Alves (2000), a ciência está correlacionada ao saber popular, e muitas vezes, a 

ciência com sua soberania metódica barra um pensamento real, mas que não é considerado 

como tal por não partir desse método. Para tanto, deve-se repensar o modo de se fazer ciência, 

para que esta realmente atenda as demandas da sociedade. 
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Assim, faz-se necessário um racionalismo aberto e crítico, ou seja, que haja um diálogo 

entre as diferentes vertentes racionalistas da razão crítica epistemológica, considerando os 

fatores que determinam a realidade, tais como: histórico, científico, cultural, social, político, 

artístico, religioso. 

Bateson apud Velho (2010), afirma que é importante  “superar o fosso entre as ciências 

sociais e naturais [...] Introduzindo no debate a noção de uma “Terceira Cultura, em diálogo.” 

Sabe-se que essas ciências distinguem-se pela forma de se fazer ciência, sua metodologia e 

objetos de estudos e que sempre estiveram em conflito em relação a que seria mais verídica 

em virtude da realidade expressa. 

Leff (2001) salienta a emergência de um saber que é traduzido em “Saber 

Ambiental”, através de um diálogo de saberes entre as mais diversas identidades culturais, 

práticas tradicionais e interdisciplinares, tendo a educação ambiental como base para a 

concretização dessa proposta. A interdisciplinaridade agrega conhecimentos, pensando no 

científico, em longo prazo e avaliando causa e efeito do objeto de estudo. 

A abordagem de conhecimento defendida no presente trabalho, parte do princípio que o 

conhecimento é construído a partir do diálogo entre as ciências com o saber popular, gerando 

uma visão integrada das formas de desenvolvimento da sociedade. 

Para tanto, é necessário repensar a construção do saber e do poder, (produzidos por um 

segmento que domina a sociedade) que rege o modelo de desenvolvimento vigente, definindo 

as ideologias e as práticas das relações sociais no que diz respeito à relação sociedade x 

natureza, a organização social, ao uso da terra, relações de trabalho e os domínios políticos. 

Para alcançar os objetivos propostos, trilharam-se alguns caminhos, estes entrelaçam e 

estabelecem uma análise integrada do estudo de caso. As dimensões que conduziram os 

caminhos a serem percorridos foram à pesquisa social proposta por Minayo (2011), visto que 

compreende as etapas de escolha: a) do tema de investigação; b) da delimitação do problema; 

b) dos propósitos de estudo (objetivos); c) dos apontamentos teóricos; d) dos instrumentos de 

coleta de dados; b) do trabalho de campo; c) da análise e interpretação dos dados e conclusão. 

A complexidade do sistema agrário caracteriza-se pela atividade agrícola no meio rural, 

sendo compreendido por meio do diagnóstico realizado em conjunto com os agricultores e 

suas organizações, de modo a construir uma análise de uso e ocupação da área gerando 

cenários passados, presentes e futuros e, consequentemente, proporcionar uma discussão de 

políticas que gerem desenvolvimento rural. Vale salientar, que a compreensão das 
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singularidades da área é imprescindível para se pensar em tais ações que reflitam a qualidade 

de vida no campo.  

Para a compreensão da complexidade da organização do Assentamento, de modo a gerar 

cenários passados e futuros, foi utilizada com adaptação a metodologia Análise Diagnóstico de 

Sistemas Agrários (ADSA), proposto por Dufumier (2007), que possui a base conceitual na 

teoria dos sistemas, em que permite realizar um levantamento da realidade socioambiental e 

econômica dos agricultores e agricultoras, identificar e caracterizar os principais sistemas de 

produção adotados pelas famílias, compreendendo o contexto no qual estão inseridos, os limites 

e as potencialidades dos recursos naturais e da infraestrutura local. 

 A ADSA requer a realização das seguintes etapas: 1- Levantamento documental; 2- 

Leitura de Paisagem/Entrevistas Históricas; 3- Zoneamento Agroecológico; 4- Categoria 

de Produtores; 5- Tipologia dos Sistemas de Produção; 6- Caracterização dos Sistemas 

de Produção; 7-Avaliação Agronômica e Econômica dos Sistemas de Produção e 8- 

Elaboração de Propostas para o Desenvolvimento Agrário. Na Figura 1, encontram-se as 

fases da metodologia e a delimitação dos passos percorridos pela pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

Figura 1- Etapas da metodologia Analise Diagnóstico dos Sistemas Agrários (ADSA) 

  

Fonte- Guia Metodológico (INCRA, 1997). 

1 2 3 

4 

5 
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Esse estudo, para analisar a gênese e a organização social do Assentamento Coqueirinho 

foi trabalhado com um recorte das seis primeiras etapas da metodologia, que comtemplavam 

os objetivos do trabalho e na figura 1 estão detalhadas. 

Na perspectiva de uma abordagem integrada, para Garcia Filho (1999), “o diagnóstico 

dos sistemas agrários não é um fim em si mesmo, mas uma ferramenta” de análise 

socioambiental e econômica que considera a singularidade da área estudada visando a análise 

do desenvolvimento rural.  

A seguir será caracterizada cada etapa da metodologia (ADSA) realizada no 

desenvolver da pesquisa, bem como o caminho percorrido no trabalho de campo. Este, 

implicou em sete visitas, para a realização das etapas propostas, os registros fotográficos, a 

marcação dos pontos com o auxílio do Global Positioning System (GPS), para a construção 

dos mapas e coleta de informações. 

 

2.1 Levantamento documental (bibliográfico e cartográfico) sobre o tema e a área em 

estudo 

 

O levantamento bibliográfico ocorreu por meio das aulas realizadas na Universidade 

Federal do Ceará (UFC) e pesquisas nas Organizações Não-Governamentais (ONG) e vários 

órgãos públicos federais, estaduais e municipais, na perspectiva do tema a ser abordado e do 

reconhecimento do município onde se insere a área em estudo. 

Vale ressaltar que os estudos fundamentais que embasaram a pesquisa verificam-se no 

próprio Assentamento quando considerada a história local e a cultura do modo de vida rural. 

A base cartográfica para a construção dos mapas temáticos foi elaborada a partir dos 

mapas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), carta topográfica 

do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE). Com a aplicação dos 

recursos de edição vetorial foi realizada a compilação e atualização da base cartográfica da 

área estudada. 

Em seguida, tendo como base imagens do satélite Landsat ETM (1988-2004), projeção 

UTM, Datum SAD 69, composição 5B-4G-3R e 2B-1B-7B (ROCHA, 2011). Foram 

elaborados e compilados três mapas: Mapa de Localização, Mapa de Uso e Ocupação 1995 

(Mapa da Fazenda Catu), Mapa de Uso e Ocupação atual e Mapa das Unidades 

Geoambientais. 



31 

 

O mapa do ano de 1995 foi elaborado a partir de uma oficina realizada no Assentamento 

com os assentados que trabalhavam de forma sazonal na antiga fazenda Catu. O mapa atual de 

uso foi elaborado a partir de um levantamento e reconhecimento semidetalhado incorporando 

novos dados coletados em campo, e representados em escala de detalhe.  

 

2.2 A Leitura/percepção da Paisagem, os questionários e as Entrevistas Históricas. 

 

A leitura de paisagem realizada por meio da observação in loco através de percursos 

sistemáticos em campo permite identificar, interrogar e interpretar as heterogeneidades dos 

ecossistemas. Em relação a esta etapa da análise, Garcia Filho (1999, p.18), afirma que: 

 
São as paisagens agrárias que oferecem as primeiras informações importantes para o 

diagnóstico. Observando-as podem-se obter mais do que por meio dos documentos 

existentes, informações indispensáveis sobre as diversas formas de exploração e de 

manejo do meio ambiente e sobre as práticas agrícolas e suas condições ecológicas, 

e também questionar sobre as razões históricas dessas diferenças.   

  

A primeira visita foi o reconhecimento da área em estudo bem como, a realização de 

uma leitura da paisagem por meio da visão do pesquisador ao caminhar pelo Assentamento, 

observando as homogeneidades e heterogeneidades da biodiversidade presente, caracterizando 

os principais agroecossistemas
2
, identificando os condicionantes ecológicos e técnicos das 

atividades agrícolas (formas de uso dos recursos naturais como o solo, a água, a vegetação), 

ao mesmo tempo em que se percebe a teia de relações sociais existentes.  

Por meio da percepção da paisagem, observam-se, áreas não somente homogêneas, 

como também heterogêneas (diversificadas nas formas de culturas), devido à diversidade de 

atividades realizadas no Assentamento.  

Observa-se também que o tipo de agricultura é familiar, sendo principalmente de 

subsistência. Verificou-se a presença de vários roçados com pequena e média extensão e em 

locais dispersos.  

A caatinga (no Tupi: mata branca) é o bioma que predomina e exclusivamente brasileiro 

(MMA, 2010). Ao contrário do que se pensa, essa vegetação é forte e bem peculiar da região 

                                                           
2
 Ecossistemas agrícolas, regulado pela intervenção humana subsidiando os sistemas agrícolas de produção por 

meio do trabalho humano e animal, dos fertilizantes, irrigação, maquinário, dentre outros. ODUM, E (2008, 

p.33). 
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do semiárido, pois possui uma adaptação ao período seco, perdendo suas folhas, mudando a 

paisagem com variados tons de verde no período chuvoso.  

Juntamente com as observações vieram os questionamentos: O porquê das 

heterogeneidades das atividades agrícolas? Estas correspondem às formas de exploração dos 

sistemas produtivos locais? A principal hipótese que pode ser levantada em relação às 

heterogeneidades são que estas existem por haver áreas com melhor acesso à água, portanto 

mais viáveis a certos tipos de cultivo.  Além dos fatores políticos, históricos, sociais, 

ambientais a serem desvendados por meio das observações in loco e das entrevistas históricas. 

Sobre as entrevistas históricas, (GARCIA FILHO, 1999) afirma que, 

O objetivo dessas entrevistas não é só o de estabelecer uma cronologia dos fatos 

ecológicos, técnicos e sociais relatados, mas, sobretudo, estabelecer relações de 

causa e efeito entre esses fatos. Deve-se, em especial, tentar identificar as trajetórias 

de acumulação ou de descapitalização que levaram à diferenciação dos produtores, 

relacionando-as com os diferentes fatos levantados e com a sua localização. 

 

O diálogo de saberes entre o teórico e o vivido, permiti a compreensão dos fatos que 

geram as mudanças dos fenômenos observados ao longo dos anos. Buscou-se encaminhar as 

oficinas das entrevistas históricas dentro dos princípios da educação ambiental, de modo a 

refletir nas interligações sociais, ambientais e econômicas que compõe a complexidade do 

modo de vida dos agricultores familiares no Assentamento. 

Com efeito, foi possível realizar um resgate histórico e compreender como vem se 

organizando as condições de vida dos agricultores ao longo da existência deste “novo” 

território. Momento de ver e ouvir o que rege o desenvolvimento rural formado por relações 

sociais, produção, conflitos, sonhos.  

O levantamento do perfil ambiental e socioeconômico contou também com visitas 

domiciliares para a aplicação de questionários semiestruturados, em que se buscou obter uma 

compreensão geral da presente realidade do Assentamento com ênfase nas variáveis: social, 

ambiental e econômica. 

Na questão social analisou-se as formas de organização, a distribuição da população, o 

número de famílias, as condições de moradia, os meios de transporte e os serviços básicos de 

saúde e educação. No aspecto ambiental, a preocupação foi com a forma como os assentados 

lidavam com o ambiente, com o tratamento de água, o uso de insumos, além de práticas de 

queimadas, desmatamento e destino do lixo. Quanto à variável econômica consideraram-se, as 

atividades econômicas dominantes bem como a análise do modelo de produção vigente, em 

relação à sustentabilidade das ações econômicas. 
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Após o trabalho de campo realizou-se a tabulação dos dados dos questionários e 

interpretação dos resultados, gerando mapas, tabelas e gráficos. 

 

2.3  Zoneamento Agroecológico 

 

Com a realização das entrevistas históricas, por meio das oficinas na perspectiva da 

prática da educação ambiental geradora de reflexão crítica da realidade foi possível construir 

juntamente com os assentados um mapa mental do uso e ocupação, ou seja, a percepção 

ambiental e de organização social dos assentados sobre o território. Nelas, foram destacados 

os aspectos de uso e ocupação histórica, que indicam cenários socioambientais presentes e 

futuros (Figura 2). 

Figura 2 - Mosaico de imagens durante a elaboração do mapa no Assentamento. 

 

Nota: Oficina com os moradores para elaboração do contexto geohistórico, através dos princípios de educação 

ambiental e técnica de mapa mental, na Escola de Ensino Fundamental Coqueirinho. Fonte: autora, 2011. 

 

Segundo Oliveira (2006), “Mapas mentais na percepção ambiental, não devem ser 

vistos como meros produtos cartográficos, mas como forma de comunicar, interpretar e 

imaginar conhecimentos ambientais.” A utilização desse procedimento metodológico é de 

extrema importância para o pesquisador que pretende, por exemplo, trabalhar com 

Assentamentos Rurais, que procura compreender o cenário socioambiental que estes 

apresentam, considerando as práticas culturais que constituem cada sociedade, em sua 
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diversidade, bem como, abandonar as práticas que não são racionais para com o uso dos 

recursos naturais. 

O mapa mental significa a percepção dos assentados em relação às formas de uso e 

ocupação do Assentamento foi elaborado juntamente com os moradores do Assentamento 

(agricultores, comerciantes, artesãos) homens, mulheres e jovens, onde puderam perceber a 

organização e as heterogeneidades do uso e ocupação da área. (Mapa 3 p.51). 

Após a integração dos elementos naturais que compõe o Assentamento e as atividades 

desenvolvidas pelos assentados, estabeleceu-se as potencialidades e limitações da região, 

culminando no zoneamento agroecológico e na análise de uso e ocupação ao longo da história 

dos assentados. 

O zoneamento agroecológico, implicou na confecção de dois mapas sobre a dinâmica de 

uso e ocupação do Assentamento (1995 e 2012), demonstrando em uma análise as mudanças 

socioambientais ocorridas no Assentamento com a presença dos assentados. (Mapas 2 e 4 

p.43-52). 

Para confecção dos mapas temáticos utilizaram-se fotografias aéreas e imagens de satélite. 

A utilização de geotecnologias como o Sistema de Informações Geográficas (SIG) auxiliará 

nesse processo com a construção de mapas de base e temáticos, que serão ferramenta para a 

percepção das condições sociais e ambientais. Isso possibilitará a análise de uso e ocupação, 

compreendendo as mudanças que vem ocorrendo ao longo dos anos pelos assentados na 

construção desse território. 

 

2.4 Categoria de Produtores 

 

É importante a definição do tipo de produtores que se está trabalhando, por exemplo: 

agricultores familiares, patronais, fazendeiros, dentre outros. Tais categorias definem as 

singularidades das sociedades, dentro de uma complexidade de fatores ecológico-social-

econômico que serão analisados posteriormente. 

Contudo, haverá interligações entre os agentes envolvidos no desenvolvimento rural. A 

categoria dos produtores em questão são agricultores familiares na qual a principal fonte de 

subsistência advém da prática agrícola com mão-de-obra basicamente familiar. 
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2.5 Tipologia dos Sistemas de Produção Agrícola 

 

Após a construção dos passos anteriores é possível identificar o sistema de produção 

desenvolvido na área em estudo, bem como explicar a sua origem e a sua racionalidade. 

Segundo Dufumier, (2007, p.85) 

 

Nos limites de uma unidade produtiva, o sistema de produção agrícola pode ser 

definido como a combinação (no espaço e no tempo) dos recursos disponíveis e das 

próprias produções: vegetais e animais. 

 

O consórcio de recursos do sistema de produção agrícola deriva de um subsistema de 

produtos: os sistemas de cultivo (culturas trabalhadas de forma homogênea por grupos em 

alguma parcela de área, com os mesmos itinerários técnicos, e sucessão dessas culturas); os 

sistemas de criação (determinados pelo tipo de rebanho); os sistemas de transformação 

(fabricação de queijos, mel, doce, dentre outros realizados na área agrícola). 

Conforme Dufumier, (op cit), “Analisar um sistema de produção nos limites de uma 

unidade produtiva agrícola consiste menos em conhecer cada um dos elementos que constitui 

do que em examinar com cuidado as interações e as interferências que estabelecem entre 

eles”. 

Após a construção da tipologia dos sistemas de produção do Assentamento é, também, 

possível, segundo Silva, (2011, p.23) 

 

[...] argumentar que esses são os diferentes modos de combinar os recursos 

diferentes para obter diferentes produções, e essas diferenças podem ser ocasionadas 

por condições socioeconômicas distintas dos produtores, bem como pelas condições 

resultantes do meio ambiente. 

 

Outro fator a ser identificado são as atividades complementares realizadas no 

Assentamento para uma análise integrada, combinadas ao sistema produtivo de cultura, 

criação e de transformação exercidas pelos agricultores.  

