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RESUMO 

A análise da contribuição do Projeto São José na redução da desigualdade e pobreza no Ceará é o 
objetivo deste estudo. Essas desigualdade e pobreza são confirmadas pelos recentes indicadores 
sociais, econômicos e ambientais coletados. Como o Projeto São José faz parte de políticas 
públicas para combater tal fato, e está presente em 177 municípios, analisaram-se seus resultados 
entre abril de 1996 e junho de 2001, no intuito de verificar as mudanças no perfil socioeconômico 
e ambiental do estado, da região, do município e da comunidade. Para tanto, utilizaram-se 
documentos de formulação e desempenho do projeto (Acordo de Empréstimo, Manuais e 
Relatórios), disponibilizados pelas instituições envolvidas e dados e indicadores (Censo, Índice 
de Desenvolvimento Municipal, Mapa da Fome etc.) gerados e/ou trabalhados por instituições 
credenciadas. As tabelas e gráficos elaborados e os indicadores socioeconômicos disponibilizados 
possibilitaram verificar quais liberações do projeto tiveram maior repercussão. Como produto, 
identificou-se que 78% dos subprojetos destinaram-se à infra-estrutura básica: 50% para 
eletrificação rural (energia domiciliar, a maioria); 24% para abastecimento d’água e 4% para 
outras ações de infra-estrutura. Os subprojetos produtivos representaram 21% do total, 
pulverizados entre diversas atividades: 10% foram destinados à mecanização agrícola (compra de 
tratores, principalmente) com impacto duvidoso sobre o ambiente, enquanto a área social recebeu 
apenas 1% do total dos subprojetos. Esta análise mostrou uma realidade contraditória: avanço em 
alguns indicadores de qualidade de vida - saúde, educação, consumo de bens duráveis, infra-
estrutura básica (estrada, eletrificação); e lentidão na mobilidade de algumas taxas. Na educação, 
continua alto o índice de analfabetismo de adultos e baixa a média de anos de estudo, 
principalmente na zona rural (1,9 ano); na saúde, persistem surtos de antigas doenças, entre 
outras. Quanto ao saneamento básico, a rede coletora cobre somente 20% da população; o 
esgotamento sanitário é precário e as redes de abastecimento d’água estão abaixo da média 
nordestina. Há déficit habitacional, estradas sem manutenção e altas taxa de desemprego.A 
concentração de renda, medida pelo Índice de Gini, é superior à encontrada para o Nordeste e 
Brasil. Entre 1995 e 1999, esse índice caiu de 0,62 para 0,61. Mesmo assim continuou maior que 
o índice nacional, 0,59, e o nordestino, 0,60. Os serviços de qualificação e assistência técnica são 
insuficientes em qualidade e quantidade para atender as demandas necessárias. Seu acesso 
continua desigual entre ricos e pobres, brancos e não-brancos; homens e mulheres. O cenário 
rural é mais grave, grassa pobreza. Seus indicadores situam-se abaixo dos da zona urbana, à 
exceção do desemprego. A renda familiar per capita representa apenas 46% da média do estado e 
22% da nacional, permanecendo alta a concentração de terra e renda. Do PSJ pode-se dizer ter 
sido sua contribuição, no período, limitada na mudança do perfil municipal, regional ou estadual, 
mesmo com o impacto detectado na eletrificação rural domiciliar, em decorrência da não 
integração de suas ações com as demais políticas existentes. Pontualmente, conforme atestam 
estudos específicos, é inegável sua relevância na qualidade de vida do público beneficiado.  
 
Palavras-chaves: Desigualdades, pobreza, Projeto São José. 
 



 

ABSTRACTS 

The objective of this study was the analysis of the contribution of the São José Project in the 
reduction of the poverty and inequality in Ceará State, Northeast of Brazil. This Project 
started as a contract between the government of Ceará and the World Bank with the mainly 
goal of improving life conditions of the poor population in the rural zone of the state. The 
data analyzed, since April 1996 to June 2001, from reports, manuals, agreement of loan, 
statistics census, municipal development index, showed that the project reached 96% of the 
cities, that is, 177 among the 184 cities of Ceará State.In order to verify the changes in the 
social-economic aspects of the state, cities and communities, it were used tables and 
graphics with some social-economic indicators that allowed observing the effects of the 
different actions of the Project. It was identified that 78% of the subprojects were applied in 
the basic infrastructure, being 50% for rural electrification, mainly house electric power, 
24% for water supply and 4% for other infrastructure activities. The productive subprojects 
represented 21% of the total, sprayed among several activities, from which 10% were 
applied to agricultural mechanization, mainly purchase of tractors, with doubtful impact on 
the soil structure. On the other side, the social area received only 1% of the total amount 
from subprojects. This analysis showed a contradictory reality: improvement of some life 
quality indicators,  such as health, education, consumption, basic infrastructure 
(electrification and roads) and in other side, slowness in some taxes growth. In the area of 
education, it was observed a high level of adults illiteracy, associated to a low school time, 
mainly in the rural zone (1,9 years); as health concern, it was verified that still remains 
stroke of common diseases, among others. About basic sanitation, the sewerage system is 
precarious and attends only 20% of the population; the water supply is very low in 
comparison to the average of the northeastern region. The housing projects are not attending 
the demand of the necessity in the region, the roads  an without conservation, and  the 
unemployment index is hight. There is a high-income concentration, measured by Gini 
index, which is superior to the ones in the northeast region and Brazil. Between 1995 and 
1999 this index decreased from 0.62 to 0.61. Although, it remained above the national and 
northeastern values, which are 0.59 and 0.60, respectively. The extension service does not 
have satisfactory quality and quantity to attend the needs of the region. This services and 
assistance are not offered equally to poor and riches, whites and blacks, men and women. In 
the rural zone the poverty is more serious. The indicators are below to the urban area, with 
exception to the unemployment. The per capita family income represents only 46% of the 
state average, and 22% of the national one, remained a high concentration of income and 
land. Finally, it can be said that the São José Project had a limited contribution to the 
municipal, state or regional profiles changing, despite of the enormous performance in the 
development of the electrification program in the rural zone. These results show that the 
electrification was not integrated with the others growth programs. Accurately, according to 
specific studies it is undeniable the relevance of the São José Project to the life standing 
improvement of the benefited public. 
 
Key words: Inequality, poverty, São José Project. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

1.1.1 Desigualdade e Pobreza no Mundo 

A desigualdade e a pobreza no mundo existem desde os primórdios da humanidade 

como mostram inúmeros exemplos. Basta analisar os povos primitivos, as antigas civilizações, a 

Idade Média, as civilizações modernas ou contemporâneas. É fácil identificar o poderio de um 

continente sobre outro; diferenciações entre países: norte – sul; centro – periferia; ricos –pobres; 

desenvolvidos – em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Essas diferenciações também são 

verificadas em um mesmo país, com domínio de regiões ou estados. No Brasil, é patente o 

predomínio econômico da Região Sudeste sobre as demais e, entre os estados, São Paulo é 

considerado o centro econômico nacional. Dentro dos estados, as políticas internas privilegiam 

setores e zonas. Os setores de serviços e indústria recebem mais recursos que o agrícola e as 

políticas direcionadas para a zona urbana diferem das orientadas para a rural. 

A diferença entre os ricos e os pobres, já grande, tem aumentado nas duas últimas 

décadas em relação à renda, educação e saúde (BANCO MUNDIAL, 2002). As causas e 

justificativas encontradas são as mais diversas: políticas desastradas, limitações de recursos 

naturais, níveis tecnológico e educacional baixos, condições climáticas adversas, precariedade 

dos serviços sociais e a inexistência de capital social. Enfim, seja qual for a justificativa, essa 

diferença existe, é real e afeta bilhões de pessoas em todo o mundo. 

Segundo Rattner (1993), a causa da aceleração desse processo no mundo atual é a 

globalização, por acelerar o desenvolvimento desigual nos países, principalmente nos de baixa 

renda, favorecendo a concentração de renda, a exclusão de parte da população e o aumento dos 

níveis de pobreza. Nesses países, as empresas trans e multinacionais apoiadas pelos governos 

utilizam suas vantagens comparativas como fonte de acúmulo de riquezas que, em conseqüência 

direta, geram o agravamento dos problemas sociais, econômicos e ambientais mediante 

exploração de forma predatória dos recursos naturais (a exemplo do Brasil) ou da mão-de-obra 

(no caso da China).  
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Os documentos das agências multilaterais de desenvolvimento, ao analisarem a renda 

de diferentes países, indicador aceito internacionalmente, confirmam essa escalada da 

desigualdade e pobreza. Assim, os Relatórios de Desenvolvimento Humano 2000-2001 do Banco 

Mundial e 2002-2006 do Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura1 mostram 

ser a renda dos vinte países mais ricos 37 vezes maior que a das vinte nações mais pobres e essa 

diferenciação tem dobrado nos últimos quarenta anos. Na América Latina e Caribe, os 40% mais 

pobres detêm 9% das riquezas totais, enquanto os 20% mais ricos, possuem 60%, de acordo com 

dados de 2000 do Fundo das Nações Unidas para a Criança. No Brasil, a diferença da média de 

renda entre os mais ricos e os mais pobres é de 33 vezes, ao passo que na Europa essa média é de 

apenas sete vezes. 

Com o Índice de Desenvolvimento Humano de 0,7532, o país ocupa a 73ª colocação 

entre os 173 países avaliados pela Organização das Nações Unidas. Os Estados Unidos ocupam o 

6º lugar e a Serra Leoa a última colocação. A renda per capita brasileira de US$ 7.625 não reflete 

a qualidade de vida dos brasileiros, em virtude da concentração de renda existente (ONU, 2002). 

Nas últimas décadas, o país passou por diversas instabilidades econômicas, fruto das políticas 

equivocadas, variando de deflação a hiperinflação, com período curto de estabilidade, até o Plano 

Real em 1995. Somente a distribuição de renda permaneceu estável: os 10% mais ricos se 

apropriam dos 50% da renda produzida e os 50% mais pobres, de pouco mais de 10%, 

evidenciando as profundas desigualdades existentes (IBGE/PNAD, 1999). 

A pobreza e o meio ambiente têm figurado nas últimas décadas como temas centrais 

nos fóruns e reuniões internacionais, quer sejam governamentais, não-governamentais ou mistos. 

Todos dizem estar preocupados com a qualidade de vida a depender de ambiente saudável e 

erradicação da pobreza. Apesar do mesmo objetivo, os interesses dos governos direcionam-se mais 

para o desenvolvimento econômico de seus países e, como conseqüência, as políticas pensadas, 

principalmente para os países em desenvolvimento, têm contribuído para o agravamento do 

quadro de pobreza e exclusão social. O consenso em relação às medidas mais imediatas a serem 

adotadas esbarra na vontade política dos governantes ou nas condições próprias de cada um, 

sendo necessário, nessa luta, concentração de esforços de todos os componentes da sociedade. 

                                                 
1 Agência internacional ligada à Organização das Nações Unidas, que tem como foco de atuação o desenvolvimento 

agropecuário das populações rurais pobres. 
2 Dados apurados com base no Censo 2000 do IBGE. 
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Sobressai outro agravante para a situação: as medidas adotadas não vêem a pobreza 

com suas desigualdades. No geral, ela é percebida como fenômeno urbano, embora seja na zona 

rural onde se encontra a maioria dos pobres e indigentes. Nela concentram-se 75% (900 milhões 

de pessoas) da indigência do mundo, da qual 95% estão nos países em desenvolvimento, 

principalmente na Ásia e na África. Apesar dos dados, essa pobreza não vem recebendo o devido 

reconhecimento. Entretanto, ela traz embutidos padrões próprios de comportamento das pessoas de 

acordo com suas ações e relações dentro e fora de seus lugares e comunidades (QUIJANDRÍA; 

MONARES; MONTENEGRO, 2000). 

1.1.2 Desigualdade e Pobreza no Brasil 

Existem diferentes projetos governamentais de enfrentamento da desigualdade e 

pobreza no país. No entanto, questiona-se quanto à efetividade e veracidade do compromisso 

desses projetos. Retóricas à parte, as políticas públicas nacionais e locais pouco impacto 

exerceram sobre o problema. Os estudos realizados pelas mais diversas fontes mostram que o 

desenvolvimento econômico e tecnológico somente aumentou o fosso entre ricos e pobres ao 

longo dos anos e, embora haja diminuição da pobreza, segundo alguns índices, milhões de 

brasileiros permanecem na linha da pobreza ou abaixo dela. 

A respeito, a Fundação Getúlio Vargas, em 2001, construiu um Mapa da Fome com 

base em dados coletados no Censo 2000. Este mapa mostra a existência de 50 milhões de 

brasileiros miseráveis e também reflete o grau de desigualdade entre as diversas regiões do país, 

sendo a nordestina a pior situada. Quanto aos estados, o Ceará é o terceiro com o maior número 

de miseráveis: são 55,73%, ficando atrás apenas do Maranhão e do Piauí. 