Os sistemas de produção foram diferenciados por meio dos fatores de produção tais 

como: acesso à terra, à água e à créditos, bem como foi considerado a mão de obra familiar 

existente e a renda extra que compõe a família (Quadro 2, p.77). 
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2.6 Caracterização dos Sistemas de Produção 

 

Para a caracterização dos sistemas de produção das diferentes atividades desenvolvidas 

no Assentamento é necessário conhecer os subsistemas de cultivo, de criação, de 

extrativismo e transformação dos produtos, considerando o calendário de trabalho, o 

itinerário técnico (sucessão ordenada das ações aplicadas a um sistema de produção), 

relacionando com os aspectos ecológicos e com as formas de uso e ocupação da terra. Deste 

modo é possível compreender o que retroalimenta o sistema de produção, bem como pensar 

nas formas sustentáveis das práticas agrícolas. Segundo Garcia Filho (1999), 

 

É imprescindível relacionar sempre esse conjunto de aspectos com o potencial 

ecológico de cada área, com as formas de ocupação da terra (propriedade, 

arrendamento, posse mais ou menos precária, assentamento, etc.), com a legislação 

vigente (legislação ambiental, condições impostas aos assentados, etc.) e com as 

condições do entorno (vias de transporte e de comunicação, distância dos mercados 

e dos serviços públicos, acesso aos insumos ou aos mercados, disponibilidade e 

custo da mão-de-obra, etc.). 

 

Enfim, caracterizar os subsistemas de produção envolvendo todos os meios de culturas, 

criação e transformação desenvolvidos pelos assentados, permitindo uma análise e reflexão 

sobre os problemas técnicos, ambientais e econômicos que os agricultores vem enfrentando, 

possibilitando também o delineamento das tendências de evolução do sistema produtivo. As 

informações sobre o subsistema estão consolidadas (Quadro p.80). 

Na análise econômica dos sistemas de produção e tipologia dos assentados é importante 

salientar que o desenvolvimento é muitas vezes confundido com o crescimento econômico 

que resulta do crescente consumo dos recursos naturais. Esse tipo de “desenvolvimento” 

torna-se insustentável, pois leva ao esgotamento de tais recursos e as precárias condições de 

vida dos menos favorecidos.  
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3  DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO RURAL BRASILEIRO: MODO DE 

VIDA, DIREITO À TERRA E ORGANIZAÇÃO 

 

Os estudos para a compreensão desses aspectos da questão agrária são recentes, sendo 

abordados em biografias a partir da década de 60. Quando ligadas as relações de produções 

capitalistas no desenvolvimento agrário do Brasil. 

Stédile (2005) interpreta a realidade da questão agrária no Brasil do ponto de vista 

histórico desde a colonização até as recentes políticas de desenvolvimento, observando como 

veio sendo organizado a posse, a propriedade, o uso e a utilização das terras na sociedade. 

O período colonial, constituído por políticas econômicas de exploração estabelecidas 

por Portugal configurou-se de forma complexa a estrutura agrária (ocupação, organização e 

distribuição das terras) do Brasil. Para Esmeraldo (2004, p.4), organizou em cinco dimensões: 

1. o formato definido para a organização, distribuição e exploração das terras 

brasileiras que, já na sua origem exclui a possibilidade de incorporação da 

população nativa e daquela oriunda do cruzamento de raças, que vai se configurar na 

formação e exploração de grandes extensões de terras denominadas de latifúndios 

por um pequeno grupo de senhores; 2. a criação do elemento escravo, de um sujeito-

escravo (índio e negro) para trabalhar como mão de obra gratuita, irá introduzir um 

modelo de relações de trabalho que, já na sua formação se propõe a produzir 

trabalhadores domesticados e assujeitados, cujo quantitativo se multiplica 

rapidamente; 3. a definição de um sistema de exploração econômica que prioriza o 

fortalecimento do mercado europeu e não inclui medidas voltadas para a 

constituição de um mercado interno e de políticas de autonomização do país; 4. a 

duração por três séculos de um projeto de exploração expropriativa, que alimenta 

um modelo de desenvolvimento subserviente e dependente do projeto de 

modernização industrial e capitalista em curso nos países europeus e nos Estados 

Unidos; 5. a constante migração interna das populações que seguem os caminhos da 

produção das culturas a serem exploradas para o mercado externo, refletindo-se na 

dificuldade de formação de povoamentos permanentes. 

No Estado brasileiro com as grandes divisões das terras em sesmarias concentradas no 

domínio de um proprietário para o cultivo de monoculturas destinadas as exportações 

propiciaram os conflitos agrários entre as famílias dominadas em territórios fragmentados e os 

“donos” da terra. 

Tais transformações se perpetuam no modelo de desenvolvimento territorial, na 

formação dos latifúndios, aumentando as desigualdades sociais, sem preocupação com a 

conservação dos recursos naturais. 

Os movimentos sociais surgem quando os grupos sociais repensam sobre a lógica 

capitalista que orienta a organização da sociedade brasileira. Buscava-se o reconhecimento 

como cidadão trabalhador rural e o amparo nas leis que regulamentavam as relações 
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trabalhistas no campo (Estatuto do Trabalhador Rural, Lei 4.214). Surgi também o Estatuto da 

Terra em 1964 com a necessidade de enfrentar o problema agrário de concentração de terra no 

país. Para Esmeraldo (2004, p.33) o Estatuto da Terra 

(...) visando implantar uma política de desenvolvimento rural e de reforma 

agrária, introduz medidas voltadas para a modernização do campo, 

regulamenta e redefine formas de distribuição e uso das terras brasileiras, 

seja através da concessão de terras públicas para projetos de colonização, 

seja, regulando direitos de usucapião e de parceria. A lei define ainda 

medidas de desapropriação por interesse social para garantir a função social 

da propriedade. 

 

Com o estabelecimento da lei, com os conceitos definidos de latifúndio, colonização 

dentre outros, ressaltando a função social da propriedade, subsidiaram os movimentos sociais 

na discussão da temática e na sua atuação de reivindicação contrapondo-se ao modelo de 

desenvolvimento capitalista, visando por melhores condições de vida. 

Por meio do modelo de desenvolvimento capitalista implementado na sociedade, o 

individuo é considerado mais um suporte dentro do modo de produção, pois este já não detém 

os instrumentos de trabalho, mas vende sua força de trabalho em troca de um salário, não 

participando do lucro, podendo somente e posteriormente obter os produtos gerados em larga 

escala e agregados ao valor do seu trabalho no mercado capitalista.  

O capitalismo que (re) produz concentração de terra para geração de riquezas acirra as 

desigualdades sociais. Fernandes (2004, p.04) afirma, 

Nessa diferenciação prevalece a sujeição e a resistência do campesinato à lógica do 

capital. Na destruição do campesinato por meio da expropriação, ocorre 

simultaneamente a recriação do trabalho familiar através do arredamento ou da 

compra de terra e, também uma pequena parte é transformada em capitalista pela 

acumulação de capital, compra de mais terra e assalariamento. 

 

A partir do modelo capitalista que busca homogeneizar o modo de produção agrícola, 

(re) produzindo o capital e (des) construindo territórios marcados pelo modo de vida rural, 

transformando-o em agricultor familiar, surgem os conflitos no campo. Wilkison (1986, p.15), 

 

O debate sobre a questão agrária no Brasil durante a década de 70 pode ser visto, 

retrospectivamente, como uma tentativa de enfrentar a superação política e 

econômica, pós-golpe militar, do debate clássico “feudalismo x capitalismo” dos 

anos 50 e 60. 
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O elemento crucial no contexto brasileiro era, porém, a internalização do capital 

agroindustrial internacional. No Nordeste, bem como no semiárido cearense, com o intuito de 

reproduzir as relações de produção do capital, uma série de medidas foram tomadas pelo 

Estado, vinculadas ao crédito, investimentos produtivos, infraestrutura subsidiando o bloco 

dominante.  

 

Portanto, é necessário compreender que o processo de modernização tecnológica que 

avança nos territórios chamados desenvolvidos e subdesenvolvidos e a construção 

do espaço no qual ocorre o avanço das forças produtivas; a separação dos produtores 

dos meios de produção, a transição da força de trabalho enquanto trabalho concreto, 

para a força de trabalho abstrato, a renda capitalista  não capitalista da terra, que 

acelera a mobilidade social, que amplia a visão técnica e territorial do trabalho, 

enfim que garante a extração da mais valia e, consequentemente, a miséria. 

(SAMPAIO, 1991, p. 21).   

 

 

A política desenvolvimentista do Estado voltada ao agronegócio invoca a 

homogeneização da produção agropecuária como justificativa para se inserir na economia 

globalizada, não considerando as singularidades dos ambientes agrários, (re)criando, novos 

arranjos, gerando impactos positivos para poucos e negativos para muitos. Contudo, esse 

modo de produção visa a concentração de terras e exploração dos bens naturais.  

Por outro lado, os movimentos sociais surgem como uma afirmação contra hegemônica 

de resistência ao grave problema social que se estabelece pela imposição dos grandes 

proprietários em detrimento do grande capital. A crescente violência do campo acirra-se com 

a impunidade dos crimes envolvendo latifundiários e militantes (agricultores, religiosos, 

comunidades tradicionais, dentre outros.) envolvidos com a causa, demandando por uma 

reforma agrária, em que muitos estudiosos ainda acreditam ser um diálogo impossível.  

Os conflitos agrários ainda são os maiores causadores de violência no campo. Segundo 

Melo (2006, p.59),  

Os conflitos agrários são mais abrangentes que as reações violentas de certos setores 

ou indivíduos, proprietários ou grileiros de terras. A concentração fundiária é por si 

só violenta e tem gerado, ao longo da história, movimentos populares de resistência.  

 

Neste contexto, os conflitos gerados com esse modelo desenvolvimentista, dentre eles, 

as reivindicações dos sindicatos de trabalhadores como o dos trabalhadores rurais sem terra 

(pela relativa expulsão dos camponeses, através da implantação de projetos de irrigação, 

colonização, dentre outros), pressionam o governo por políticas públicas vinculadas ao direito 
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à terra, para extrair o sustento de suas famílias através do trabalho agrícola. Em uma visão 

mais ampla, Fernandes (2004, p.09) entende que: 

 

De um lado, o capital destrói e recria o campesinato, a partir de sua lógica e 

princípios. De outro lado, o campesinato também se recria, rompendo com a lógica e 

com os princípios do capital. A reprodução de ambas as formas de organização 

social são incongruentes, mas realizam-se no mesmo espaço, disputando territórios, 

gerando conflitualidade, promovendo desenvolvimentos. 

 

Para o autor supracitado, o reconhecimento da conflitualidade é sinal de 

desenvolvimento, visto que é o principio para a solução dos conflitos, pois considera as 

contradições em que as situações vividas estão envolvidas, gerando novos territórios 

diferentes do modelo hegemônico e novos conflitos. 

Porém acredita-se ser de extrema importância a abordagem da temática na perspectiva 

da análise do contexto do desenvolvimento rural de modo a compreender a formação dos 

territórios.  

Há, entretanto, um novo olhar sobre o rural, lugar da tradição, antes relegado ao 

sinônimo de atraso. Porém, hoje, associado à modernização (agroindústria) e à persistência do 

modo de vida rural, expresso nos conflitos agrários. Busca-se, uma abordagem territorial do 

desenvolvimento rural, na perspectiva de novos enfoques de manifestações para além da 

vertente econômica. 

O enfoque territorial perpassa por um sentido amplo a partir do princípio das 

multidimensões que para Fernandes (2009, p.202), 

 

[...] são formadas pelas condições construídas pelos sujeitos em suas práticas sociais 

na relação da natureza e entre si. As múltiplas dimensões do território são 

produzidas relações sociais, econômicas, políticas, ambientais e culturais. A 

dimensão une o espaço e a relação construídos pelas ações e intencionalidades. 

 

Tais dimensões são percebidas nas relações sociais com a forma de uso e ocupação da 

natureza, que refletem o modo de vida rural. Relações particulares e marcadas pela cultura 

agrícola e por práticas típicas das sociedades tradicionais. Segundo Lima (2002, p.84), 

[...] essas são as características que podem ser associadas à história 

[...] a suposição que nos instiga à reflexão é que haveria mudanças nas 

formas como esses vínculos e referenciais produzem-se e 

ressignificam-se na atualidade. 
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Tais mudanças podem ser entendidas no modo em como são regidas as relações sociais 

no processo de (re) produção e constituição da vida social expresso no contexto da realidade 

brasileira e cearense. 

Nesta ótica de análise, entende-se que a vertente da economia clássica com suas 

categorias de análise (capital, preço, juros, salários, renda), no processo de trabalho não 

abrange o entendimento da produção material e imaterial, nos aspectos subjetivos do viver 

no/do campo. São necessárias outras abordagens que comtemplem tais dimensões e deste 

modo, obter um entendimento mais integrado da realidade. Conforme Chayanov (1981, 

p.133), 

 

Não conseguiremos progredir no pensamento econômico unicamente 

com as categorias capitalistas, pois uma área muito vasta da vida 

econômica (a maior parte da esfera da produção agrária) baseia-se, 

não em uma forma capitalista, mas numa forma inteiramente 

diferente, de unidade econômica familiar não assalariada. Esta 

unidade tem motivações muito específicas para a atividade 

econômica, bem como uma concepção bastante específica de 

lucratividade. 

 

O autor supracitado deixa claro que estamos tratando de uma análise que deverá 

comtemplar outras categorias que de fato correspondem à realidade do modo de vida rural. Há 

de se considerar os aspectos sociais, culturais, ambientais, políticos e econômicos neste 

contexto.  

A construção do território perpassa pela afirmação e consolidação do modo de vida 

rural. Várias têm sido as possibilidades de organização construídas como resultado dos 

embates travados pelos sem terra no referido processo. Uma delas é o assentamento rural. 

Segundo Bergamasco (1996, p.07), 

 

Os assentamentos rurais podem ser definidos como a criação de novas unidades de 

produção agrícola, por meio de políticas governamentais visando o reordenamento 

do uso da terra em benefício de trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra. 

 

Porém este conceito se expande quando se considera uma análise do Assentamento. 

Este, “representa o lugar do assentado, onde ele vive o dia-a-dia, tem seu modo de vida, como 

o vaivém da labuta nos roçados, o cuidado com os animais, o pegar água no açude, o forró 

[...] é um espaço novo, resultante de condições históricas, que necessitará de um novo sistema 
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produtivo [...] É a especificidade política, cultural incorporada ao espaço social que o torna 

território” (ALENCAR, 2000, p.51-53). Este vem se configurando por meio das relações 

sociais de poder.  

 

4 ASSENTAMENTO RURAL EM FORTIM: DA OCUPAÇÃO AOS 

PROCESSOS RECENTES 

 

O Estatuto da Terra, criado pela Lei 4.504/64 tinha duas principais metas: a execução da 

reforma agrária e o desenvolvimento da agricultura. A Lei 8.629/1993 regulamenta os 

processos relativos à reforma agrária. A mesma consta que a propriedade que não cumprir seu 

papel social, será passível a desapropriação para a formação de um novo território. O art. 9º 

da referida lei, define função social da terra 

 

Art. 9º A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo graus e critérios estabelecidos nesta lei, os seguintes 

requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

 

Segundo dados do INCRA (2006), foi criado no Estado do Ceará um total de 332 

projetos de Assentamentos Federais de Reforma Agrária, até março de 2006. Desse total, o 

município de Fortim abriga apenas o Assentamento Coqueirinho que compreende uma área 

total de 1.473 hectares. A desapropriação da terra ocorreu em 22 de julho de 1994 e a imissão 

de posse em 01 de junho de 1995. 

O espaço geográfico que antes pertencia a um único dono transforma-se em um 

território, a ser construído por famílias que abrirão novos caminhos, passando pelas questões 

do poder e das diferentes formas de apropriação. 

Em grupo, reunidos na escola localizada no Assentamento, iniciaram-se as entrevistas 

históricas, de modo a validar ou refutar as hipóteses levantadas sobre as transformações 

ocorridas ao longo do tempo, de caráter ecológico, técnico e os fatos socioeconômicos 

relevantes que modificaram a estrutura socioambiental do Assentamento. 

Contando a história do Assentamento Coqueirinho, dona Zildene uma das primeiras 

moradoras ressalta: “Esta é a nossa terra prometida”. Percebe-se nesta fala o quão grande é a 
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esperança pela conquista de uma terra, onde se possa construir um modo de vida marcado por 

particularidades das diferentes histórias de vida dos assentados. 

Em relação à etimologia do nome do Assentamento ter recaído em Coqueirinho o filho 

de um assentado, relata: 

“o nome coqueirinho surgiu por uma antiga prática do então dono da ainda fazenda, 

por ser uma grande extensão de terra existia duas vilas, em uma delas havia uma 

grande quantidade de coqueiros, daí o nome, nos dias atuais não se vê tantos 

coqueiros como antes, por causa da prática citada do antigo dono, o mesmo adorava 

passar os fins de semana na vila onde se encontrava a grande maioria dos coqueiros, 

e uma de suas práticas favoritas era beber a água de coco, o curioso era que os 

coqueiros em sua ampla maioria eram os do tipo gigantes, então quando o antigo 

proprietário queria beber água simplesmente ordenava que o seu capataz, que ao em 

vez de derrubar o coco, derrubasse todo o coqueiro uma prática comum do então 

proprietário das terras, nos dias atuais não há tantos coqueiros assim, mas 

coqueirinho foi o nome escolhido pelos assentados para essa terra.” 

(NASCIMENTO, 2011) 

 

Percebe-se neste fragmento escrito por um dos moradores a concentração fundiária e a 

despreocupação com as questões ambientais eram e ainda são presentes quando observadas 

em relação às práticas dos grandes proprietários de terra. 

A antiga fazenda chamada Catu foi desapropriada, segundo os assentados por dívidas 

existentes entre antigo proprietário e instituição financeira. O dono não possuía residência, 

porém existiam galpões que abrigavam os cavalos e onde funcionava a forrageira. As 

atividades agropecuárias desenvolvidas na época eram a criação de gado e haras ocupando 

diferentes áreas da fazenda. 

Conforme um dos assentados que trabalhou de forma sazonal para o antigo dono nas 

áreas onde eram criados o gado e esporadicamente em outra área eram contratados 

agricultores para o cultivo dos roçados no período das chuvas. Porém não se sabe o destino da 

produção. O mapa de uso e ocupação de 1995, demonstra como se configurava a fazenda Catu 

antes da desapropriação (Mapa 2). 

Segundo informações do Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA), a referida 

fazenda, por ser considerada improdutiva, depois de uma vistoria solicitada pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Aracati e com o auxílio da CARITAS
3
, foi desapropriada pelo 

Governo Federal, por intermédio do INCRA, em julho de 1994. 

Após a divulgação da desapropriação realizada pelo sindicato dos trabalhadores de 

Aracati, iniciou-se o processo de uso e ocupação do Assentamento. Percebe-se as novas 

                                                           
3
 http://caritaslimoeiro.blogspot.com.br/ 
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configurações na formação do Assentamento Coqueirinho, onde não houve o envolvimento 

dos Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) sem lutas e ocupação da terra e 

formou-se por agricultores rurais e trabalhadores advindos de diferentes realidades. Por 

trabalhadores autônomos e empregados de donos de fazendas que buscavam uma terra própria 

para trabalhar com os familiares. 

 Foram realizadas reuniões com as famílias interessadas em serem beneficiadas, 

esclarecendo os critérios para se tornarem assentados. Deste modo, foram cadastradas 09 

(nove) famílias do Pedregal, bairro do município de Aracati e 20 (vinte) famílias da fazenda 

Pimenteiras. As demais vieram posteriormente das comunidades adjacentes ao Assentamento.  
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Tais famílias instalaram-se em 02 galpões, 05 casas e em barracas improvisadas, 

enfrentando nos primeiros meses grande dificuldade de sobrevivência, com péssimas 

condições de moradia e sem nenhuma fonte de renda. O atraso na liberação dos créditos de 

implementação aos benefícios para o inicio das atividades produtivas por parte do INCRA 

dificultou a permanência das pessoas no Assentamento. 

De acordo com os dados da pesquisa, houve um pequeno aumento nessa população 

desde a sua formação, em virtude da capacidade de suporte do imóvel inicialmente estipulada 

pelo INCRA ter sido de 75 famílias. Percebe-se que o Assentamento não ultrapassou o 

número de famílias, porém, as pessoas entrevistadas ressaltam que a ocupação já atingiu a 

capacidade de uso e conservação da terra. 

Hoje o Assentamento Coqueirinho possui um total de 61 famílias e com 251 pessoas 

vindas de comunidades vizinhas ao imóvel, da cidade de Aracati e da fazenda Pimenteiras. O 

acesso ao assentamento é por meio de uma estrada vicinal arenosa que necessita de reparos no 

período chuvoso, porém é de fácil acesso a sede.  

Os assentados se organizaram ao longo dos anos, formando quatro Associações, a 

ACOOPAC instituída no dia 06 de dezembro de 1995, com a implementação do 

Assentamento, contando hoje com 40 associados; a APIAC surgiu após divergências internas 

quanto ao uso da terra, fundada em 12 de setembro de 1996 e possui 12 sócios; logo após foi 

criada a APAC contando com 14 associados e a APIPAC que surgiu em 2011 com 13 

participantes. 

Dentre as associações citadas anteriormente, a Associação Cooperativista do Projeto 

de Assentamento Coqueirinho (ACOOPAC) não trabalha diretamente com a agricultura para 

o comércio, porém busca novas alternativas para um desenvolvimento pensado com 

sustentabilidade através do turismo comunitário com: restaurante, pousada, trilha, procurando 

demonstrar a história e cultura do lugar através de apresentações teatrais. Articula-se com a 

rede de economia solidária “BODEGA” de Aracati, trabalhando com artesanato, hortas, 

caprinocultura, avicultura e cajucultura. 

A Associação dos Parceiros Individuais do Assentamento Coqueirinho (APIAC) 

trabalha diretamente com a agricultura para o comércio, sendo que suas atividades se 

intensificam no período chuvoso, pois a associação não possui tecnologia para irrigação e 

fertilização do solo. Desse modo, em outros períodos do ano vendem carvão. O artesanato 

está presente em algumas famílias. A Associação dos Parceiros do Assentamento Coqueirinho 
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(APAC) com o sistema idêntico a anterior trabalha com a agricultura, com hortas e outras 

culturas: feijão, milho, macaxeira, jerimum, mandioca.  

As reuniões das associações são realizadas no salão comunitário, mensalmente ou 

dependendo das demandas dos associados, no qual são discutidas as ações comunitárias no 

Assentamento, projetos, créditos propostos pelo INCRA, dentre outros (Figura 3). 

Figura 3- Salão comunitário. 

 

 

Fonte- a autora 2013. 

 

Os assentados consideram importante se organizarem por meio da associação, pois 

podem obter projetos e em conjunto discutir as problemáticas, expor suas opiniões e buscar 

melhorias para todos. 

Percebe-se pelas entrevistas apenas a participação paterna como associado da família 

em algumas das associações, porém em outras, as mulheres e os jovens estão mais presentes, 

discutindo projetos e ações que influenciarão na gestão do Assentamento. Segundo os dados 

da pesquisa, enquanto a participação do homens nas reuniões chegam a (58%), as mulheres 

não passam de (42%) ficando claro que o paternalismo ainda está presente quando analisado 

as representatividades de maneira geral entre os assentados (as). 

Vale ressaltar que um Assentamento é um território de conflitos, considerando-se que 

cada família possui a sua história, com diferentes formas de lidar com a terra, advindas de 

realidades distintas, em que buscam participar da associação com a qual mais se identificam, 

principalmente pelo modo de trabalho que melhor alcance os interesses distintos. Essa 

heterogeneidade é a base que rege toda a complexa organização de um Assentamento. Neste 



48 

 

sentido, entende-se que as distintas formas no modo de produção entre os assentados (as) 

conduziram a formação das diferentes associações. 

O ano de 1997 foi o período de maior desistência das famílias, pois foi um período de 

seca onde não houve produção, o que resultou na prática de queimadas na região para venda 

da madeira de modo a garantir a subsistência das famílias, custeio da agricultura, bem como o 

pagamento a instituição financeira dos créditos para a agricultura. 

Houve migrações de algumas famílias no período de implementação do Assentamento 

devido à falta de infraestrutura, porém muitos retornaram com o tempo. Dentre os vários 

fatores que influenciam essa dinâmica populacional nos dias de hoje, segundo as entrevistas 

realizadas, pode-se ressaltar, a falta de emprego, sendo que agora as migrações são sazonais. 

Há procura de trabalho no período em que a falta da chuva desfavorece as práticas agrícolas, 

bem como, por conta das relações de trabalho. 

Muitos jovens deslocam-se não somente na procura de emprego, mas de qualificação 

profissional e alguns retornam para exercer a profissão no próprio Assentamento. A análise 

por faixa etária revela uma maior densidade de migrantes entre homens adultos, sendo 

também significativa a migração das mulheres. 

Desse modo, se faz necessário desenvolver além de uma política de apoio técnico e 

social para o Assentamento, visando o aumento de oportunidades de trabalho, mas uma 

estruturação na educação para que a formação das crianças e jovens seja voltada para o 

entendimento do campo de modo a atuarem de forma autônoma na própria realidade.  

Com essa problemática, no ano seguinte foi necessário à implementação de um crédito 

emergencial no Assentamento, por meio do INCRA (SOS Banco do Brasil), além do auxilio 

da entidade Cáritas brasileira, através de subsídios para as famílias produzirem. 

Através do Projeto LUMIAR em 2001, formulou-se o Plano de Desenvolvimento do 

Assentamento (PDA), onde foram sistematizadas informações sobre sua infraestrutura, bem 

como um diagnóstico da distribuição dos assentados, no intuito de estruturar o Assentamento 

com projetos que visem ao desenvolvimento rural. 

O Projeto LUMIAR, orientou as famílias de Assentamentos, através dos técnicos, na 

implementação e desenvolvimento de culturas e pastagens, criação de animais e introdução de 

novas tecnologias que visem melhorar a produção. 

Deste modo, o PDA é um instrumento de planejamento do Estado, logo após a posse dos 

assentados, para verificar quais as possíveis atuações em favorecimento ao desenvolvimento 

local. 
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Percebe-se que o maior valor investido, a fundo perdido no Assentamento, foi o crédito 

de habitação com 50 famílias beneficiárias. Além desses créditos de implantação, o 

Assentamento conta anualmente com recursos para custeio agrícola, financiado pelo 

Programa de Crédito Especial para Reforma Agrária (PROCERA) e, pelo ultimo ano, o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Ainda atuam no 

Assentamento a CARITAS (Organização Não-governamental), com projetos de 

ovinocraprinocultura, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA – CNPC) 

através de convênio com o INCRA, e, esporadicamente, a Empresa de Assistência Técnica de 

Extensão Rural do Ceará (EMATERCE).  

O Coqueirinho foi considerado um dos Assentamentos da região mais beneficiados com 

capacitações. Segundo o Plano de Desenvolvimento do Assentamento (2000), foram 

realizados cursos de cooperativismo, avicultura, ovinocaprinicultura e produção de mudas e 

enxertia de cajueiro. 

Assim como a implementação da assistência técnica e os créditos concedidos pelo 

governo, essas capacitações têm o intuito de apoio a produção e foram ministradas pelo 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), em parceria com a CÁRITAS e o 

projeto LUMIAR; bem como pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), 

EMBRAPA e outras instituições. 

Contudo, o Estado vêm intervindo nesse território rural, desde a desapropriação, a 

imissão de posse, a organização do espaço, delineando os sistemas produtivos, 

implementando os serviços de apoio à produção, assim como os créditos e as capacitações 

supracitadas. 

Contudo, após os assentados conquistarem o direito à posse da terra, lutaram durante 

alguns anos por infraestrutura, como água e energia. Segundo eles, a assistência técnica é 

essencial para o desenvolvimento dos sistemas produtivos e, após algumas ausências, 

houveram perdas em suas produções. Alguns créditos implementados pelo governo também 

lhes trouxeram dívidas, pois não condiziam com a realidade do Assentamento. 

No ano de 2001, após os anos de estiagem, com o apoio do INCRA, os assentados 

receberam um projeto de criação pecuária (ovinos, caprinos e gado), com um rebanho de 

1.000 animais e assistência técnica da EMBRAPA. Neste momento, percebe-se que o 

Assentamento caminha para um desenvolvimento, porém neste mesmo período, com o fim e a 

não renovação do contrato do governo com a assistência técnica, os assentados sofrem grande 

perda na produção, pois os animais não se adaptaram a região e sem assistência técnica, não 
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conseguiram conter as doenças e mortes do rebanho com perda de pelo menos 85% da 

criação. 

Alguns assentados (as) encontram-se endividados até hoje, pois não conseguiram pagar 

a instituição financeira e, deste modo, não podem obter outros créditos. Porém, com a 

publicação da Lei 12.249/2012 (aqueles que contraíram empréstimos de até R$35 mil até 

2001 as dívidas serão anistiadas ou reduzidas), os pequenos produtores poderão ter seus 

débitos perdoados ou reduzidos (ALVES, 2012). Os débitos que estão sendo anistiado, o 

agricultor recebe o comunicado oficialmente por carta. O curioso é que no momento que não 

se tem mais dívidas e estes podem obter o mesmo crédito que lhes causou prejuízo, o que 

demonstra ser necessário se pensar em novas políticas públicas para o desenvolvimento rural, 

levando em consideração a realidade de cada região e visando a melhor qualidade de vida no 

campo. 

Contudo, nos anos procedentes é continuo o processo de êxodo rural, onde jovens e 

adultos procuram outros meios de sobrevivência fora do Assentamento, visto que as 

condições ecológicas e socioeconômicas não favorecem a permanência no campo. 

Essas consequências levam muitos pesquisadores a desacreditarem na reforma agrária, 

por meio da criação dos Assentamentos rurais, porém estes desconsideram a raiz dos 

problemas, ou seja, as causas que levam ao fracasso/sucesso dos Projetos de Assentamentos 

(PA) criados pelo governo, bem como desconsideram as reais necessidades de projetos que de 

fato emancipem os assentados, tornando-os autônomos do seu próprio desenvolvimento.    

Após a sucessão de perdas socioeconômicas e ambientais, os assentados se mobilizam e 

inicia-se a busca de formas alternativas de complementação de renda, com o apoio das 

instituições como a ONG - CARITAS, o INCRA, o SEBRAE, o BNB, a CONTACT, 

pensando e repensando a construção de outros projetos visando à qualidade de vida da região. 

Nesse momento, os movimentos sociais e a igreja intervêm no Assentamento com 

projetos que visam uma sustentação das ações de economia solidária. Constata-se que, em 

Coqueirinho, a produção é da agricultura familiar e que as ações dos diversos atores sociais, 

além do Estado são responsáveis por grande parte das mudanças ocorridas no Assentamento, 

tanto no nível econômico e político, quanto socioambiental.  

No ano de 2004, alguns assentados conheceram os projetos voltados ao turismo de base 

comunitária promovido pelo grupo italiano TREMEMBÉ – ONLUS que apoia tais projetos 

com investimentos, para uma construção básica de recepção aos turistas interessados nessa 

ramificação do turismo, além do apoio técnico na realização da atividade. 
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Desse modo, assentados de uma das associações enviaram à ONG, projetos 

demonstrando o interesse na implementação dessa atividade, na perspectiva de uma 

diversificação de suas atividades. O projeto foi aceito e, no dia 15 de janeiro de 2005, com a 

inauguração de um restaurante, chalés de hospedagem, bem como outros atrativos rurais 

foram criados no Assentamento para a recepção dos visitantes. Vale ressaltar que o recurso 

financeiro investido no turismo de base comunitária do Assentamento, financiado pelo grupo 

de italianos (ASSOCIAZIONE TREMEMBÉ ONLUS) foi a fundo perdido, ou seja, não 

houve retorno financeiro à ONG. 

Desde então, o Assentamento Coqueirinho, passou a fazer parte da rota turística da rede 

de Turismo Comunitário - TC. Os objetivos da rede são: promoção, integração e disseminação 

da atividade turística nas comunidades tradicionais de modo a garantir a permanência das 

populações em seus territórios. O público alvo volta-se para pessoas interessadas em conhecer 

a cultura regional, comidas típicas, e as relações do homem com o campo (no caso do 

Coqueirinho – Assentamento Rural) e com o mar (no caso das outras comunidades que são 

pesqueiras e também compõem a rede). A figura 4 demonstra as comunidades que compõem 

o TC. 

Neste contexto, apesar do solo inapropriado para agricultura, os assentados trabalham 

com hortas orgânicas, sistemas agroindustriais e bancos de sementes. Articulam a BODEGA 

(rede socioeconômica solidária de produtores rurais) e, desde o ano de 2005, um grupo de 

assentados desenvolve a atividade do turismo comunitário, sendo integrantes do TC
4
.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Rede de Turismo Comunitário no Ceará, voltado para a construção de uma relação entre sociedade, cultura e 

natureza que busque a sustentabilidade socioambiental local. 
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Figura 4 – Participantes do Turismo Comunitário da Rede TUCUM 

 

Fonte: BORGES, Cícera Inara Oliveira Sousa  O turismo comunitário em comunidades tradicionais na zona costeira do Ceará: em foco a experiência da Rede Tucum, 2011. 

http://www.teses.ufc.br/tde_busca/processaPesquisa.php?listaDetalhes[]=5416&processar=Processar 

http://lattes.cnpq.br/0462882375751956
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Segundo a percepção dos moradores que participaram das oficinas para elaboração do 

mapa mental do Assentamento tem a seguinte conformação de uso: agrovilas, estradas, 

lagoas, espaços utilizados para atividades agropecuárias e áreas de preservação (reserva 

legal), (Mapa 3). 

Mapa 3 – Mapa mental de uso e ocupação do Assentamento. 

Nota: oficina de mapa mental no Assentamento durante a 3ª vivencia, 2011. Fonte: Assentados, 2011. 

 

 

Através do trabalho de campo, mapa construído pelos assentados e das entrevistas 

históricas, foi possível compreender as heterogeneidades dos sistemas de uso, identificando os 

modos de exploração existentes nas áreas. Tais conformações de uso e ocupação do 

Assentamento estão expressas no Mapa 4 e serão explanadas posteriormente por meio das 

atividades socioambientais e econômicas que regem a complexidade da organização do 

Assentamento.