Segundo evidenciado por estudos realizados pelo Ministério da Previdência, este 

número só não é maior por conta da previdência social, responsável direta pela redução de 11,3% 

no nível de pobreza nacional (mais de 18 milhões de pessoas), de acordo com dados de 1999. 

Sem ela, o percentual de brasileiros abaixo da linha de pobreza seria de 45,3% e não os 34% 

anunciados pelo Governo Federal (FRANÇA, 2002).  

A determinação da dimensão da pobreza é relevante, até mesmo por suas implicações 

do ponto de vista das políticas públicas. Na prática, o assistencialismo e clientelismo sempre 

contaminaram o esforço nacional concentrado nas ações sociais voltadas para grupos pobres. A 
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inserção dos movimentos da sociedade civil, incrementada a partir dos anos 90, fez com que essas 

ações passassem a ser mais direcionadas para esse público, com políticas públicas específicas. 

As políticas de redução da pobreza adotadas no Brasil são em maioria compensatórias, 

representadas pelas diversas bolsas: escola, renda, alimentação. Essas e outras são ações com 

eficácia comprovada na redução do número de indigentes, mas suas abrangências são limitadas, 

quer seja por insuficiência de recursos e/ou falta de garantia de continuidade, o que compromete 

os resultados em longo prazo.  

Quanto às políticas estruturadoras implementadas pelo poder público, até o momento 

têm sido pouco capazes de fazer justiça ao complexo desafio de redução das desigualdades e 

pobreza. Referidas políticas ganharam novas concepções com a democratização, respondendo às 

situações de emergência impostas pelo aprofundamento da crise econômica, pelo desemprego e 

pelo aumento da pobreza. 

Nesse sentido, a participação efetiva da sociedade civil é preponderante, pois coloca 

em xeque o papel do poder público. Este fato foi evidenciado durante a realização em Recife-PE, 

em 2001, do seminário denominado “Polifonia da miséria: uma construção de novos olhares”, 

evento patrocinado por entidades governamentais e não-governamentais. Em entrevista à Rede do 

Terceiro Setor, seus coordenadores declararam que: 

[...] não há clareza quanto ao papel que o Estado, o mercado, ou a sociedade civil 

devem cumprir. Com o crescimento da pobreza, se aceitou a conveniência de complementar as 

reformas estruturais e o ajuste com redes de seguridade e de compensação, de apoio aos novos 

pobres e assistência aos mais vulneráveis. Tomando efeitos por causas, executaram-se programas 

de educação, nutrição, saúde e moradia (RETS, 2001). 

Por outro lado, o discurso pela redução das desigualdades e pobreza, cuja temática 

central é o combate à fome, deu a vitória nas eleições presidenciais de 2002 à oposição. Tal fato 

vem mostrar ser crescente a mobilização social em torno desse tema. Assim, o novo governo tem 

responsabilidade respaldada pelo aval da sociedade, que poderá modificar o atual status quo 

dessa população pobre.  
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1.1.3  Desigualdade e Pobreza no Nordeste e no Ceará 

Conforme dados do IBGE (2001), o quadro de pobreza na região nordestina é mais 

intenso, registrando taxa de 50,15%, mais que o dobro do resto do país (20,36%). Ao longo das 

últimas décadas houve baixa mobilidade nos indicadores, principalmente nos sociais. Na zona 

rural nordestina, porém, esses indicadores são mais preocupantes por serem fruto histórico da 

desigual posse da terra, das políticas públicas limitadas, do sistema de exploração equivocado, da 

instabilidade nas relações de trabalho e, ainda, das condições climáticas específicas.  

Os reflexos desse quadro se encontram na intensificação dos fluxos migratórios rurais 

em direção ao meio urbano nos anos 80 e 90. Motivados pelo desemprego, subemprego e 

precariedade dos serviços sociais e outros serviços, levas e levas de pobres desqualificados 

aumentaram os cinturões de miséria nas cidades e a responsabilidade para os Governos Estaduais 

e Municipais em implementarem políticas de fixação das pessoas no campo.  

Este perfil nordestino reflete a realidade cearense, de tal modo que o povo cearense, 

em face das migrações, foi chamado de judeu brasileiro. A persistência do atual quadro de 

desigualdade e pobreza na zona rural do Ceará chama a atenção pelos indicadores políticos, 

econômicos, sociais e ambientais, os quais mesmo apresentando ligeira melhora, conforme o 

Censo 2000, ainda se comparam com os de alguns países africanos e asiáticos.  

De acordo com o Ipea (2001), Fortaleza concentra 37,3% de pobres e ao mesmo 

tempo é a capital brasileira que mais concentra renda. Os números, conforme o último Censo, 

mostram a direção dos movimentos migratórios rumo a esta capital e a outras cidades de porte 

médio, no segundo caso, em menores proporções, contribuindo, no entanto, para o 

congestionamento destes centros.  

1.1.4  O Dito Cenário Cearense de Mudanças 

Com um cenário de agravamento das questões sociais, econômicas e ambientais 

chegou-se, em 1986, ao ano de eleições para governadores. No Ceará, segundo Gondim (1998, 

p.28), ascendeu ao poder novo grupo, “com fortes vínculos aos setores modernos da economia 

[..],” que formado por “jovens empresários” teve como projeto “moralizar a política, acabar com 

o clientelismo, com o atraso e a miséria”. 
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A principal herança recebida foram os baixos índices nos indicadores de educação, 

saúde, saneamento, habitação e nutrição. A ocorrência de altas taxas de mortalidade, a 

insuficiente oferta de serviços sanitários mínimos (água e esgoto), as condições inadequadas de 

habitação, educação e as carências alimentares de expressiva parcela da população, aliadas a 

problemas ambientais (lixo, questões hídricas, de solos etc.) constituíram-se no principal desafio 

para o governo recém-instalado. 

O objetivo proposto exigia bom planejamento, bem como a participação de diferentes 

setores da sociedade. Assim elaborou-se o plano de governo para o período de 1987-1991 com 

amplo diagnóstico do estado (levantamento dos indicadores econômicos e sociais) e os principais 

desafios a que se propunha o novo governo: mudança na estrutura da economia rural; melhoria 

dos indicadores sociais; estruturação de uma base econômica para o estado, onde a convivência 

entre a grande, média e pequena empresa configurasse tecido econômico capaz de permitir o 

desenvolvimento com justiça social. 

As questões ambientais não tiveram muita ênfase, porém o desafio da desconcentração 

da riqueza estava posto, pois, conforme identificado, a raiz das injustas relações sociais de 

trabalho, com a marginalização de milhares de cearenses, encontrava-se na estrutura concentrada 

de renda e dos meios de produção, sobretudo da terra (CEARÁ, 1987). 