Mapa 3 
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A)- Reserva Legal  

 

 A área de mata protegida é de extrema importância para a conservação da 

biodiversidade da propriedade rural. Observa-se essa área com mata fechada protegida por lei, 

o que corresponde a 20% total da área do Assentamento, havendo uma parte totalmente 

preservada, e outra utilizada para uso racional com conservação, através da formação de uma 

trilha para incrementar o turismo comunitário. Há também as matas ciliares, que são Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) ao redor dos recursos hídricos (lagoas), sendo reguladores de 

fluxos de água, sedimentos e nutrientes no ecossistema aquático. Nesta área a vegetação é de 

pequeno porte e não diversificada. 

 

B) Agrovilas, serviços públicos e as condições de vida dos assentados 

 

Quando a propriedade era uma fazenda particular, essa área era uma das mais 

desmatadas para a criação de cavalos. Hoje, encontra-se uma maior concentração de casas, 

formando as agrovilas. Há três agrovilas: a sede com 38 casas, dois galpões, uma igreja 

evangélica, uma escola, uma quadra, um salão comunitário, a sede do turismo comunitário, 

uma casa de farinha, um museu e uma casa de sementes; a agrovila II com 14 casas e a 

agrovila III, com 08 residências. 

São áreas que possuem também um maior acesso às comunidades vizinhas. Todos os 

quintais possuem uma área de igual tamanho. Nesse ambiente, além do morar, algumas 

famílias praticam atividades de pequenas criações como avicultura, ovinocaprinocultura, 

mandalas, bem como, cultivos de hortas, plantas medicinais e frutíferas nos chamados 

quintais produtivos. Estes cuidados principalmente pelas mulheres que ficam em casa, 

enquanto seus esposos estão nos roçados, contribuem na renda familiar, melhorando a 

qualidade alimentar oferecendo segurança alimentar nos períodos sazonais de ausência de 

chuva e de produção dos roçados. Há também as áreas de interesse coletivo ofertada por um 

grupo (BORGES, 2011), como o salão comunitário, escola, comércio, restaurante e chalés 

para o turismo comunitário que é ofertado no Assentamento. 
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Todos os assentados dispõem de energia elétrica para o consumo doméstico, visto que 

não existe agricultura irrigada. Há ainda outras formas de fontes de energia além da elétrica 

utilizadas no Assentamento como o uso do carvão. 

Não possuindo o serviço de tratamento de água (CAGECE), a água utilizada para o 

consumo humano, animal e irrigação dos quintais produtivos das residências é de poço ou 

nascente. 

Em relação à situação de habitação das famílias, no que diz respeito à tipologia da 

habitação, segundo a pesquisa 57 casas são de Alvenaria; 03 são de taipa revestida. As casas 

com os menores compartimentos pertencem às famílias agregadas, a qual não obtiveram 

acesso ao crédito habitação. Ademais, os assentados estão aguardando os créditos para a 

reforma das casas, sendo que muitas necessitam de reparos devido ao tempo em que foram 

construídas (Figura 5). 

Figura 5- Residência de um assentado. 

 

Fonte- autora 2013. 

 

As famílias enfrentaram várias dificuldades com a falta de infraestrutura e com os 

períodos de seca. Segundo os moradores, nos períodos críticos algumas famílias desistiram e 

saíram da área em busca de melhores condições de vida. 

As famílias que resistiram relatam o difícil momento que passaram e citam os agentes 

que os auxiliaram nos momentos difíceis. A CÁRITAS Diocesana (Limoeiro) aprovou um 

projeto emergencial para apoio na alimentação e na compra de ferramentas, garantindo as 

condições mínimas iniciais de trabalho e resistência na terra. 
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Os assentados (as) que permaneceram lutaram por melhores condições de vida sendo 

chamados de “guerreiros”, para o historiador filho de um dos assentados, Nascimento (2011, 

p.9): 

Essas famílias não são chamadas de guerreiras por acaso, por que enfrentar fome, 

má estrutura de moradia não são todos que conseguem até por isso muitos não 

resistiram e desistiram de seus sonhos, indo embora do assentamento [...] alguns 

moradores, por falta de ter o que comer se alimentaram de sebo de gado com 

farinha, pois eram as únicas coisas que tinham. 

 

Conforme relata Bergamasco (1996, p. 10) “(...) após a conquista da terra, inicia-se uma 

nova luta, pela consolidação da posse da terra, pela obtenção de condições econômicas e 

sociais mais favoráveis ao estabelecimento destes trabalhadores rurais". 

Os assentados também são atendidos pelos serviços sociais básicos, concatenados com a 

assistência do município como: educação, saúde (saneamento), cultura e lazer.  

Segundo dados da pesquisa, a maioria dos jovens está estudando, embora alguns tenham 

interrompido os estudos e constituído família, outros terminaram o ensino médio e trabalham 

como agricultores, além de outras atividades no Assentamento, como o turismo comunitário, 

outros ainda estão buscando continuar os estudos de modo a alcançarem uma qualificação 

profissional.  

A maioria dos adultos não concluiu o ensino médio, sendo que alguns deles optaram por 

cursar o EJA (Educação de Jovens e Adultos). Trabalham como agricultores, funcionários 

públicos e com o turismo comunitário. Os idosos, em sua maioria, são alfabetizados e 

aposentados. O (Gráfico 1) apresenta o número de pessoas por grau de instrução. 

 

Gráfico 1- Grau de instrução dos assentados. 

 

Fonte- Dados da pesquisa, 2012. 
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Fica evidente o grau relativamente baixo de instrução dos adultos, pois (26%) dos 

entrevistados encontram-se com o fundamental incompleto. Registra-se a presença de jovens 

ingressados e concluindo o ensino superior (4%) e a preocupação dos pais em manter os filhos 

na escola, principalmente as crianças, com (32%) cursando o fundamental e (9%) dos jovens 

no ensino médio. Percebe-se que a Educação Ambiental perpassa não somente pelo ensino 

formal, como também pelas práticas tradicionais de manejo da terra, porém quanto mais se 

busca o aprender de novas práticas, observa-se a perspectiva da sustentabilidade nas ações dos 

assentados.  

A Escola de Ensino Fundamental de Coqueirinho, localizada no Assentamento foi 

fundada em 1998, antes desse ano as aulas eram ministradas em um galpão existente na região 

(Figura 11). A primeira professora a senhora Fernanda, trabalha até hoje na escola, a mesma 

lembra os tempos difíceis, porém havia um grande empenho dos jovens e adultos, segundo a 

mesma, “todos buscaram uma nova vida em que havia aconchego” (Figura 6). 

Figura 6- a escola em 1998. 

 

Nota- A primeira professora, a senhora Fernanda no antigo galpão onde funcionava a escola. Fonte- autora, 

2012. 

 

Atualmente, há no Assentamento uma Escola de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I, onde todas as crianças têm acesso. Atende os alunos da localidade e as 

comunidades vizinhas de Mundo Novo e Volta Grande (vindos de transporte público) e 

funciona nos turnos manhã e tarde em um prédio de alvenaria. Já para o Fundamental II e 

Ensino Médio é necessário o deslocamento dos estudantes por meio de transporte público para 

as outras comunidades do município de Fortim (Figura 7). 
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Figura 7 - Atual escola de Coqueirinho. 

 

Fonte- autora, 2012. 

Dados da pesquisa (2012) revelam que a escola conta com 06 professores (duas 

concursadas e 04 contratados) que trabalham com a Educação Infantil-EI e do 1º ao 5º ano. 

No turno da manhã, há 01 classe de EI e 03 do fundamental I com 64 estudantes matriculados, 

cuja a frequência média é de 52 alunos. No turno da tarde, existem as turmas de 03 series do 

fundamental I, com matricula de 57 estudantes e frequência média de 49, totalizando 121 

estudantes matriculados. Havia evasões nas épocas da colheita das castanhas, porém está 

sendo realizado um trabalho na busca das crianças faltosas pela gestão de escola no intuito de 

diminuir as evasões escolares. 

Em relação ao nível de escolaridade dos professores, todos concluíram uma graduação 

na área e a primeira professora que hoje está na coordenação da escola possui pós-graduação 

em gestão escolar, o que demonstra o interesse na busca da formação profissional para exercer 

a função na escola na procura de melhorias na qualidade de ensino. 

Durante o período da pesquisa constatou-se que a escola enfrenta dificuldades em 

relação à infraestrutura da escola, com espaços precários para o melhor trabalho de 

planejamento dos professores, existe o material escolar como os livros didáticos, por vezes 

sendo necessário o auxilio dos pais na compra de materiais básicos como folhas de oficio 

dentre outros para a utilização diária da escola. O funcionamento da escola (estrutura física, 

material e merenda escolar), bem como o pagamento dos funcionários é de responsabilidade 

da prefeitura de Fortim. Outra dificuldade é construir um engajamento dos pais na educação 

dos filhos para um melhor aprendizado. 

Ao serem questionados sobre a base curricular da escola, obtém-se como resposta que 

corresponde a da sede do município, ou seja, um currículo urbano aplicado à realidade do 

campo.  
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Porém, é necessário que haja uma reestrutura do currículo adaptado às particularidades 

do campo, pois este é um território singular, porém heterogêneo em sua dinâmica social, 

cultural, econômica e ecológica. Deste modo, será possível construir saberes que de fato 

capacite a juventude para o campo e possibilite uma efetiva ação/intervenção qualificada na 

realidade em que vivem. Para tanto foi construído o Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

escola na perspectiva de adaptar a proposta curricular com atividades que envolvem o campo. 

Neste sentido, é necessário que as pessoas (re) pensem à educação do campo por meio 

de uma percepção do território pelo ser humano que o levará a reconhecer as interferências 

deste a natureza, bem como refletir e reorientar suas ações sobre o meio de modo a utilizar de 

forma racional os recursos naturais.  

Em relação ao serviço de saúde que é ofertado aos assentados é através do Programa 

Saúde da Família (PSF) e por meio do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), 

pelo Sistema Municipal de Saúde de Fortim (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2- Assistência mensal da equipe médica no Assentamento. 

 

Fonte- Dados da pesquisa, 2012. 

 

O Sistema assiste a todos com visita mensal da equipe do PSF (médicos, enfermeiros, 

técnicos de enfermagem e o agente de saúde), nem sempre sistemática, acontecendo na igreja 

evangélica do Assentamento, visto que não há uma estrutura física específica para a 

realização das consultas. Há também disponível o serviço odontológico, porém este 

atendimento especializado ocorre somente na sede do município.  

O agente comunitário de saúde realiza as visitas domiciliares, avisando sobre o dia das 

consultas no Assentamento e acompanhando principalmente aos idosos, gestantes e crianças. 

No caso de emergência, as famílias recorrem ao hospital da sede do próprio município ou a 

cidade vizinha de Aracati. (Gráfico 3). 
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Gráfico 3- Visita mensal do agente de saúde. 

 

Fonte- Dados da pesquisa, 2012. 

 

Porém, observa-se ainda a existência de uma saúde curativa e não preventiva, pois a 

presença da equipe médica resume-se no acompanhamento à pessoas doentes ou em 

condições consideradas de risco explícito (gestante, idosos, crianças), necessitando de uma 

atenção preventiva ao uso de álcool e drogas bem como, evitar a gravidez na adolescência e 

até mesmo os cuidados contra verminoses, o melhoramento dos hábitos alimentares, dentre 

outros.   

Estão expressas no (Gráfico 4), segundo os questionários, as doenças mais frequentes 

acometidas nas mulheres, homens e crianças. 

Gráfico 4- Doenças mais ocorrentes entre os assentados.  

 

Fonte- Dados da pesquisa, 2012. 

 

Observa-se que problemas de coluna ocorrendo em (24%) da população e vista em 

(18%) dos entrevistados, estão entre as doenças que mais acometem os assentados, bem 

típicas dos agricultores rurais que realizam um trabalho manual na formação e manutenção 
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dos roçados, bem como a exposição ao sol prejudicando a vista e podendo com o tempo 

acontecer casos de câncer de pele nos mais idosos. 

Algumas doenças como verminoses estão intimamente ligadas à falta de tratamento da 

água, pois o sistema de água e esgoto realizado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará 

(CAGECE) é inexistente. Sendo que, o abastecimento de água é por meio exclusivamente de 

poços e tratada por diversas formas: fervida, filtrada e clorada. Vale salientar, que não são 

todas as famílias que realizam o tratamento adequado.  

Outro fator, que condiciona uma estrutura social favorável ao desencadeamento de 

doenças é a ausência de um sistema de saneamento básico, porém existe nas residências 

instalações sanitária, como banheiros e fossas sépticas. 

Em relação aos resíduos sólidos, resultam de atividades de origem doméstica, industrial, 

comercial, agrícola, de serviços e varrição. A NBR 1000/04 classifica os resíduos em três 

classes: quanto aos riscos potenciais à saúde publica e ao meio ambiente, informando a 

periculosidade dos tipos de resíduos para uma melhor coleta, acondicionamento e destino 

final. 

A legislação federal, através do Decreto N° 49.974, determina que “a coleta, transporte 

e destinação final de resíduos deve ser processado sem causar danos à saúde e bem estar 

público, criar condições adversas às atividades sociais e econômicas e ocasionar danos à flora, 

à fauna e a outros recursos naturais”. 

Este foi um dos grandes problemas detectados no Assentamento, visto que os 

assentados não dispõem de coleta de lixo, sendo o mesmo, em todos os questionários 

aplicados, queimado ou enterrado. O que preocupa, pois a água, o solo, a fauna e flora estão 

comprometidos, além dos próprios assentados que ficam susceptíveis a doenças. 

Sabe-se que a insuficiência das políticas públicas de educação, saúde, saneamento 

básico e ambiental, habitação, ocupação e renda, (des) estruturam a organização social dos 

assentados. 

Em relação à cultura e lazer, no Assentamento os jovens possuem grupos de teatro e 

desenvolvem projetos socioculturais. O Núcleo de Áudio e Visual do Coqueirinho (NUAC) 

desenvolvem atividades tais como, a produção de vídeos e documentários (Figura 8). 
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Figura 8- Sede e grupo do NUAC. 

 

Fonte- Acervo NUAC. 

 

Segue no Anexo C um documentário realizado pelos jovens do grupo NUAC sobre a 

história dos assentados no Assentamento com o intuito de divulgação do TC. Os jovens 

também criaram um grupo de teatro, o qual por meio da arte expressam a história e a cultura 

local (Figura 9). 

Figura 9- Grupo de teatro. 

 

Fonte- Acervo NUAC. 

Outro projeto é a Arca das Letras, trata-se de uma biblioteca rural com o objetivo de 

incentivar a leitura das crianças e jovens da região (Figura 10). 

 

Figura 10- Projeto Arca das Letras. 

 

Fonte- Acervo do NUAC. 
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Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (9394/96) consta que a educação é um 

processo de formação que deve envolver a comunidade escolar de acordo com a realidade 

vivida. Deste modo a LDB (9394/96) dedicou um artigo específico à educação destinada ao 

camponês. Segundo a Lei, 

Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os 

sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua 

adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, 

especialmente: 

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 

necessidades e interesses dos alunos da zona rural; 

II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário 

escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

No referido artigo, percebe-se o reconhecimento legal das peculiaridades do campo que 

devem refletir nas práticas escolares diferenciadas das executadas no espaço urbano.  

No inciso I propõe que os currículos e as metodologias adotadas para a realidade do 

campo respeite as especificidades locais, mas não somente em relação à cidade como também 

às diversas realidades rurais. 

Os incisos II e III manifestam a preocupação com a autonomia da escola rural em 

adequar as atividades escolares as condições socioambientais exercidas no campo. 

Percebe-se que esta proposta de educação do campo perpassa pela interdisciplinaridade 

e transdisciplinaridade, de modo que é por meio da educação ambiental pensada de forma 

dialógica que a efetividade dos diálogos de saberes fragmentado poderá ser entendida na 

complexidade da realidade vivida no Assentamento. 

Um museu foi criado com o apoio da Rede TUCUM e ONG Tremembé com o intuito 

de resgatar a história dos assentados (as) e de proporcionar o conhecimento desta aos 

visitantes (Figura 11). 

Figura 11- Museu trilhando a nossa história. 
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Fonte- a autora, 2012. 

O projeto Assentamento Digital chega ao Assentamento por intermédio da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) em parceria com o INCRA, proporcionando as crianças, jovens e 

adultos inclusão digital (Figura 12). 

Figura 12- Projeto Assentamento Digital. 

 

Fonte- a autora, 2012. 

Além disso, todos dispõem de uma quadra de esportes localizada na própria região para 

a prática desportiva, onde são realizados também eventos, como a comemoração do 

aniversário do Assentamento (Figura 13). 

Figura 13- Quadra de esportes. 

  

Fonte- a autora, 2012. 

Entidades como a igreja católica fazem parte do contexto de vida dos assentados, visto 

que constitui um elemento de referência presentes nas lutas pela organização do Coqueirinho 

expresso na história do Assentamento (Figura 14). 
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Atualmente, as religiões católica e evangélica (Figura 14), predominam com suas 

diferentes formas de cultuar a Deus e segundo as entrevistas, os fieis renovam a fé e a 

esperança nas lutas e resistências diárias.  

 

 Figura 14- Igreja evangélica. 

 

Fonte- à autora, 2012. 

A igreja sempre esteve presente na construção história de vida dos assentados, com 

projetos e auxílio nos momentos da instalação e organização dos assentados. Dados da 

pesquisa revelam que a predominância é de fieis católicos, seguidos por evangélicos, porém 

grande parte dos assentados não frequenta nenhuma religião (Gráfico 5).  