Durante o primeiro governo, viu-se a centralização do Poder Executivo, administrado 

de forma empresarial, com austeridade e prepotência, gerando isolamento em relação ao Poder 

Legislativo. Por outro lado, a população abraçou o novo discurso político de ideologia 

modernizante, anticlientelista e de moralização da coisa pública trabalhado pela mídia.  

O período foi concluído tendo como característica a divisão bem demarcada entre 

política e economia. Na política, observaram-se rompimentos com deputados da base de apoio 

inicial, demissões, conflitos com ministros, promotores e professores. Na economia, viu-se a 

ascensão dos serviços terceirizados, contratação de consultorias (sem vínculo empregatício), 

sucateamento dos órgãos estaduais e em curso a política de ajuste fiscal. 

O segundo governo, assumido por Ciro Gomes, trouxe marca diferente do anterior, 

pois, ao mesmo tempo em que ocorria o processo econômico e político de modernidade e 

austeridade tinha continuidade, com o avanço das reformas financeira, fiscal e administrativa; no 

campo político, acordos eram “costurados”, em apoios suficientes para garantir ampla maioria no 



 

 

22

Legislativo capaz de favorecer os interesses do Executivo. Com esse apoio foram extintos 

diversos órgãos, entre eles a Comissão Estadual de Planejamento Agrícola e a Superintendência 

de Desenvolvimento do Ceará, cujo processo de extinção iniciou-se no governo anterior. 

Ademais, o Plano de Cargos e Carreiras do servidor público estadual data dessa época.  

Na sucessão governamental, Tasso Jereissati voltou ao poder (1995). Desta vez, 

incorporou ao discurso a visão de sustentabilidade, ainda sob a influência da ECO-923. Sob este 

prisma, foi elaborado o segundo plano de governo, o Plano de Desenvolvimento Sustentável. Em 

razão dos pequenos avanços nos indicadores sociais ocorridos na zona rural nas duas gestões 

anteriores, houve a inclusão, no plano, de um programa de combate à pobreza rural como 

instrumento de redução das desigualdades e pobreza do estado. No caso, o Programa de Apoio ao 

Pequeno Produtor, que se encontrava em execução de forma desacelerada. 

Para o objetivo proposto, o programa sofreu reformulações com incorporações de 

experiência de programas semelhantes implantados em outras áreas e passou a ser a principal 

política para a zona rural de combate à desigualdade e à pobreza. Assim, relançado em junho de 

1995 com novo nome, Projeto São José, pretendia resgatar as boas ações desenvolvidas na sua 

execução e aplicar de forma mais rápida os recursos disponíveis em ações de combate à pobreza. 

A pressa decorria do término do contrato do PAPP, a expirar em dezembro daquele ano. 

Assim, enquanto se acelerava a execução do PAPP, o Governo do Estado negociava 

diretamente com o Banco Mundial novo empréstimo, visando dar seqüência ao Projeto São José. 

Como resultado positivo, surgiu o Programa de Combate à Pobreza Rural4 iniciado em abril de 

1996 e concluído em junho de 2001. 

Em 1999, o governo mais uma vez foi assumido por Tasso Jereissati, em seu terceiro 

mandato. Basicamente não houve novas ações para os pobres da zona rural. O Projeto São José 

continuou sendo implementado, como anteriormente, enfatizando ações de infra-estrutura, 

notadamente eletrificação rural e abastecimento d´água, e, a exemplo do processo anterior, ao 

término do contrato do PCPR, novo empréstimo foi assinado, ainda em 2001, entre as partes. 

                                                 
3 ECO-92 - Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 

1992, marco das negociações internacionais entre os países, onde a sociedade civil organizada teve participação 
preponderante. Essa conferência “promoveu um enfoque global sem paralelo sobre os temas de meio ambiente e 
desenvolvimento, destacando essencialmente o potencial para alcançar o desenvolvimento sustentável com base em 
princípios como manejo sustentável dos recursos naturais, igualdade social e participação democrática crescente na 
tomada de decisões” (VIEIRA; BREDARIOL, 1998, p.119). 

4 Oriundo do Acordo de Empréstimo nº 3918-BR, também chamado de Projeto São José. 
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1.2   A Persistência da Desigualdade e da Pobreza no Ceará 

Historicamente o Ceará foi considerado pobre. Nesse estado, as oportunidades de 

geração de riquezas, ao privilegiar os menos pobres, favoreceram o aumento das desigualdades. 

Como mostram a maioria dos trabalhos acadêmicos e pontuais, as políticas públicas de redução 

das desigualdades e erradicação da pobreza postas em prática, com raras exceções, pouco 

contribuíram para a mudança do quadro. 

Mesmo o projeto mudancionista que assumiu o Ceará a partir de 1987 pouco influiu 

na mudança dos indicadores. De acordo com dados de renda apurados entre 1999 e 2001 e 

divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Ceará possui a maior 

desigualdade do país; a renda média per capita, em reais, é a segunda pior; 40,8% das famílias 

têm uma renda per capita de até meio salário mínimo, a quarta pior; entre 1995 e 1999, o Produto 

Interno Bruto cresceu 9,7%; nesse mesmo período, os 20% mais pobres tiveram redução de 3,5% 

na participação da renda total. 

Segundo informações do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, a média de 

pobres, apurada entre 1995 e 2000, é de 58%. Os dados estatísticos informam que a maior 

proporção deles encontra-se na zona rural. Porém, para essa região existe uma política específica 

de combate à pobreza e redução das desigualdades executada há quase três décadas. Os 

programas seqüenciados vão desde o Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas no 

Nordeste até o mais recente Programa de Combate a Pobreza Rural, também denominado de 

Projeto São José. 

É este último o tema desta dissertação. Por meio dele será estudada a persistência da 

desigualdade e da pobreza no Ceará. Sua capilaridade, presente em 177 dos 184 municípios 

cearenses, o confirma como principal instrumento de redução das desigualdades e pobreza na 

zona rural. Em termos de programa governamental, tem como objetivo geral apoiar a 

interiorização do desenvolvimento nas áreas rurais carentes do estado, com participação ativa das 

comunidades e maior acesso das populações interioranas mais pobres às atividades de geração de 

emprego e renda e à provisão de serviços sociais básicos e de infra-estrutura como meios para a 

redução da pobreza rural (CEARÁ, 1995). 