 

Gráfico 5- Distribuição dos Assentados em relação à religião. 

 

Fonte- Dados da pesquisa, 2012. 

 

Observa-se a maior participação dos adultos e idosos que conservam a fé, enquanto os 

jovens estão mais afastados. No entanto, percebe-se a presença maior dos assentados nas 

associações do que na igreja o que demonstra o engajamento maior dos jovens nas decisões 

que envolvem a organização social e produtiva do Assentamento.  
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C) Origem de outras rendas da unidade familiar 

No começo havia grande deficiência de infraestrutura, não possuíam energia; no entanto 

por meio do INCRA, ao ser realizada análise de água da região, detectou ser de boa qualidade 

para o desenvolvimento da agricultura, porém o solo foi considerado infértil com baixo teor 

de nutrientes e matéria orgânica sendo impróprias para os cultivos da região. Vale ressaltar 

que não houve o processo de licenciamento da área ao ser desapropriada.  

A principal atividade a ser inicialmente implementada foi a agricultura de subsistência 

(milho, feijão).Cada família possui uma área que pode ser desmatada e cultivada. Observa-se 

que esta área está sendo explorada com as atividades agrícolas mais intensas. Apresenta o 

plantio de roçados (milho, feijão e mandioca), bem como identificam-se áreas de cajueiros 

gigantes e precoces. Há também em algumas áreas criações (suínos, aves e caprinos), bem 

como a atividade da apicultura. Percebe-se a prática de manejo com rotação de culturas e a 

utilização de adubos e pesticidas orgânicos para fertilizar o solo e combater as pragas. 

Algumas famílias já estão utilizando a técnica da enxertia, o que significa a substituição da 

copa dos cajueiros gigantes pouco produtivos, de modo a aumentar a produção. 

Na composição do aspecto econômico é considerada a renda familiar resultante da 

agricultura, porém os assentados contam também com o beneficio do governo (bolsa família), 

aposentadoria, trabalham como funcionários públicos do município e realizam outras 

atividades sazonalmente (Gráfico 6). 

Gráfico 6- Ocupação da população. 
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Fonte- Dados da pesquisa, 2012. 

 

Os aposentados representam (27%) da renda extra da família, os empregos formais, por 

(26%) dos pesquisados, como também sazonais em empresas particulares, por (15%) dos 

entrevistados. A procura desses trabalhos ocorre periodicamente no período de estiagem, onde 

há um êxodo rural. Em relação à composição da renda extra familiar (Gráfico 7). 

Gráfico 7- Composição da renda familiar. 

 

Fonte- Dados da pesquisa, 2012. 

 

Por meio dos dados coletados dos questionários, observa-se que a parte da população 

possui menos de um salário mínimo, por (38%) dos pesquisados. São agricultores que 

dependem do benefício do governo para a sustentação da família. Dentre os que possuem 

entre um e dois salários (49%), estão os aposentados que residem com os familiares. Os 

entrevistados que possuem uma renda acima de três salários, representando (2%), além do 

sistema produtivo complementam a renda com os empregos formais e informais. A renda 

baseia-se em um valor em média de um salário mínimo, valor vigente em 2013, de R$ 678,00 

(seiscentos e setenta e oito reais). 

Apesar da organização das associações, é necessário o aumento da produção para abrir 

novos mercados e, consequentemente, melhorar a renda. Nesse aspecto, o aumento de 

produção implica em medidas a serem tomadas pelos produtores como: financiamentos para 
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técnicas e instrumentos de produção, auxílio de técnicos especializados, conquista de novos 

mercados e, consequentemente, um aumento na produção. 

 

 

D)  Atividades econômicas agropecuárias 

 

Pode-se considerar a agricultura como uma atividade sustentável quando apresenta 

sustentabilidade social, ambiental e econômica. Nas atividades agrícolas exploradas nesse 

assentamento utilizam como insumos ou fatores de produção, principalmente, adubos 

naturais, sementes, mão-de-obra, máquinas e equipamentos (alugados para o preparo do solo). 

Todavia, como forma de esclarecer o itinerário técnico exercido no sistema de produção, fez-

se necessário uma sequencia de perguntas sobre o preparo da terra, instrumentos e insumos 

utilizados na produção e em relação aos cuidados com o solo para cultivo (Gráfico 8). 

Gráfico 8- Preparo do solo. 

 

Fonte- Dados da pesquisa, 2012. 

A maioria dos assentados ainda realizam antigas práticas agrícolas. A broca exercida 

por (40%) dos entrevistados é necessária, porém as queimadas, por (31%) e a limpeza do solo, 

por (16%), são questionadas quanto à qualidade do preparo do solo para o roçado, pois o 

deixa empobrecido e posteriormente infértil.  

Porém, percebe-se que novas práticas associadas à manutenção da vegetação no solo e a 

rotação de culturas estão presentes na prática agrícola apresentada em (13%) dos 

entrevistados. Tais formas de preparo devem ser disseminadas para uma melhor utilização do 

solo e consequentemente aumento de produção. O gráfico 9 identifica entre os assentados 

quais os instrumentos utilizados no trato dos roçados. 
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Gráfico 9 --- Instrumentos utilizados na produção. 

 

Fonte- Dados da pesquisa 2012. 

Quanto aos instrumentos de trabalho utilizados, os agricultores que vivem em condições 

de produção rudimentares e basicamente tradicionais, o que caracteriza o sistema de produção 

do pequeno produtor rural por serem instrumentos manuais e não mecanizados. Vale salientar, 

que o uso do trator de forma sazonal na preparação do solo é alugado, ou concedido pelo 

município. Os instrumento mais utilizados são a enxada, constatado, por (33%) dos 

pesquisados; a foice, por (23%); o machado, por (15%) e a chibanca, por (11%). 

Em relação aos insumos utilizados nas plantações detecta-se que (68%) dos agricultores 

utilizam como subsídios, os adubos naturais (compostos principalmente de esterco e restos de 

vegetais), sendo a fertilidade do solo fundamentada na rotação de culturas e adubo orgânico. 

O que mais uma vez caracteriza o agricultor familiar, já que é ausente a presença de adubos 

químicos que são utilizados na produção em larga escala. Porém, cerca de 32% dos 

assentados declararam não utilizar nenhum tipo de insumo, estes por sua vez não possuem 

bons resultados com a produção. 

Como ilustração do interesse pelas técnicas a (Figura 15), mostra um catavento utilizado 

para extrair água do lençol freático, um dos principais subsídios utilizados nos sistemas de 

produção. São técnicas simples, porém de grande significado para o pequeno agricultor como 

forma de irrigação. 
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Figura 15- Catavento. 

 

Fonte- a autora, 2012. 

Vale ressaltar, que as sementes utilizadas para o plantio são fornecidas pelo governo. 

Porém, existe uma casa onde são guardadas as sementes selecionadas pelos agricultores para 

um futuro plantio. Os assentados que se utilizam das sementes selecionadas devem repor ao 

banco de sementes. Este, contem sementes de vários vegetais como o feijão, milho, gergelim 

dentre outros (Figura 16). 

 

Figura 16: Banco de sementes da produção 

 

Fonte: a autora, 2013. 
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As principais culturas são o milho, feijão, mandioca, etc. A maioria dos produtores 

criam aves e caprinos. Vale mencionar ainda, que estes na sua maioria, são utilizados para 

consumo das famílias o que já se define esta prática agrícola como sendo familiar.  

O agricultor busca diversificar suas ações de acordo com as potencialidades e limitações 

dos recursos disponíveis. Percebe-se que quanto maior a diversidade dos meios de produção 

maior será a perspectiva de sustentabilidade social e ambiental do Assentamento. Na pesquisa 

foram identificados 5 tipos de sistemas de produtores (Quadro 1). 

O que diferencia as famílias em maior parte é a maior ou menor disponibilidade de mão 

de obra familiar e a renda extra, porém os itinerários técnicos aplicados às culturas são 

similares em todos os tipos de sistemas. O sistema de produção consiste no cultivo (milho, 

feijão, mandioca, cajueiro) e quintais produtivos. No sistema de criação (avicultura, bovinos 

ovinos, suínos, aquicultura e apicultura). Os agricultores possuem um banco de sementes, 

bem como podem comprá-las ou adquiri-las com o governo. Quanto à alimentação dos 

animais é basicamente a base da mandioca, restos de vegetação e alguns produtos comprados.  
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Quadro 1- Tipologias dos produtores e sistemas de produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte- Dados da pesquisa, 2012.

Mão-de-obra familiar 

60 famílias 

 

Todas as famílias têm acesso à 

água, a terra e a crédito. 
 

Sem renda  

Com renda extra 
 

Tipo 3 

(aposentadoria) 

 

 

4 famílias com 

cajueiro, milho, 

feijão e quintal 

produtivo. 

Sistema de criação: 

aves. 

Mandala. 
 

Tipo 4  

(Assalariado) 

 

 

9 famílias com 

quintais produtivos. 

Sistema de criação: 

aves. 

 
 

Tipo 5 (bolsa 

família e comércio) 

 

 

4 famílias com 

cajueiro, milho, 

feijão,  mandioca e 

quintal produtivo. 

Sistema de criação: 

Bovino, suínos, 

peixes (aquicultura) 

e abelhas 

(apicultura). 

Mandala. 
 

Tipo 1 

 

 

6 famílias com 

cajueiro, 

milho,feijão e 

mandioca. 

Sistema de criação: 

bovinos e suínos. 
 

Tipo 2 

 (bolsa família) 

 

37 famílias com 

Cajueiro, milho, 

feijão, mandioca e 

quintal produtivo. 

Produção de doce de 

frutas. 

Beneficiamento da 

castanha. 

Sistema de criação, 

suínos, ovino e aves. 
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• Caracterização e análise do sistema de produção tipo 1 

 

Composto por cinco famílias tem em média duas unidades de mãos de obra familiar 

disponível para o trabalho. O sistema de produção consiste no sistema de cultivo (milho, 

feijão e mandioca) e no sistema de criação (aves, suínos e bovinos). Nesse sistema de 

produção a entrada de insumo no sistema de criação é muito grande, principalmente na 

criação de porcos.  

 

• Caracterização e análise do sistema de produção tipo 2 

 

Esse sistema é composto por 32 famílias. Possuem um sistema de cultivo bem 

diversificado, com maior predominância do feijão, milho, mandioca e quintal produtivo. O 

sistema de criação é composto por aves, suínos e ovinos. Existe também o sistema de 

transformação no beneficiamento da castanha, produção de doces de caju, e das frutas dos 

quintais produtivos. No sistema de criação todas as famílias criam aves, mas nem todas 

possuem suínos nem trabalham com apicultura (criação de abelhas).  

 

• Caracterização e análise do sistema de produção tipo 3 

 

Esse tipo de sistema é caracterizado por três famílias que dispõe de renda extra 

por meio da aposentadoria. A maioria das atividades que essas famílias desenvolvem 

necessita de mão de obra fora da unidade familiar, havendo a contratação da mão de obra para 

a manutenção do sistema de cultivo. Nesse caso, em todos os elementos do itinerário técnico 

ocorre a contratação da mão de obra. 

 

• Caracterização e análise do sistema de produção tipo 4 

 

Esse sistema de produção é o mais simples, representado nove famílias e só existe o 

sistema de cultivo (quintais produtivos). O destino da produção é para o consumo da família. 

Nem todas as famílias possuem o sistema de criação composto por aves. 

 

 



75 

 

• Caracterização e análise do sistema de produção tipo 5 

 

O tipo 5 existe uma renda extra por meio da bolsa família e do comercio, é 

representado por quatro famílias. Como os demais sistemas, desenvolvem o cultivo (feijão, 

milho, mandioca, cajueiro e quintais produtivos) e a criação (suínos, peixes, abelhas e aves). 

Além do sistema de transformação, composto pelo beneficiamento da castanha e a produção 

do mel. 

Após a diferenciação dos sistemas de produtores é possível compreender os fluxos de 

fertilidade e dos produtos gerados dentro do sistema de produção. O funcionamento do 

subsistema de produção, com os subsídios de entrada e produtos de saída, permite 

compreender os itinerários técnicos utilizados pelos agricultores desde o preparo do solo, o 

plantio e a colheita do produto. Permite ainda ir além no entendimento do processo cíclico da 

natureza e a comercialização que perpassa pelas relações sociais (Quadro 2). 
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Quadro 2- Caracterização do subsistema de produção. 

Fonte- Dados da pesquisa, 2012. 

 

SISTEMA DE 

CULTIVO 

SISTEMA DE 

CRIAÇÃO 

GADO 

MILHO MANDIOCA 

FEIJÃO 

CAJUEIRO 

PORCO 

GALINHA 
PASTAGEM 

(MATA NATIVA) 

ABELHA 

Quintal produtivo 

CAJUEIRO 
COLETIVO 

CAPIM 

SISTEMA DE TRANSF. 

                   Doce, mel, castanha... 

Venda da maniva 
 Venda e consumo familiar 

 

TRATOR 

ALUGADO 

Leite (venda e consumo) 

venda do gado. 

Consumo familiar e venda  

 

Consumo familiar e venda de 

(galinhas e ovos) 

Venda e consumo familiar 

Consumo familiar e venda.   consumo 

 

 

 Venda e consumo familiar. 

Pagamento de credito.  

 

Compra de residiu e vacinas                                                                                                                                                                                                                 

Contratação da mão de obra e semente do 

governo. 

Frutas e hortaliça 

(consumo e venda) 

 

Compra de cera 

Venda  consumo 

 

 

Consumo e venda  

 

Compra de farelo 

 

Atividade não desenvolvida por todas as tipologias de 

produtores 

Atividade desenvolvida por todas as tipologias de produtores 

Contratação de Mão de obra  consumo 

 

 

Contratação de mão de obra  consumo 

 

 

Fluxo de fertilidade  

Fluxo de produto 
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A partir da caracterização dos sistemas de produção é possível reduzir ou substituir as 

práticas agrícolas nos itinerários técnicos (queimadas, desmatamentos) e os subsídios de 

entrada nos sistemas: fertilizantes, pesticidas, combustíveis fosseis, dando ênfase à safra para 

o sustento, diminuindo os problemas ambientais como: erosão do solo, perda de habitat, 

resíduos sólidos. Deste modo, poderá gerar uma agricultura mais sustentável, a partir do 

momento em que se manter uma produção alternativa
5
 aliando a conservação dos recursos 

naturais à produção. 

A reprodução da fertilidade do solo desse sistema é realizada de forma orgânica através 

dos estercos, restos de vegetais e rotação de cultura no caso do milho e feijão.  Todos os 

agricultores utilizam o mesmo itinerário técnico, seguindo os seguintes passos: preparo do 

solo brocando, plantio, capina e colheita manual. O tratamento principalmente contra as 

formigas e pragas são realizadas com a aplicação de defensivos tratados culturalmente com 

substâncias orgânicas da região. 

No sistema de cultivo, o preparo do solo é através do trator, tanto para o plantio do 

feijão, milho, mandioca e na limpeza dos cajueiros. Os agricultores possuem um banco de 

sementes, bem como podem adquiri-las com o governo. Há venda da castanha do caju. O 

milho produzido nesse sistema é utilizado na alimentação animal e venda quando há 

excedente. O feijão tem a produção destinada a alimentação familiar.  O destino dos produtos 

do quintal produtivo é para o consumo da família, como também as frutas passam por um 

processo de transformação na produção de doces.  

No sistema de criação nem todas as famílias criam aves, suínos, peixes e abelhas. Os 

subsistemas dos porcos e das galinhas são a principal forma de alimentação familiar, com os 

excedentes e demandas para o consumo externo, ocorre à venda de alguns animais. Já os 

subsistemas da aquicultura (produção de peixes) e da apicultura (produção do mel) o destino 

da produção além do consumo familiar é a venda no comércio. A alimentação dos animais é 

basicamente a base de farelo, do milho, da maniva (a base da mandioca) e alguns produtos 

comprados no mercado. 

Percebe-se que os processos naturais determinam o trabalho de produção agrícola, pois 

a agricultura de sequeiro acompanha o ciclo das chuvas da região. Deste modo, no calendário 

de trabalho ficam visíveis os períodos de maior intensificação da mão de obra no sistema de 

produção. Ocorrendo no início do ano devido os meses chuvosos e nos últimos meses do ano 

durante a colheita do caju (Tabela 1). 

                                                           
5
 Agricultura sustentável de baixa entrada de energia, consequentemente menor quantidade de resíduos. ODUM 

(2008,p.34). 
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Tabela 1: Calendário de trabalho, subsistemas de cultivo e criação, 2011-2012 

Sistema de Cultivo/Criação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
 Quintais Produtivos X X X X X X X X X X X X 
 Milho X X X X X X X 

    

X 
 Feijão X X X X X 

      

X 
 Mandioca X X X 

   

X X X 

 

X X 
 Caju 

        

X X X X 
 Caprinos X X X X X X X X X X X X 
 Aves X X X X X X X X X X X X 
 Suínos X X X X X X X X X X X X 
 Abelhas X X X X X X X X X X X X 
 Mandalas X X X X X X X X X X X X  

Fonte: Trabalho de campo, dados organizados pela autora. 

Por meio do calendário de trabalho é possível determinar os subsistemas e analisar a 

distribuição da mão de obra necessária para a produção durante o ano, que são maiores no 

período chuvoso. 