O presente trabalho visa responder às seguintes questões: 1. Qual a contribuição do 

São José e como esse projeto mudou o perfil socioeconômico ambiental do estado? 2. Qual a 
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importância dessa política para redução da desigualdade e da pobreza? E, por último, 3. Houve 

participação ativa das comunidades rurais na decisão das atividades financiadas? 

A opção por esse estudo foi motivada pela experiência da mestranda no 

acompanhamento de políticas públicas voltadas para a redução ou erradicação da pobreza, das 

disparidades regionais e desenvolvimento rural integrado, atividade desenvolvida por quase duas 

décadas ao longo de sua vida profissional, com viagens de trabalho às mais diferentes 

comunidades em todo o Ceará. 

Referidas viagens possibilitaram observar aspectos como: exaustão dos recursos 

naturais (solos, água); falta de cidadania das populações rurais retratadas pelo agravamento da 

pobreza; esvaziamento da zona rural em razão do êxodo e mortes por desnutrição; desemprego; 

políticas verticalizadas e por vezes equivocadas; concentração de renda; conflitos diversos (por 

água, terra, comida); troca de favores; favorecimento político; endemias; aumento da violência; 

falta de opções de vida e de esperança. Mostraram também experiências exitosas e a disposição 

dessa população. Entretanto, a persistência dos baixos índices sociais indicando pobreza e 

exclusão foi o motivo principal desta opção. 

Este estudo está dividido em cinco capítulos, incluindo-se essa introdução. No 

segundo capítulo, se faz revisão de temas relacionados à desigualdade e pobreza nos cenários 

global, nacional, regional e estadual. Nele estão expostos dados estatísticos, alguns conceitos, 

visões, indicadores de desenvolvimento, especificamente o Índice de Desenvolvimento 

Municipal, do Instituto de Pesquisa e Informação do Ceará e o Mapa da Fome, da Fundação 

Getúlio Vargas. Também são tratados temas como qualidade de vida e políticas de erradicação da 

pobreza. Um pouco da realidade cearense é mostrada em dados, bem como a forma como se dá a 

naturalização da pobreza e o que representa o fenômeno da seca no estado. O capítulo é 

concluído com uma revisão sobre o “governo das mudanças”.  

O terceiro capítulo expõe a metodologia, com a descrição da área de estudo, das fontes 

de pesquisas, variáveis e indicadores utilizados e método de discussão escolhido. O quarto, traz 

os resultados e as discussões. Neste, se faz um resgate da memória dos programas especiais: 

Polonordeste, Projeto Ceará e PAPP, identificando-se o contexto de surgimento dessas políticas, 

suas principais mudanças e/ou adaptações. O Projeto São José é exposto com os indicadores, 

objetivos e metas, além de breve histórico sobre São José, o santo. 



 

 

25

Neste histórico, procura-se entender o processo de apropriação do nome do santo, o 

culto da religiosidade, da cultura (a questão da esperança, da fé) na identificação do programa e, 

finalmente, se tece análise de seus resultados. O capítulo é encerrado com uma consolidação dos 

resultados do PSJ à luz dos outros indicadores, principalmente do IDM, visando identificar sua 

contribuição na redução das desigualdades e combate à pobreza do Ceará. O trabalho é finalizado 

com o capítulo das conclusões e sugestões, cujo objetivo é servir de indicativos processuais para 

a próxima etapa do São José. Ao mesmo tempo, constitui estudo reflexivo de uma política pública 

a quantos possam se interessar. 

1.3 Objetivos 

1.3.1  Objetivo Geral 

• Analisar a contribuição do Projeto São José em relação à desigualdade e pobreza no Ceará. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Mostrar a gênsese do Projeto São José incluído o Título (São José); 

• Verificar se houve mudança no perfil socioeconômico, político e ambiental do estado com a 

implantação do PSJ, identificando os subprojetos mais influentes; 

• Analisar a eficácia do Projeto São José em relação ao estabelecido no Acordo de Empréstimo; 

• Verificar se a área prioridade do projeto no estado, coincide com aquelas mais deprimidas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Desigualdade e Pobreza 

2.1.1  Algumas Considerações 

A busca por equidade e justiça social é uma constante no mundo, principalmente após 

a Conferência de Estocolmo em 19725 e a inserção mais efetiva dos movimentos da sociedade 

civil, organizada em suas mais diversas formas e representando as facções das minorias 

historicamente discriminadas. A visão sistêmica dos problemas e as tentativas de soluções 

tornaram-se mais contundentes a partir da ECO-92. Essa conferência foi um marco na forma de 

agir e reagir às imposições do mercado globalizado, o qual vê os recursos naturais, as pessoas, a 

vida, como meras mercadorias de preço variável segundo sua importância. 

Mais que nunca, a desigualdade e pobreza existentes no mundo ficaram evidenciadas 

por relatos verbais, escritos, ou de outras formas de mídia. A cisão entre o mundo rico e o pobre 

ficou clara, assim como as diferentes formas de tratamento. A pobreza, até então vista como mera 

cifra ou taxa, passou a ter outras dimensões. As desigualdades foram desnudadas nas suas 

variadas formas: cor, raça, posição econômica, social, etnia, cultura, ambiência... 

Maior atenção, por parte da sociedade, foi dada às políticas públicas em execução. 

Somente a manutenção do status quo não é suficiente, todos precisam ser atores das mudanças. 

Os ricos, para manutenção do nível de vida; os pobres, para terem o direito a terem direitos, 

serem cidadãos, pensarem e serem os gestores do próprio destino. 

Nesse cenário, os governos do mundo, principalmente os do G-86 se uniram, 

conferências e mais conferências foram marcadas, algumas bem específicas. Era moda incluir a 

preocupação com o ambiente, pois a crise ambiental já não conseguia esconder seus efeitos, 

enquanto os principais causadores escondiam-se por trás de protocolos e documentos bem 

intencionados. 

                                                 
5 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente que levou os países em desenvolvimento e os 

industrializados a traçarem, juntos, os “direitos” da família humana a um meio ambiente saudável e produtivo 
(COMISSÃO Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,1991, p.XIII). 

6 Grupo dos países mais ricos (Alemanha, Canadá, EUA, França, Itália, Japão e Reino Unido, além da Rússia). 
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Estudos mostraram o tamanho da pegada ecológica7 das nações, fluíam as 

comparações entre o excesso de consumo de uns e a carência total de outros. A fome, a 

indigência, a violência, atropelavam todas as estatísticas. O flagelo estava cada vez mais 

evidente. E tinha cara, cor, local, região, continentes definidos. Eram a África, a Ásia, a América 

Latina e o Caribe. Os grandes responsáveis eram os pretos, os índios, as mulheres, as crianças e 

idosos. Eram os nordestinos brasileiros, os cearenses. Eram, enfim, todos os povos explorados, 

quer seja por suas riquezas naturais, quer seja por sua mão-de-obra barata e desqualificada. O 

analfabetismo representava o principal vilão. As carências nutritivas seguiam com suas doenças 

endêmicas, com as mortes. Urgiam ações para o bem dos privilegiados e importantes medidas 

deveriam ser tomadas. 

Políticas compensatórias foram revigoradas, ajudas, empréstimos, enfim, o mundo 

tomou outra forma, a sociedade assim o exigia. O Brasil não era diferente, escolhido como sede 

da conferência por seus biomas únicos, por suas riquezas naturais, por ter naquele momento 

conseguido sensibilizar o mundo. Acordos, protocolos, agendas foram negociados, sendo a 

Agenda 218 e o Protocolo de Kyoto os principais, porém os avanços foram poucos.  

Recentemente a legalidade internacional foi quebrada, o direito da força sobrepôs-se à 

força do direito. A ONU não teve poder suficiente para impedir uma guerra na qual os interesses 

econômicos e pessoais estavam claros e os políticos serviram de pretexto para dizimar um país de 

desiguais e pobres. O imperialismo domina uma nação que afirma saber o que é melhor para o mundo. 

Os Estados Unidos, com apoio incondicional da Inglaterra, de Israel e de outros poucos países, todos 

irmanados numa mesma ótica em nome de uma pseudodefesa do mundo ameaçado, se acham no 

direito de romper protocolos, desconhecer resoluções e impor a todas as nações seus desmandos. 

Nova ordem institucional encontra-se em processo cujos resultado e eficácia são duvidosos. 

Do ponto de vista do meio ambiente, a Rio + 10 recém-realizada em território 

africano, na cidade de Johannesburgo (África do Sul), deixou a desejar. Os avanços limitaram-se 

                                                 
7 Pegada ecológica baseia-se no consumo nacional médio e na média mundial de rendimento. O propósito da sua 

determinação é verificar a magnitude do consumo humano em relação à capacidade regenerativa da biosfera. Pode ser 
definida como a área de um território ou ecossistema aquático, necessária para produzir os recursos utilizados e para 
assimilar os resíduos produzidos por uma população, onde quer que se encontre esta área, ou seja, é a área necessária 
para atender ao consumo de um ser humano, comunidade ou país.  

8 Criada pela Resolução nº 44/228 da Assembléia Geral da ONU, de 22 dez. 1989, estabelece uma abordagem 
equilibrada e integrada das questões relativas a meio ambiente e desenvolvimento (Agenda 21). Na realidade ela foi 
construída durante a ECO-92 e é ao mesmo tempo o mapa e o roteiro para a construção de uma sociedade 
sustentável (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1995 – Agenda 21). 
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a não perder algumas conquistas, alguns protocolos sequer foram ratificados por quem deveria 

fazê-lo, a exemplo do Protocolo de Kyoto, não confirmado pelos Estados Unidos. 

Afora isso, em Israel, a segregação continua em relação aos direitos dos povos 

palestinos; a xenofobia impera em território americano, embora lá também existam pobres. De 

acordo com os dados estatísticos apresentados em 2001, 11,7% da população vivem abaixo da 

linha da pobreza (32,9 milhões de pessoas), o que vem demonstrar não ser esse fenômeno 

privilégio dos países pobres ou em desenvolvimento (O POVO, 2002). 

Observam-se os avanços da humanidade em áreas significativas: o homem foi à lua, o 

Muro de Berlim derrubado, acabou a guerra fria, as comunicações entraram na era da Internet, 

surgiu a era digital, a fibra ótica. A vida se reproduz em laboratório, a engenharia genética 

conseguiu decifrar o código genético, os transgênicos revolucionam a agricultura e tantas outras 

mudanças. Uma coisa, porém, não mudou: a fome no mundo. Essa, ao contrário, aumentou em 

conseqüência direta das desigualdades e pobreza existentes entre os povos.  

O estudo da fome como conseqüência direta da pobreza iniciou-se no Brasil na década 

de 30, com Josué de Castro9, proliferando em seguida nos mais variados centros. Seu objetivo tem 

sido determinar com mais precisão as causas e conseqüências para as vítimas, as relações que a 

envolvem, sua dimensão e quantificação e os mecanismos de combate. A fome tida como 

conseqüência de políticas equivocadas é exposta como centro de seus argumentos, que trabalham 

entre outras dimensões, as questões políticas e sociais, como pode ser visto no texto a seguir: 

Em nenhuma outra fase da história da humanidade foram tão tensas as relações entre os 
homens. As tensões sociais, os conflitos ideológicos, as competições econômicas e as 
fricções políticas entre grupos, classes, países e blocos de países, atingiram em nossos 
dias uma tremenda intensidade, ameaçando de forma inquietadora a paz, a tranqüilidade 
e a própria sobrevivência da civilização (CASTRO, 1960, p.11). 

No livro Geografia da Fome, o autor ressalta: 

Um dos obstáculos ao planejamento de soluções adequadas ao problema da alimentação 
dos povos reside exatamente do pouco conhecimento que se tem do problema em 
conjunto, como um complexo de manifestações simultaneamente biológicas, 
econômicas e sociais (Idem, 1959, p.24). 

                                                 
9 Josué de Castro: médico, escritor e professor universitário no Brasil e no Exterior, indicado duas vezes para o 

Prêmio Nobel da Paz por sua contribuição no combate à pobreza e fome. Embaixador do Brasil em Genebra, 
cassado no Regime Militar, presidiu o conselho da Organização para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas 
e na sua trajetória de vida idealizou e implementou uma série de políticas visando à melhoria das condições de vida 
e saúde da população (CASTRO, 2001). 
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Desse modo, a desigualdade atual é encarada como fruto do modelo econômico 

vigente, que reforçado pelo projeto neoliberal sob o comando do Fundo Monetário Internacional 

e Banco Mundial impõe aos países em desenvolvimento o ajustamento de suas economias, com 

abertura de fronteiras econômica, livre circulação de produtos estrangeiros no mercado interno e 

economia voltada para a exportação, especialmente de matérias-primas. 

Esse modelo gera, como conseqüência para os países em desenvolvimento, redução de 

seus mercados, privatização e desregulamentação, provocando neles processo de marginalização 

por falta de tecnologia competitiva; ao mesmo tempo, condena milhões de pessoas ao 

desemprego estrutural pela extinção de alguns tipos de atividades.  