De acordo com o calendário, a mão de obra para os quintais produtivos ocorre durante o 

ano todo, visto que a manutenção da diversidade dos vegetais (frutas, hortaliças) é constante, 

colhendo em épocas diferentes do ano. 

Os subsistemas compostos pelo cultivo do milho, feijão e mandioca intensificam a 

necessidade de mão de obra no início do ano, momento em que os agricultores preparam o 

solo, para o plantio das culturas e a colheita no período chuvoso. 

A cultura formada por cajueiros apresenta-se nos últimos meses do ano, intensificando a 

mão de obra, devido à colheita do caju. Os subsistemas de criações demandam uma mão de 

obra familiar durante todo o ano, necessária para o acompanhamento do desenvolvimento do 

sistema produtivo. 

De acordo com os meses de maior e menor intensificação do trabalho familiar, percebe-

se que nos períodos de menor intensidade ocorre a prática de outras atividades 

complementares para o sustento das famílias, como trabalhos informais e sazonais, bem como 

é o período de maior recebimento de turistas na prática do turismo comunitário. 
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Todas as casas possuem os quintais com uma área de 30x150, sendo alguns produtivos. 

Os chamados quintais produtivos são bem diversificados, com plantas frutíferas, hortícolas e 

medicinais, além da criação de animais de pequeno porte, como as aves. 

Atualmente os quintais que se tornam produtivos, contribuem na renda familiar, na 

melhoria da qualidade alimentar da família e oferecem segurança alimentar nos períodos 

sazonais de ausência de chuva e de produção nos roçados (Figura 17). 

 

Figura 17- Quintais produtivos 

 

Fonte: Mosaico elaborado pela autora, 2013 

 

As mulheres possuem papel fundamental na manutenção dos quintais, pois enquanto os 

homens estão nos roçados às mesmas cuidam do cultivo e da criação, garantindo de forma 

constante uma alimentação variada baseada em frutas e verduras, e havendo excedentes, 

garantem também renda familiar. A pesquisa revela a diversidade de cultivo presentes nos 

roçados e quintais produtivos (Gráfico 10). 
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Gráfico 13- Subsistema de cultivo. 

 

Fonte- Dados da pesquisa 2012. 

O plantio do feijão é a principal forma de cultivo entre os pesquisados, por (28%), 

seguido do milho, por (21%) e da mandioca, por (19%). O cultivo do caju, por (13%) dos 

pesquisados, trabalham na sua colheita e venda da castanha. Nos quintais produtivos, 

encontram-se as plantas frutíferas, por (9%); hortaliças, por (5%); plantas medicinais, por 

(2%); dentre outras (3%). 

A atividade pecuária no Coqueirinho é baseada na criação de ovinos, caprinos e suínos, 

bem como na criação de aves (galinhas, capotes, patos e perus). Os animais pastam na mata 

nativa durante o período chuvoso e se alimentam dos restos das culturas de milho, feijão e 

mandioca (Figura 19).  

Figura 19: Atividade agropecuária 

 

Fonte: Mosaico elaborado pela autora, 2013. 

 

A assistência técnica é essencial no Assentamento nas ações de manejo sanitário dos 

rebanhos como a aplicação de medicamentos emergenciais, vacina e vermífugos. Percebe-se 
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que a criação de bovinos não demonstra ser uma potencialidade da região devido às condições 

semiáridas que pedem grandes subsídios para manutenção do rebanho. 

Outra atividade é a apicultura que está intimamente ligada à conservação ambiental, 

visto que para uma boa produção as abelhas ápices necessitam da mata preservada para captar 

o néctar das flores e produzir o mel (Figura 19). 

Figura 19: Apicultura 

 

Fonte: Mosaico elaborado pela autora, 2012. 

 

Acredita-se que esta é uma excelente atividade a ser desenvolvida visando à 

conservação ambiental e a sustentabilidade humana. Poucas famílias desenvolvem esta 

atividade, mas demonstram estarem satisfeitas com o resultado na produção ampliando 

também a percepção da necessidade de conservação. 

Outro sistema que agrega a produção são as mandalas (sistema de produção integrado), 

que consiste no consórcio de culturas (frutas, hortaliças e plantas medicinais) e de criação 

(aves e peixes), que pode ser instalado no próprio quintal das casas dos assentados. O sistema 

cíclico retroalimenta todo o sistema de produção (Figura 20). 
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Figura 20: Sistema de produção integrado (mandala) 

 

Fonte: Mosaico elaborado pela autora, 2013 

A experiência da produção das mandalas nas famílias foi relativa. Dentre as famílias 

que adotaram o sistema percebe-se, algumas muito produtivas que abastecem a família, 

gerando também excedentes para o mercado. Alguns utilizam para o turismo comunitário. 

Estas recebem turistas que visam conhecer o funcionamento do sistema, bem como estudantes 

e profissionais interessados em nesse modo de produção. Outras famílias estão com as 

mandalas desativadas, por não conseguirem mantê-la, seja por questões técnicas ou por não 

continuarem com o sistema. Quanto à diversidade no sistema de criação do Assentamento, a 

pesquisa revela (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11- Subsistemas de criação. 

 

Fonte- Dados da pesquisa 2012. 
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Os resultados indicam que é grande a diversidade no sistema de criação, sendo que a 

maior criação é das aves, por (39%) dos pesquisados, seguidos por suínos, por (18%); criação 

de cavalos/jumentos, por (12%); bovinos, por (11%); criação de peixes, por (8%); ovinos e 

caprinos respectivamente, por (7%) e (2%) e a criação de abelhas, por (2%) dos entrevistados. 

Acredita-se, que as pequenas criações são mais viáveis no Assentamento, visto que 

possuem um rápido crescimento, necessitam de pequenos espaços e são adaptadas a região, 

não correndo o risco de grandes perdas na produção. 

 

E) Sistema de Transformação 

 

Algumas famílias estão iniciando um processo de beneficiamento da castanha e do caju 

(desde o processo de seleção, corte, cozimento, despeliculagem, estufagem e torragem das 

castanhas), para comercialização direta do produto, diminuindo os atravessadores, 

proporcionando assim, que a maior parte da renda fique com os assentados. Além disso, 

outras famílias produzem mel, doce e o vinho de excelente qualidade e boa aceitação no 

mercado (Figura 21). 

Figura 21: Agroindustrialização da castanha 

 

Fonte: a autora, 2013. 
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Uma casa de farinha está sendo construída no Assentamento de modo a beneficiarem a 

mandioca, visto que essa atividade era realizada na comunidade vizinha, onde maior parte da 

renda adquirida ficava com o dono da casa e no transporte da mandioca (Figura 22). 

Figura 22: Agroindustrialização da produção da farinha da mandioca. 

 

Fonte: a autora, 2013. 

No Coqueirinho há vários grupos que desenvolvem diferentes atividades que 

complementam a renda familiar. Há grupos homens e mulheres que trabalham com o 

artesanato bem como com a produção de cosméticos naturais (Figura 23). 

 

Figura 23: Artesanatos e cosméticos realizados pelos assentados. 

 

Fonte: a autora, 2013. 
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F) Sistema Extrativista (vegetal) 

 

O Coqueirinho possui uma área em torno de 4 ha de carnaubal, porém a exploração da 

carnaúba é realizada por terceiros através do sistema de arrendamento. Poucas famílias são 

beneficiadas com essa atividade (Figura 24). 

Figura 24: Atividade extrativista 

 

Fonte: a autora, 2013. 

 

G) Comercialização e Abastecimento 

 

A comercialização dos produtos é através da BODEGA NORDESTE VIVO E 

SOLIDÁRIO (Aracati), que recebe produtos de grupos de associados e coloca à disposição 

para o consumo nos municípios de Fortim, Aracati e comunidades vizinhas. Além disso, no 

próprio Assentamento por meio do comércio local e do Turismo Comunitário. O resultado da 

pesquisa sobre o destino da produção revela o Gráfico 12. 
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Gráfico 12- Comercialização da produção. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

O resultado obtido é muito significativo para compreender o processo de produção dos 

assentados. Como já esperada a maior parte da produção é destinada ao consumo da família 

(agricultura familiar de subsistência) ficando na localidade, por (82%) dos entrevistados, 

enquanto (18%) vendem o excedente para o mercado externo, sendo (13%) para o município 

de Aracati e (5%) para o município de Fortim. O fato do consumo do município vizinho 

(Aracati) ser maior que o próprio município, deve-se a proximidade geográfica. 

O Turismo Comunitário surge como uma atividade de produção não agrícola que vem 

agregar os sistemas de produção do Assentamento. Trazendo uma filosofia de disseminação 

da culinária e cultura local, aliado a conservação do ambiente (o bioma Caatinga) diferente do 

turismo convencional de exploração dos recursos naturais e humanos que degradam as 

condições sociais e ambientais da sociedade. Segundo Lima; Borges, (2012, p.139) 

O turismo comunitário pode ser apontado como uma possibilidade de 

desenvolvimento para comunidades rurais, que, na busca por melhores 

condições de vida, estabelecem novas relações com a terra, agregando a ela 

outras funções além do plantio, do extrativismo, da criação de animais, e 

desenvolvendo a possibilidade de permanecer no seu lugar, entendendo aqui 

como espaço vivido, lugar das memórias construídas na coletividade e que, a 

partir delas, recordações e laços são estabelecidos.  

 

Participa diretamente do turismo comunitário a associação ACOOPAC, composta por 

12 famílias. Estas são divididas em grupos que desenvolvem diferentes funções para uma 

melhor funcionalidade da atividade. 

A infraestrutura turística é boa, uma vez que suas estradas permitem um fácil acesso ao 

Assentamento, dispondo de energia elétrica e água que são essenciais para a concretização 

dessa atividade, bem como restaurantes e locais para hospedagem, através de chalés com 

banheiros e fossas sépticas (Figura 25). 
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Figura 25- Infraestrutura para o turismo comunitário. 

  

 

Fonte- à autora, 2012. 

O roteiro turístico ofertado no Assentamento busca integrar o visitante à realidade rural, 

com apresentação da história de luta dos assentados demonstrando o seu modo de vida por 

meio de conversas, vídeos e apresentações artísticas.  

Aliada à relação de conservação ambiental, são realizadas visitas aos arredores do 

Assentamento para proporcionar ao turista vivenciar na prática o modo de vida rural. Isso é 

feito, através de um passeio de carroça de boi, bem como da realização de trilha em meio à 

vegetação de tabuleiro preservada, levando o conhecimento de como se dá o manejo de hortas 

orgânicas, sistema agroflorestal (milho, feijão e mandioca), banco de sementes, apresentando 

essas e outras atividades econômicas desenvolvidas no Assentamento. 

Podemos citar a apicultura, os sistemas de mandalas, os quintais produtivos com grande 

variedade de frutas e hortaliças (mamão, acerola, coentro, cebola, tomate), plantas medicinais 

e animais de pequeno porte (caprinos, ovinos e aves), artesanato e produtos de beleza feitos 

pelos moradores com conteúdos naturais.  

Tais visitas realizadas com os turistas possuem uma força simbólica importante, pois 

apresentam outro modo de produção alicerçado na agricultura familiar agroecológica 

contrapondo-se à agricultura de mercado denominada agronegócio, que se funda na 

monocultura, em relações de trabalho de base empresarial, no uso de tecnologia de base 

industrial, no uso de sementes geneticamente modificadas e numa produção voltada para o 

mercado internacional. 
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As comidas típicas são outro grande atrativo para os visitantes com produtos orgânicos 

produzidos no próprio Assentamento, como sucos naturais, alimentos regionais, 

proporcionando uma sensibilização sobre a alimentação saudável (Figura 26). 

 

Figura 26- Atrativos turísticos do Assentamento Coqueirinho. 

 

 

Fonte- à autora, 2012. 

Os valores de hospedagem nos chalés são de R$ 35,00 (individual), R$ 40,00 (casal) a 

R$ 50,00 (três pessoas). As residências dos assentados também acolhem os turistas, em 

períodos de maior demanda. 

Durante a pesquisa de campo pôde-se observar que os visitantes entrevistados 

demonstram surpresa ao conhecer uma realidade rural com as características apresentadas no 

Assentamento Coqueirinho. A jovem estudante Z afirma que, “Eu associava Assentamento a 

precariedade da vida rural, porém agora tenho a perspectiva de que tem muita coisa boa nessa 

realidade que parece ser mais saudável que a vida na cidade”. 

Para os assentados, a principal dificuldade apresentada nessa nova atividade econômica 

está relacionada às formas de divulgação que se dão, principalmente, por meio do portal da 

rede TUCUM, apontando que a sinalização que leva ao Assentamento é precária, bem como 

os sinais para telefone e internet ainda dificultam a divulgação da atividade na área. Além 

disso, segundo a senhora X, essa ramificação do turismo ainda “não é reconhecida pelo 

município” que prioriza o turismo de massa. Para o senhor Y, “Não queremos o turismo de 
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massa (que gera prostituição e drogas), mas pessoas que queiram conhecer o nosso modo de 

vida no campo”. 

Vale salientar que a principal atividade econômica desenvolvida no Assentamento é a 

agricultura, sendo o turismo rural uma atividade complementar de renda para as famílias 

envolvidas direta e indiretamente no processo (os produtos ofertados na atividade turística são 

obtidos das famílias), além de ser uma forma de manter e disseminar sua história, cultura e 

conservar o ambiente vivido no Assentamento.  

Percebe-se que, juntamente com a implementação da atividade turística de base 

comunitária no Assentamento, houve uma ressignificação dos sistemas agrários, que foram 

criados e recriados ao longo da existência dos assentados na área, transformando e 

dinamizando o território. 

O turismo é considerado aqui como uma atividade econômica que agrega os 

subsistemas agrários que serão mais bem delineados nas próximas etapas da metodologia, de 

modo a compreender quais as limitações e potencialidades do Assentamento em estudo. Após 

várias perdas na agricultura, por ausência técnica, instrumentos de produção e condições 

ambientais, o turismo comunitário surge como mais uma alternativa para a construção de uma 

sociedade sustentável. Visto que, com a implementação do turismo de base comunitária, 

através da construção de um restaurante, chalés, trilha, associado ao fortalecimento da cultura 

e gastronomia regional, vem possibilitando aumento da renda dos assentados e conservação 

dos recursos naturais. 

Percebe-se que a participação dos diversos atores sociais no campo passa pela gestão 

democrática do Assentamento que, só será concretizada quando houver uma transformação na 

estrutura fundiária que permita a posse e uso da terra aos trabalhadores rurais. A partir desse 

momento, será possível discutir os desafios na complexidade dos processos produtivos dos 

assentamentos: 

[...] conhecimento de técnicas específicas ao ciclo produtivo da cultura; elaboração 

do calendário agrícola; debate e decisão por um tipo de sistema de produção que 

considere a preservação da natureza e também a produtividade, armazenamento, 

aproveitamento e comercialização da produção; beneficiamento dos assentados; 

conhecimento e funcionamento do mercado local e regional; construção de parcerias 

(ESMERALDO,2007 p. 75)   

 

A disseminação dos movimentos associativistas e o crescimento das representações do 

segmento do campo têm chamado atenção da sociedade como forma de refletir sobre a ação 

humana sobre o meio e sobre os homens, o que vem rompendo com velhos paradigmas de 

desenvolvimento, para uma gestão participativa pensada na sustentabilidade local. 
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Contudo percebeu-se durante o trabalho de campo, que o Assentamento Coqueirinho foi 

sendo alterado com a introdução de infraestrutura de estradas, transportes, energia, água, 

educação, saúde e a política. Nas formas de organização do município e dos assentados. 

Muitos são as instituições que atuaram e atuam nas transformações que envolveram as 

relações sociais ao longo dos anos. Os dados do trabalho estão constantemente sendo 

alterados e o território muda em suas características naturais e humanas. 

Com as informações, foi elaborado um quadro de síntese geohistórica, em que 

configuram as transformações sociais e ambientais ao longo da existência do Assentamento, 

podendo gerar cenários futuros, socioambientais e econômicos (Quadro 3). 
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Fonte: Elaborado pela autora, durante as entrevistas históricas, 2012. 

---------------------------------------------------1995-------------------1996-----------------------1997/1998-----------------------------------------2001-------------------------2005--------------------2006/2012→ 

 

 

Aspectos 

técnicos 

Aspectos 

sociais e 

econômicos 

Aspectos 

ambientais 

Emissão 

de posse  

Técnicas de manejo: 

utilização de tratores. 

 

Fazenda Catu 

 

Criação gado e 

haras/desmatamento 

e queimadas/ 

 

Credito INCRA 

(habitação, 

alimentação e 

fomento) 

Projeto Caritas 

(auxilio 

alimentação e 

ferramentas para 

agricultura) 

Criação da 

associação 

ACOOPAC  

 

Construção 

das casas/ 

utilização 

das áreas 

desmatadas 

 

Instalação de 

energia elétrica 

Criação da 

associação APIAC 

Imigração de 

famílias 

 

Período de seca 

sem produção 

 

Credito                         

emergencial 

– INCRA 

(SOS Banco 

do Brasil) 

 

Convênio governo 

(LUMIAR), hoje 

CONTACT 

(assistência 

técnica). 

Investimento 

PRONAF 

 

 Projeto Turismo comunitário (ONG. 