De modo geral, acelera as injustiças sociais, as desigualdades e exclusão de grande 

maioria, por falta de investimentos oficiais em políticas públicas nas áreas de saúde, educação, 

habitação e reforma agrária, condenando à miséria e morte prematura milhões de pessoas (BOFF, 

2000). 

A acumulação de riqueza, as desigualdades entre ricos e pobres, o autoritarismo, a 

submissão dos oprimidos aos opressores têm no sistema capitalista sua base fundamental. São 

constantes os aprimoramentos da sua forma de reprodução. A respeito, Marx e Engels, no 

Manifesto Comunista escrito ente 1847 e 1848, ressaltavam: 

A burguesia submeteu o campo à cidade[... ] Aglomerou as populações, centralizou os 
meios de produção e concentrou a propriedade em poucas mãos. A conseqüência 
necessária dessas transformações foi a centralização política [...] A burguesia, durante 
seu domínio de classe, apenas secular, criou forças produtivas mais numerosas e mais 
colossais que todas as gerações passadas em conjunto (MANIFESTO COMUNISTA, 
2001, p.3-26). 

Essas discussões sobre desigualdade e pobreza fazem parte do cotidiano e envolvem o 

ser humano em toda sua plenitude em face do agravamento da violência moral e material, 

manifestada, muitas vezes, pela sua pior forma: fome (violência materializada), que é real e mata, 

conforme exemplos dos continentes africano, asiático e do Nordeste brasileiro. 

Na década de 90, elas foram intensificadas por pesquisadores, tomadores de decisão, 

organismos internacionais que a reconheceram e a colocaram como tema central. “Isso se deve 

em grande parte à percepção de que, apesar de vários esforços em diversas áreas da política 

social, as diferenças entre ricos e pobres estavam aumentando em todo mundo” (CEARÁ, 

2002, p.13).  
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Assim, em setembro de 2000, os estados membros das Nações Unidas reafirmaram 

seu compromisso de tratar a redução da pobreza como alta prioridade, estabelecendo os Objetivos 

do Milênio para o Desenvolvimento (Millenium Development Goals). A meta estabelecida foi a 

redução em 50% da pobreza no mundo até 2015. Entretanto a redução não se dá de maneira 

uniforme nos países afetados. Algumas regiões estão ficando até atrasadas no esforço do 

cumprimento da meta no prazo previsto, e a própria ONU já reconheceu a impossibilidade do 

cumprimento dessa meta.  

Observa-se, porém, que esses objetivos poderiam ser alcançados com adoção, pelos 

países pobres, de políticas públicas mais direcionadas para a área social e melhor eficácia nos 

gastos públicos. Os países ricos, em contrapartida, ampliariam o acesso comercial, com a redução 

de barreiras alfandegárias e a ajuda externa (BANCO MUNDIAL, 2001)10. 

O entendimento de que as discussões sobre a redução da pobreza passam pela atuação 

 sobre a desigualdade está unificando as discussões desses temas (IPLANCE, 2002). Embora 

comum, a pobreza se diferencia no tempo. Desse modo, a atual não se compara a nenhuma outra. 

Não é, como já ocorreu, o resultado natural da escassez, mas o conjunto de prioridades impostas 

pelos ricos ao resto do mundo. 

Mesmo não constiuindo problema novo, o processo gerador tem sido aperfeiçoado no 

tempo pelo sistema capitalista, e ultimamente com a globalização, que traz em si perversidade 

sistêmica. Observa-se, pois, um retrocesso à noção de bem público e solidariedade, provocando o 

“encolhimento das funções sociais e políticas do Estado com ampliação da pobreza e crescentes 

agravos à soberania” (SANTOS, 2001, p.38).  

A América Latina e o Caribe, afetados pelos novos paradigmas, mostram como 

conseqüência profundas transformações nos processos de desenvolvimento nacional, rural e em 

particular nos programas de alívio à pobreza rural. A respeito, o Fida11 faz a seguinte análise: 

O modelo econômico “neoliberal” implantado por estes países a partir da década de 80, 
mudou totalmente as visões sobre “o rural” que deixou de ser prioridade nos processos de 
desenvolvimento em nível nacional, com exceção as atividades comerciais 
agroexportadoras, os agronegócios, passaram a ser o elemento rural do modelo [...] A 
sociedade rural, a economia camponesa e a pequena comunidade são consideradas como 
provedoras de mão-de-obra para as atividades econômicas urbanas e agronegócios, tornando 
esse contingente em massa de assalariados, contribuindo para a formação de uma sociedade 
moderna e a partir daí os níveis de pobreza seriam reduzidos. No entanto, a fragilidade das 
economias latino-americanas, a incidência de fenômenos físicos e a imperfeição das 

                                                 
10 Conforme exposto em vários documentos do Banco Mundial. 
11 Organização internacional que atua no combate à pobreza rural existente no mundo. 
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democracias, têm mostrado como conseqüência níveis de pobreza e pobreza extrema rural, que 
se tem mantido por mais de uma década independente do crescimento das economias globais 
desses países (QUIJANDRÍA; MONARES; MONTENEGRO, 2000, p.11-12). 

No Brasil, novos enfoques foram estudados, geraram-se correntes. Entre estas, 

destaca-se a de José Graziano da Silva, que mostra a pobreza de forma única, indiferentemente 

dos segmentos rurais e urbanos. Pelo contrário, considera a pobreza urbana como produto da rural, em 

razão dos fatores que envolvem: êxodo, baixa taxa de escolarização, insuficiente oferta de serviços 

básicos e empregos. Para Silva (1999, p.29-30) “a única estratégia capaz de reter a população rural 

pobre nos seus atuais locais de moradia e, ao mesmo tempo, elevar a sua renda é a criação de empregos 

não-agrícolas nas zonas rurais”, por meio da criação de ocupações rurais não-agrícolas (Ornas).  

Já Veiga (2001), discorda dos conceitos rural e urbano utilizados no Brasil, por achá-

los anacrônicos e obsoletos. Considera que a pobreza está ligada ao tipo de modelo adotado 

atualmente, concentrador e excludente. Ele acredita que a agropecuária tem o seu espaço na 

redução da pobreza, desde que se verifiquem as possibilidades de maior ou menor diversificação 

das economias locais.  

É visível no país a situação na qual os agronegócios concentraram-se nas regiões Sul e 

Sudeste, enquanto no Nordeste, por limitações próprias da área, restringem-se a alguns produtos, 

como cana-de-aç~ucar (zona da mata de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte), que passa 

por dificuldade em virtude de não contar com o parque tecnológico modernizado, e a 

bovinocultura, mas presente em Sergipe e .bastante concentrada. 