Tremembé-Itália)- REDE TUCUM,; 

Criação do NUAC – grupo de teatro 

(BNB/cultura); Criação da 

cooperativa de economia solidária 

(BODEGA); Criação do museu 

(TREMEMBÉ – Caiçara) – em 

andamento; Construção da estrada; 

Emigração de famílias; Casa de 

sementes, casa de farinha. 

Criação de mandalas e quintais 

produtivos (TERRAMAR); 

Apicultura, sistema agroflorestal, 

cajucultura manejo florestal. 

 

Coleta de castanha nos 

cajueiros gigantes 

existentes/ Produção 

agrícola (mandioca, 

milho, feijão)/ Criação de 

caprinos 

 

Zona com maior 

ocorrência de 

desmatamento/q

ueimadas para 

criação de 

gado/haras na 

fazenda Catu 

 

Seca da lagoa 

existente 

Venda de lenha para o custeio da 

agricultura e subsistência. 

Desmatamento/Queimadas  

 

Solo infértil 

 

Construção de 

catavento, poço, 

raleamento, 

cercas. Criações: 

caprinos, ovinos, 

gado. Cultivos: 

mandioca,  milho, 

feijão e cajueiro. 

 

 
Perda da assistência técnica, perda de 85% da 

produção. Dívida com a instituição financeira. 

 

Atividades desenvolvidas:  

agricultura, pecuária, produção de 

cosméticos, artesanato, apicultura. 

 

Mata fechada Mata fechada 

 

Mata preservada 

 

Mata preservada/reserva legal/ trilha ecológica 

Quadro 3: Síntese geohistórica de uso e ocupação do Assentamento 
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O quadro sintetiza as mudanças socioambientais ocorridas no Assentamento 

Coqueirinho ao longo da história dos assentados. Tais configurações territoriais partem da 

organização social e de fatores externos como os projetos sociais e de produção, envolvendo 

os aspectos técnicos e ambientais. Neste sentido, é necessário que a gestão seja realizada 

atendendo os interesses dos assentados na perspectiva de uma sociedade sustentável.  

O Assentamento Coqueirinho deve ser compreendido como uma unidade de produção 

que não apenas gerem excedentes econômicos mas, observando também os aspectos políticos, 

sociais, ambientais e culturais. Que o desenvolvimento do território rural seja exercido pelos 

assentados de forma endógena, conhecendo suas potencialidades e limitações. 

A partir do presente estudo foi possível realizar uma síntese das informações da análise 

de uso e ocupação do Assentamento Coqueirinho compiladas no Quadro 4, onde são 

apresentadas as limitações e potencialidades da área em estudo, bem como algumas propostas 

discutidas de forma participativa com os assentados por meio das entrevistas e dos 

questionários semiestruturados visando a conservação dos recursos naturais e 

consequentemente a sustentabilidade local das atividades socioeconômicas, no modo de vida 

rural. 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

ASPECTOS 

POTENCIALIDADES LIMITAÇÕES AÇÕES PROPOSTAS 

 

 

 

SOCIAIS 

- Organização dos assentados por associações; 

- Assistência da equipe médica periodicamente; 

- Há um prédio destinado a escola; 

- As áreas destinadas à cultura e lazer dos 

assentados é o salão comunitário, onde 

funciona o projeto Assentamento Digital; o 

NUAC; um museu e a quadra de esportes. 

 

 

- Posto de saúde inexistente; 

- Ausência de transporte constante para o 

deslocamento dos assentados;  

- Educação com currículo urbano; 

- Falta de áreas de lazer;  

- infraestrutura (difícil acesso, restrição de 

água em determinados locais); 

- Implementação de um posto de saúde no Assentamento; 

- Linha de transporte coletivo; 

- Implementação da Escola do Campo; 

- Criação de um ponto Cultural; manutenção dos espaços 

culturais; 

- Priorizar projetos de manutenção das estradas, casas e 

demais áreas coletivas; criação de poços para um melhor 

acesso a água; 

 

 

 

AMBIENTAIS 

- Percebe-se um grau de conscientização de 

conservação ambiental entre a maioria dos 

assentados, quando indagam a importância da 

manutenção das florestas para os recursos 

hídricos e a preocupação com o inadequado 

destino do lixo. 

- Boa qualidade de recursos hídricos; 

- Coleta de lixo inexistente; 

- Saneamento básico inexistente; 

- Degradação Ambiental 

(queimadas/desmatamentos); 

- Solo considerado infértil; 

- Ações de coleta conjuntas com associações de catadores de 

lixo; 

- Fiscalização ambiental mais efetiva dos órgãos 

competentes, bem como programas educativos com práticas 

agroecológicas de manejo do solo (queimada controlada, 

utilização de adubos orgânicos e defensivos naturais, 

utilização da cobertura seca); 

- Recomposição florestal com mudas nativas do bioma 

caatinga; 

 

 

 

ECONÔMICOS 

 - Sistema de produção diversificado no 

sistema de cultivo e criação (principalmente 

com animais de pequeno porte), o que garante 

maior heterogeneidade nos meios de produção 

e consequentemente maior sustentabilidade nas 

atividades do Assentamento; 

- Turismo Comunitário que agrega os sistemas 

de produção, bem como reafirma a cultura, 

história e tradição dos assentados. 

- Falta apoio ao projeto de turismo da área; 

- Difícil acesso aos créditos e assistência 

técnica. 

- Criar programas de integração do turismo comunitário com 

o município; 

- Desenvolver projetos para a disseminação das tecnologias 

sustentáveis (forno ecoeficiente, utilização da energia solar, 

meliponicultura, incentivo e aperfeiçoamento da atividade 

integrada dos sistemas de produção: mandalas e criação de 

animais de pequeno porte: ovinocaprinocultura); 

 

Fonte- Baseada na pesquisa de campo por meio de visitas às residências dos assentados (as) (2011 e 2012). Para as propostas de ações levou-se em consideração as 

entrevistas e questionários aplicados com os assentados, a análise dos dados pela autora e a Política Nacional de Meio Ambiente.
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Quadro 4: Análise do Uso e Ocupação do Assentamento Coqueirinho 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao caminhar na compreensão da construção do conhecimento foi possível entender o 

distanciamento do ser humano da natureza, transformando-a, consumindo os recursos naturais de 

forma desenfreada, para atender o consumismo inerente ao modelo de desenvolvimento 

capitalista que rege a sociedade contemporânea. Este degrada a natureza, gerando e acirrando os 

problemas sociais e ambientais vivenciados pela humanidade. Tal modelo, não corresponde as 

reais necessidades da população, sendo necessária a construção de novos paradigmas que 

integram as questões sociais, ambientais e econômicas, sem sobrepô-las uma sobre as outras.  

Para tanto, o presente trabalho realizou um estudo visando entender as novas configurações 

do desenvolvimento territorial rural, não pautado no capital, mas que representam construções 

sociais que buscam práticas sustentáveis locais. Acredita-se, que a conservação ambiental 

implica a compreensão de como a sociedade se relaciona com a natureza e os processos sociais e 

culturais que compõem o modo de vida. Nesse sentido, a pesquisa direcionou-se para uma 

análise do uso e ocupação (1995 a 2012) da dinâmica de uso e ocupação de forma participativa 

do Assentamento Coqueirinho-Fortim/CE, considerando as transformações sociais, ambientais e 

econômicas ocorridas no Assentamento. 

A reforma agrária no Brasil é pensada como uma forma de distribuição, ocupação e 

organização das terras até então concentradas nas mãos de poucos, fruto de um processo 

histórico de colonização.  O Assentamento Coqueirinho trata-se de uma experiência de reforma 

agrária no Ceará. Levando-se em consideração que o programa de reforma agrária é processual, 

indo além da desapropriação da terra e da formação dos projetos de Assentamentos, configura-se 

com a luta dos assentados para se afirmarem sujeitos e produtores rurais, para alcançar a 

sustentabilidade. Neste sentido, percebe-se que o fracasso ou sucesso dos Assentamentos rurais, 

dependem não somente da administração desta unidade de produção que é realizada pelas 

políticas públicas do Estado, que visam a pretensa autonomia dos assentados e por vezes 

desconsideram a heterogeneidade de cada Assentamento com suas peculiaridades que devem ser 

respeitadas e consideradas no processo de planejamento e gestão do território. Mas, dependem 

também da gestão do território realizada pelas formas de organização dos assentados. 

Os resultados do trabalho apontam para novas configurações nas quais o Assentamento 

Coqueirinho vem passando ao longo de sua existência. O espaço antes utilizado por um único 

proprietário para agropecuária recebe 60 famílias que constroem com suas relações sociais, 

culturais de trabalho e históricas um território marcado por lutas de resistência para a 
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sustentabilidade das ações da agricultura familiar, confrontando com a lógica do capital que 

influencia no processo de desenvolvimento dos sistemas de produção, que não fortalece a 

diversidade de culturas, prática típica da produção familiar. 

Analisando os sistemas de produção do Assentamento, percebe-se que após passarem por 

perdas com a realização da pecuária, através dos créditos concedidos pelo Plano Nacional de 

Reforma Agrária (por implementar um modelo de produção que não condiz com a realidade, 

além da falta de infraestrutura e assistência técnica), os assentados buscaram alternativas de 

superação das dificuldades imputadas aos pequenos produtores rurais no Brasil. Dentre elas, a 

prática do sistema de produção integrado (mandala), a criação de pequenos animais 

(ovinocaprinocultura), a prática da apicultura e aquicultura, o plantio e colheita do cajueiro 

precoce, bem como o seu beneficiamento e o desenvolvimento do turismo comunitário que 

agrega os sistemas de produção, diminuindo os atravessadores e gerando a circulação dos 

produtos no próprio Assentamento. 

A gestão do Assentamento é definido pelas relações de poder nas diferentes formas de 

organizações e grupos de trabalho, gerando conflitos que marcam as heterogeneidades nas 

formas de produção. Acredita-se que a diversidade é um sinal de potencialidade, visto que 

quanto maior a diversidade no sistema, maiores serão as alternativas de trabalho, diminuindo o 

êxodo rural, mantendo o (a) agricultor (a) no campo. 

Os aspectos sociais são marcados pelas diferentes formas de organização dos assentados, 

em quatro associações que determinam os diferentes sistemas de produção. As potencialidades 

visualizadas perpassam pelos projetos sociais que integram os diferentes grupos (crianças, 

jovens, adultos) interessados em desenvolvê-los, como o do Turismo Comunitário, o NUAC, o 

grupo de teatro, o projeto Arca das Letras, bem como o Assentamento Digital. Dentre as 

infraestruturas estão as agrovilas, as áreas comunitárias (salão comunitário, quadra de esportes e 

escola). Porém, os assentados aguardam a reforma das residências, sendo indispensável priorizar 

projetos de manutenção das estradas e áreas coletivas, bem como a construção de um posto de 

saúde. Almeja-se, em relação à escola, a implementação da educação integral do campo, visando 

à formação dos filhos dos assentados na convivência com o semiárido, sendo imprescindível 

uma reformulação dos currículos escolares, conforme as Diretrizes Operacionais da Educação 

Básica nas Escolas do Campo
6
. Além de ser fundamental priorizar projetos de valorização da 

história e cultura local como a criação de um ponto cultural. 

                                                           
6
 Resolução CNE/CEB, no. 1, de 3 de Abril de 2002. 
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O ambiente veio sendo transformado com o uso e ocupação humana. Percebe-se a 

consciência de conservação dos recursos naturais para a manutenção dos sistemas produtivos por 

maior parte dos assentados, bem como a busca da conservação com práticas agroecológicas de 

manejo do solo. Porém, ainda se observam práticas de degradação ambiental (desmatamentos e 

queimadas), o que põe em risco a quantidade/ qualidade da água e conduzindo a degradação do 

solo. É preciso uma fiscalização maior dos órgãos ambientais competentes. No Assentamento as 

áreas de reserva legal ainda não estão delimitadas de forma clara para os assentados, porém além 

da APP existe uma área de conservação, onde foi construída uma trilha, criada com o intuito de 

ser um dos atrativos para a prática do turismo comunitário e de conservar as espécies de fauna e 

flora nativas existentes. Um grande problema ambiental detectado está em relação à inexistência 

da coleta e destino adequado dos resíduos sólidos, o que gera a contaminação do solo e dos 

recursos hídricos disseminando doenças. Propõe-se a parceria com associações de catadores do 

município, para o adequado descarte do lixo, bem como a promoção de programas de educação 

ambiental para recuperação de áreas degradadas com o plantio de espécies nativas, a 

disseminação de práticas e tecnologias sustentáveis aplicadas ao campo. 

A questão econômica delineia-se pelo desenvolvimento dos sistemas de produção que (re) 

configuram as relações sociais com o meio. Apesar das dificuldades em relação à obtenção dos 

créditos fundiários e da assistência técnica, percebe-se que a diversidade dos subsistemas de 

produção conduz à organização social, à sustentabilidade socioambiental, garantindo mais 

qualidade de vida da população rural. Porém, uma problemática se expressa por muitas famílias 

que ainda dependem dos auxílios do governo (Bolsa Família), tendo estes como únicas fontes de 

renda extra, além das práticas agrícolas, vivendo situações precárias. No entanto, é 

imprescindível a busca da integração com os projetos do governo que condizem com a realidade 

dos assentados, subsidiando-os com atividades alternativas que agregam os sistemas de 

produção. Assim orienta-se a soma da prática do turismo comunitário com o município de 

Fortim, de modo a agregar as comunidades do município na construção endógena das sociedades 

sustentáveis. 

Acredita-se que os meios serão: a mobilização e organização dos moradores do 

Assentamento, identificando seus conflitos, suas necessidades humanas, assegurando a qualidade 

de vida, apontando ações e propostas para alcançar a sustentabilidade de acordo com a realidade 

local. Para tanto, o aporte da Educação Ambiental Dialógica, Figueiredo (2007), como base para 

a valorização do saber popular local, permitirá compreender o espaço vivido na percepção 

humana, através da construção de diálogos de saberes, expressando de maneira subjetiva, as 
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diversas visões, sendo possível construir um conhecimento consolidado sobre como amenizar ou 

solucionar os problemas desse Assentamento. 

A Educação Ambiental como uma prática educativa, propõem uma percepção de pertença 

do ser humano à natureza, bem como, a repercussão das suas ações sobre o meio, expresso nos 

principais problemas enfrentados hoje no campo: a escassez dos recursos hídricos, poluição da 

água e dos solos por agrotóxicos, o assoreamento dos rios, a erosão, a desertificação, resíduos 

sólidos, a extinção da biodiversidade local, entre outros efeitos decorrentes da simplificação dos 

ecossistemas e da cultura local. Tais problemas afetam diretamente a saúde humana 

comprometendo a vida de todos os seres. 

Ao finalizar o trabalho, apesar das limitações pessoais e pela grande complexidade da 

temática, pelo tempo para a realização das reflexões e dinâmicas que ocorrem na diversidade das 

relações sociais no Assentamento Coqueirinho. Acredita-se que o desenvolvimento territorial 

deva ser pautado na sustentabilidade das práticas culturais, ambientais e econômicas construídas 

com assentados de forma endógena, pelas lutas e resistências da população rural que se organiza 

na procura de melhores condições de vida.  

Espera-se que as reflexões e informações presentes neste trabalho, reflitam as pesquisas 

pautadas pela construção de projeto de sociedades sustentáveis, que estimulem o fortalecimento 

e disseminação das experiências do desenvolvimento endógeno, de modo a gerar projetos de 

integração das atividades rurais, melhorando os processos dos sistemas de produção e 

contribuindo com melhoria das condições de vida dos homens e mulheres que trabalham, lutam e 

resistem no campo cearense. 
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APÊNDICE A – CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE 

FORTIM-CE 

 

A construção das cidades no Brasil iniciou-se, primeiramente, nos Estados pertencentes 

ao litoral, dentre eles o Ceará, por onde foi mais “fácil” a chegada e ocupação dos 

colonizadores, herdeiros da concentração fundiária do crescente processo excludente e 

concentrador de terras e renda e geradora de pobreza, desigualdades e exclusão social na 

ocupação do território brasileiro. 

No processo de colonização do Ceará, o rio Jaguaribe e o Acaraú foram as primeiras 

vias de navegação utilizadas pelos colonizadores. Ocuparam os leitos desses rios, 

pernambucanos, paraibanos e potiguares fugidos da invasão holandesa. Baianos 

implementaram suas lavouras e criação de gado ao litoral, chegando ao Jaguaribe (COSTA 

LIMA, 1979). Nesse contexto, no estabelecimento de aldeias para a ocupação da capitania do 

Ceará, foi criada, no vale do Jaguaribe, a vila do Aracati em 1748, por situar-se no litoral foi 

ponto principal ao desenvolvimento do comércio de carne, na importação de produtos 

europeus e exportação das “charqueadas” por meio do seu porto Fortinho (VIEIRA, 2004).  

No período 1780-1850 o território cearense foi assolado pela seca Vieira (2004), o que 

levou à decadência da atividade pecuária na região. Após, aproximadamente duzentos anos, 

com o desenvolvimento da região e a formação de novas cidades, o porto de Fortinho foi 

emancipado do município de Aracati, sendo atualmente chamado Fortim.  

Segundo dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE, 

2012), o município de Fortim foi emancipado no ano de 1992, a partir da lei 11.928. Fortim 

possui 14.817 habitantes distribuídos em cinco distritos (Viçosa, Barra, Campestre, Guajirú e 

Maceió) e vinte e duas comunidades, situando-se no litoral leste do Estado do Ceará, a 132,3 

Km de Fortaleza (Mapa 1). 

De acordo com o (IPECE, 2012), Fortim possuía no ano 2000 uma população relativa a 

12.066 hab. No ano de 2010 essa estatística aumenta para uma população total de 14.817. 

Percebe-se que o aumento na população rural em 10 anos foi relativamente mais expressivo 

que em relação aos residentes da região urbana (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Número de habitantes de Fortim. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, dados do IBGE, 2000 – 2010. 

 

As atividades econômicas desenvolvidas no município correspondem na estatística 

(IPECE, 2012) em maior contingente à administração pública, em seguida o comércio e a 

agropecuária, em menor concentração está o setor da indústria de transformação. A pesca 

encontra-se em decadência, portanto não está expressa na pesquisa e a prática do turismo está 

representada em serviços (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2- Empregos formais – 2011. 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2013, dados IPECE. 

Vale ressaltar que o setor agropecuário correspondeu em 2009, a 19% do PIB municipal 

e 5,10 no Estado, ultrapassando o setor da indústria que representou 13,11 do PIB municipal e 

24,51 no Estado, ficando atrás somente da prestação de serviços, o que possui expressiva 

importância na geração de renda da população urbana e rural. Porém, percebe-se a ausência 

de políticas públicas voltadas para uma melhor qualidade de vida da população, visto que 

sendo em maior parte os empregos formais advindos da administração pública, muitas 

pessoas sofrem com os “apadrinhamentos políticos.” O setor da indústria corresponde a 

somente 1% dos empregos formais, a pesca está em decadência e o turismo, bem como a 

especulação imobiliária que predomina no litoral cearense, está nas mãos dos grandes 

empresários. Tudo isso diminui, principalmente nos jovens, a perspectiva de melhores 

condições de vida, com tempo ocioso e o aumento dos vícios. Entretanto, para se pensar em 

políticas sustentáveis é necessário reconhecer e caracterizar os componentes naturais, 

buscando a conservação ambiental para as gerações presentes e futuras.  

O município de Fortim está inserido no domínio semiárido nordestino, apresentando 

temperaturas elevadas variando de 26º a 28º graus Celsius, com chuvas irregulares. Seu relevo 

apresenta forma tabular, pois está situado em tabuleiro pré-litorâneo em constante interface 

com a planície litorânea. O solo resulta da interação do clima com os tipos de rochas, sendo 

que a área apresenta solos caracterizados por areias quartzosas distróficas, areias quartzosas 

marinhas, slonchak, solonetz solodizado, recobertos por um complexo de vegetação da zona 

litorânea, floresta mista dicotillo-palmácea e floresta perenifólia paludosa marítima. 

Unidades Geoambientais 

As feições geomorfológias da área em estudo compreendem as planícies, as formas 

litorâneas e os tabuleiros. (Mapa 5). 

• Planície Litorânea 

A Planície Litorânea “é caracterizada por estreita faixa de terras, com largura média de 

2,5 - 3 km, constituída por sedimentos de neoformação (holocênicos), de granulometria e 

origem variada, capeando os depósitos mais antigos da formação barreiras. As feições 

morfológicas recebem influências de natureza marinha, eólica, fluvial ou combinada, 

originando formas de acumulação e erosão” (SOUZA et al, 2009. p. 49). 

As formas litorâneas pertencentes a esta unidade geomorfológica são as praias, as dunas 

fixas, as dunas móveis e semifixas, e a planície fluviomarinha. 
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• Faixa Praial 

A Faixa Praial “Forma um grande depósito contínuo alongado, que se estende por toda a 

costa, desde a linha de maré mais baixa até a base das dunas móveis” (SOUZA et al, 2009 

p.49). (Figura 1). 

Figura 1- Faixa Praial de Fortim. 

 

Fonte - a autora, 2012. 

• Dunas móveis 

As dunas móveis “são constituídas pelo mesmo material da faixa de praia, com 

sedimentos areno-quartzosos holocênicos, selecionados pelo transporte eólico, sobrepostos a 

uma litologia mais antiga [...] São compostas por sedimentos em constante movimentação, 

não apresentando processos pedogenéticos” (SOUZA et al, 2009. p. 50-51). (Figura 2). 

 

Figura 2- Dunas móveis da área em estudo. 

 

Fonte - a autora, 2012. 
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• Dunas semifixas e fixas 

As dunas semifixas e fixas “são ambientes que já foram alvo de ações pedogenéticas e 

proporcionaram o desenvolvimento de uma vegetação de porte arbóreo-arbustivo” (SOUZA 

et al, 2009. p. 52). (Figura 3). 

Figura 3- Vegetação arbustiva nas dunas semifixas. 

 

Fonte - a autora, 2012. 

 

 

• Planície Fluviomarinha 

As planícies Fluviomarinhas, “São ambientes especiais, sendo submetidos às 

influencias de processos marinhos (oscilação de maré) e fluviais. Trata-se de um ambiente 

lamacento, encharcado, úmido, rico em matéria orgânica e com vegetação altamente 

especializada (mangue) que atua nos processos de estabilização ambiental. São ambientes 

criados por processos de deposição, notadamente de sedimentos de textura argilosa com 

elevada concentração de matéria orgânica em decomposição (SOUZA et al, 2009. P. 53). 

(Figura 4). 
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Figura 4- Planície fluviomarinha (Rio Jaguaribe). 

 

 Fonte - a autora, 2012. 

 

• Tabuleiros Pré-Litorâneos 

Os tabuleiros pré-litorâneos “são compostos por sedimentos mais antigos, pertencentes 

à formação barreiras, e se dispõem de modo paralelo à linha de costa e à retaguarda dos 

sedimentos eólicos, marinhos e flúviomarinhos que compõem a planície litorânea” (SOUZA 

et al, 2009. p. 57). (Figura 5). 

Figura 5- Aspecto do tabuleiro pré-litorâneo da área de estudo. 

 

Fonte - a autora, 2012. 

Clima e Recursos Hídricos 

A compreensão das condições climáticas é importante, pois reflete no processo e formas 

geomorfológicas, além do regime dos rios e consequentemente na disponibilidade dos 

recursos hídricos, na formação dos solos e na distribuição da cobertura vegetal. 
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• Águas superficiais/ subterrâneas 

O mundo volta-se para a importância da água, pois sendo um recurso finito, ou seja, um 

bem escasso é necessário o uso racional e tratamento adequado de modo a garanti-la para as 

presentes e futuras gerações, evitando assim as doenças ocasionadas por veiculação hídrica. 

Craveiro et al. (2010), aponta que aproximadamente 70% da superfície terrestre são 

cobertas por água e apenas 3% desse volume é doce e, parte deste, ainda indisponível por está 

congelada. No Brasil encontra-se 15% da água doce da terra, porém sua distribuição varia por 

região, pois só a bacia Amazônica concentra 68% da água doce disponível no país, o que 

torna uma demanda desigual já que o sudeste e sul detêm a maior parte da população 

brasileira. A região nordeste apresenta a menor quantidade de água disponível. O clima e o 

solo não contribuem para o armazenamento da água. Condições climáticas adversas afetam 

diretamente os agricultores e, principalmente, os assentados, além da remoção da fauna e flora 

que geram impactos diretos e indiretos na quantidade e qualidade da água.  

A poluição da água entendida por qualquer alteração de suas características 

biológicas, químicas e físicas, por vários motivos, desde os de origem natural até resultantes 

da ação humana, afeta suas propriedades tornando-a imprópria para o consumo. 

(CRAVEIRO; MEDEIROS; MENDES, 2010). 
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4.3 Solos 

 

Major e Sales (2010), afirmam que o solo sustenta a vida no ecossistema, além de 

fonte de nutrientes para as plantas, influencia na quantidade e qualidade da água. A 

degradação ocorre quando modificamos as suas características, biológicas, químicas e físicas. 

Pode ser provocada por esgotamento, desmatamento, erosão, compactação, salinização e 

desertificação. Os resíduos sólidos, líquidos e gasosos são poluentes. Os cuidados com o solo 

podem ser citados: adubação, rotação de culturas, cobertura morta, cobertura viva, aragem do 

solo, irrigação e drenagem. 

 

• Areias Quartzosas (Neossolos Quartzarênicos) 

Essa classe de solos abrange os compartimentos geomorfológicos identificados pelas 

praias, dunas e partes do tabuleiro pré-litorâneo. “São solos de composição essencialmente 

quartzosa, muito profundos, essencialmente drenados, muito ácidos, de baixa fertilidade 

natural e desprovidos de minerais primários de fácil intemperização que possam constituir-se 

em fontes de nutrientes para as plantas.” (SILVA at al, 2002, p. 41) Quanto ao uso para a 

atividade agrícola, estes solos possuem pouca diversificação e grandes limitações, visto que 

há uma rápida capacidade de perda de água por infiltração, além das suas características 

físico-químicas.  

 

• Solonetz-Solodizado 

De acordo com Silva et al. (2002, p. 42) os solos solonetz-solodizado “Representam 

solos halomórficos rasos a pouco profundos [...] São imperfeitamente ou mal drenados, com 

permeabilidade lenta ou muito lenta.” Trata-se de um solo que, de um modo geral, possui 

fortes restrições ao uso agrícola, por sua deficiência hídrica nos períodos de estiagem 

decorrentes das condições físicas desfavoráveis ao manejo e por possuir grande 

susceptibilidade a erosão, pelo excesso de água no período das chuvas. 

 

• Solonchaks (Gleissolo Sálico) 

Este tipo de solo ocorre nas planícies litorâneas, onde há influência das marés e o 

crescimento de vegetação de mangue.  “São solos halomórficos, alagados com elevadas 

proporções de sais diversos de deposições, pouco diferenciados, que possuem horizonte 
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sálico. São derivados de deposições sedimentares recentes (holoceno), de origem 

fluviomarinha, constituídos principalmente de sedimentos finos argilosos e siltosos, 

misturados com materiais orgânicos procedentes de resíduos de mangue e atividade biológica 

que se manifesta nesse meio” (SILVA et al., 2002, p.42). Esses cobertos por vegetação de 

mangue, não são utilizados na prática agrícola.  

 

4.4 Fauna e Flora  

 

Em relação à fauna e flora, o bioma caatinga abrange 74,3% da área nordestina. As 

secas e cheias têm modelado a vida animal e vegetal particular das caatingas, caracterizando a 

região. Este bioma exclusivamente brasileiro, apesar de parecer árido e sem vida, é muito rico 

em biodiversidade (LUCENA, 2010). 

A flora apresenta características xerófitas com estratos compostas por gramíneas, 

arbustos e árvores de porte baixo ou médio (de 3 a 7 metros de altura), caducifólias, com 

grande quantidade de plantas espinhosas (leguminosas), e outras espécies como as cactáceas 

(xiquexique e mandacaru) e as bromélias. O código florestal brasileiro prevê que, no caso dos 

assentamentos, é preciso preservar 2% da vegetação, o que está sendo trabalhado como 

recurso econômico com a execução de uma trilha na mata.   

De acordo com Lucena (2010), na região semiárida brasileira já foi registrado 185 

espécies de peixes, distribuídos em 100 gêneros; 44 espécies de lagartos; 9 espécies de 

anfisbenídeos; 47 espécies de serpentes; 4 quelôneos; 3 crocodilianos; 47 anfíbios anuros e 2 

ginnofionos. Além de 348 espécies de aves e muitos mamíferos, tais como: sagüi (Caliitrix 

jacchus), o preá (Cavia aperea), o tatu-peba (Eupharactus sexcintus), o veado (Mazama 

americana), entre outros (LUCENA 2010). No assentamento não há registros de fauna e flora. 

Há criação de animais de estimação como gatos e cachorros, pela maioria das famílias 

entrevistadas, além de aves domésticas /que utilizam/ utilizadas principalmente para consumo. 

Contudo, a diversidade da caatinga que é um bioma frágil, vem sendo ameaçado com os 

desmatamentos acompanhados da prática das queimadas e corte de lenha para venda do 

carvão que alimenta a matriz energética da maioria dos estados do Nordeste, incluindo o 

Ceará.  
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APÊNDICE B - ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO APLICADO 

AOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO COQUEIRINHO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Pró-Reitoria de Pós- Graduação 

Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

 
1- Aspectos socioculturais 

a) Nome do assentad@______________________________________ 

b) Idade__________ 

c) Sexo: (  ) masculino        (  )feminino 

d) Escolaridade: (  ) sem instrução (  ) analfabeto/semialfabetizado  (  ) ensino fundamental  (  ) ensino 

médio  (  ) graduação  (  ) outros   

e) Possui residência própria?   (  ) sim    (  ) não 

f) Tipo de residência? (  ) tijolo   (  ) taipa revestida  (  ) outra, qual?____________ 

g) A residência possui energia elétrica?  (  ) sim  (  ) não 

h) A residência possui água encanada?   (  ) sim  (  ) não 

i) Nasceu em meio rural? (  ) sim  (  ) não 

j) Sempre trabalhou com agricultura? (  ) sim  (  ) não 

k) Quantas pessoas moram atualmente na residência? ______ 

l) A família tem acesso à escola? (  ) sim  (  ) não 

m) Quais as doenças mais ocorrentes no assentamento? (  ) diarreias   (  ) hipertensão   (  ) diabetes   (  ) 

outras, quais?___________________________ 

n) A família tem acesso à saúde?  (  ) sim  (  ) não  

Se sim, por meio de que: 

Agente de saúde (  ) sim  (  ) não 

Posto médico (  ) sim  (  ) não 

Hospital público (  ) sim  (  ) não 

Assistência médica particular (  ) sim  (  ) não 

 

2- Aspectos socioeconômicos 

a) Qual a principal atividade econômica? (  ) agrícola    (  ) não agrícola. Se não qual? 

_________________________ 

b) Qual a sua posição no trabalho?  (  ) emprego permanente   (  ) emprego temporário   (  ) conta própria 

(mão de obra familiar)   (  ) meeiro/parceiro   (  ) empregador   (  ) serviço público   (  ) aposentado 

c) Quais os fatores de produção utilizados na agricultura? _______________ 

d) Quais as principais sistemas de culturas?_________________________ 

e) Quais os sistemas de criação?_____________________________________ 

f) Renda familiar (considerando o salário mínimo vigente de 640,00): (  ) > 1  (  ) 1-2   (  ) 2-3   (  ) 4-5   (  

) < 5 

g) Obteve algum financiamento?  (  ) sim  (  ) não 

Se não, qual a razão? ___________________________________________  

Se sim, qual a fonte: (  ) cooperativa   (  ) banco   (  ) atravessador  (  ) outro __________________. 

Que tipo de crédito?_________________________  Teve problemas em pagar esse crédito? (  ) sim  (  

) não. Se sim, por que? ______________________________________________________________ 

Se encontra com dívidas? (  ) sim  (  ) não 

h) Quais são as principais dificuldades encontradas no assentamento em relação a produção e a que isso 

se atribui? 

 ________________________________________________________________ 

i) Que medidas poderiam ser tomadas para resolver esses 

problemas?_______________________________________________________ 

j) Participa de alguma organização? (  ) sim  (  ) não. Qual? (  ) cooperativa  (  ) sindicato rural   (  ) 

associação rural 
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k) Para que atividades?________________________________________________ Quais as 

vantagens?________________________________________________ Quais os problemas? 

_______________________________________________ 

l) Quem toma as decisões (agricultores, a família ou o técnico)? 

________________________________________________________________ 

m) Tem assistência técnica, como? Qual a sua opinião (críticas, aspectos positivos)? Qual a contribuição 

do técnico para a sua 

produção?__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

3- Aspectos socioambientais 

a) Trabalha com agricultura orgânica? (  ) sim  (  ) não 

b) Em relação ao manejo do solo realiza? (  ) consorcio   (  ) rotação de culturas   ( ) adubação orgânica 

(esterco)   (  ) semente (muda) selecionada   (  ) controle de pragas com práticas orgânicas   (  ) 

irrigação  (  ) plantio de leguminosas  (  ) outras práticas, quais?  

_______________________________________________________________ 

c) Em relação a água:  

- Há disponibilidade hídrica para o consumo humano, animal e para a irrigação no período chuvoso e 

de estiagem? (  ) sim  (  ) não  

- Qual a sua origem?________________________________________ 

- Que meios são utilizados para coleta, transporte e armazenamento de água? 

________________________________________________________________  

d) Em relação fauna e flora:  

- Realiza práticas de queimadas? (  ) sim  (  ) não. Se sim, com que 

finalidade?_______________________________________________________ 

- As áreas de reserva legal e de APP (área de preservação permanente) são respeitadas? (  ) sim  (  ) 

não 

 - A caça de animais silvestres protegidas por lei é permitida dentro do                    assentamento? (  ) 

sim  (  ) não 

f) Em relação aos resíduos sólidos: 

- Há coleta de lixo no Assentamento? (  ) sim  (  ) não  

Se sim, como é realizada? _____________________________________________________________ 

Se não, como é feita o descarte dos resíduos? 

_____________________________________________________________ 
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ANEXO A - MEMORIAL DESCRITIVO DO ASSENTAMENTO COQUEIRINHO 

 



115 

 

ANEXO B - ORDENAMENTO DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA 

 
 