Ademais, esse novo modelo agrícola, considerado pela maioria dos estudiosos como 

excludente, incrementou nas duas últimas décadas, na região, a fruticultura, com incentivos e 

instalação de grandes empresas exportadoras em Petrolina-PE, eixo Mossoró-Açu-RN, chapada 

do Apodi-RN/CE e outros pontos privilegiados da região. No Ceará, além da fruticultura, houve o 

incentivo à produção de flores, todos destinados à exportação12. 

Para Armani (1998), a adoção deste tipo de modelo agrícola levou à expulsão 

prematura do trabalho agrícola de um contingente de trabalhadores e trabalhadoras rurais. As 

conseqüências sociais para a população rural e urbana são a deterioração da qualidade de vida nas 

áreas rurais, o esvaziamento populacional de importantes regiões e o represamento de elevado 

potencial de desenvolvimento, obstaculizado pela falta de políticas específicas, voltadas ao 

                                                 
12  Informações decorrentes de várias leituras e observações da mestranda. 
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fortalecimento e à expansão da agricultura familiar. Tal fato provoca, em contrapartida, o 

inchamento das periferias das cidades nordestinas, no caso específico, cearenses, principalmente 

as de médio e grande porte. 

Diante desses fatos, é fácil perceber por que na região nordestina se concentram os 

maiores focos de pobreza e miséria, pois sua economia teve predomínio histórico de latifúndio 

alicerçado pelo binômio boi-algodão e culturas de subsistência, além de intensas relações 

paternalistas e clientelistas que favoreciam o crescimento da desigualdade. Assim, regionalmente, 

este é um dos maiores problemas estruturais do país (HENRIQUES, 2000).  

2.1.2 Algumas Visões sobre Desigualdade e Pobreza 

Pobreza é fome. Pobreza é falta de abrigo. Pobreza é estar doente e não poder ir ao 
médico. Pobreza é não poder ir à escola, não saber ler, não ser capaz de falar 
corretamente. Pobreza é não ter emprego, é medo do futuro, é ganhar um dia de cada 
vez. Pobreza é a perda de uma criança por doença trazida pela água contaminada. 
Pobreza é impotência, falta de representação e liberdade (NARAYAN, 2000). 

Uma infinidade de conceitos os mais variados é encontrada na literatura. Alguns 

incluem dimensões éticas, desejos, diferenças de renda, entre outros. Os ora expostos expressam 

pertinência com este trabalho. 

Apesar do reconhecimento de outras dimensões, na análise da desigualdade e da 

pobreza normalmente só se consideram a renda e a riqueza, porém essas medidas não espelham 

as flagrantes desigualdades existentes no seu interior. Questões como gênero e geração, raça e 

etnia são refletidas no nível de escolaridade e oportunidades; o meio ambiente também influencia 

nas discriminações regionais. 

Este pensamento econômico centra-se mais na eficiência e menos na equidade, mesmo 

reconhecendo o fosso existente entre ricos e pobres. “Os debates sobre políticas têm sido 

distorcidos pela ênfase excessiva dada à pobreza e desigualdade medidas pela renda, em 

detrimento das privações relacionadas a outras variáveis como desemprego, doença, baixo nível 

de instrução e exclusão social” (SEN, 2000, p.131).  

Diversos pesquisadores, entre os quais sobressaem os do Instituto de Pesquisa 

Aplicadas, os da Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e Caribe, os do 

IBGE e os das Universidades, desenvolvem metodologias diversas para o dimensionamento da 

pobreza. Métodos diretos e indiretos são utilizados. O primeiro relaciona-se à ingestão de 
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calorias, medida pelo consumo alimentar ou dados antropométricos de uma família (peso, altura 

etc.). O segundo relaciona-se normalmente com indicadores de renda, ou associa esta variável a 

outras fontes de dados existentes (TAKAGI et al., 2001). 

Mas a pobreza no Brasil está vinculada a uma distribuição de renda extremamente 

desigual e à baixa eficácia do gasto público. Para reduzir os níveis de pobreza e desigualdade é 

necessária uma estratégia que privilegie ações com potencial para romper, de forma definitiva, 

esse círculo (PROJETO ALVORADA, 2002). 

O padrão renda utilizado é aceito pela maioria dos estudiosos do assunto. Segundo 

Rocha (2000), a renda é a principal causa do nível de bem-estar da população. A abordagem 

conceitual de pobreza requer a construção de uma medida invariável no tempo, a qual reflita as 

condições de vida de um indivíduo na sociedade. A linha de pobreza é tida como o parâmetro 

mais usado. Por ela se consideram pobres todos aqueles indivíduos situados abaixo de seu valor. 

O valor determinado para esta linha é variável de acordo com a fonte; ora é calculada 

em relação ao salário mínimo13, ao dólar14, à estrutura de consumo etc. No Brasil é comum sua 

relação com o salário mínimo, por facilitar os cálculos. A desvantagem é que este salário 

dificilmente cobre as necessidades básicas dos trabalhadores e ainda apresenta variações 

periódicas. De outro modo, o uso de um único valor de renda para o país não leva em 

consideração as diferenças no custo de vida nas diferentes regiões e nem entre o meio rural e o 

urbano (TAKAGI et al., 2001). 

Apesar de comumente usada, na opinião de Sen (2000), Prêmio Nobel de Economia 

de 1998, a medição pela LP não é válida, dado não refletir as diversas dimensões do que é ser 

pobre. Para ele, esse critério deixa fora as diversidades dos seres humanos, as relações de gênero 

manifestadas em liberdades, responsabilidades e ganhos diferentes para o homem e mulher na 

maioria das sociedades, características e circunstâncias pessoais, além de que certos fatores 

geográficos, biológicos e sociais multiplicam ou reduzem o impacto exercido pelos rendimentos 

sobre cada indivíduo.  

                                                 
13 Hoffmann é o principal deles. Ele a calcula baseado no salário mínimo de 1980 e deflatores, evitando, a partir daí, o efeito da 

variação do sm. Hoffmann considera o cálculo de meio sm para determinação da linha de pobreza e um quarto para a 
indigência. O número de pessoas com este patamar de renda foi calculado por meio dos dados apurados na Pesquisa 
Nacional de Amostra por Domicílios.  

14 Neste caso, a Organização Mundial de Saúde considera pobres todos aqueles que ganham abaixo de US$ 2,00/dia e 
indigentes os que ganham US$ 1,00/dia. 
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Em linha semelhante, Franco (2002) vem trabalhando a idéia de que pobreza não é 

insuficiência de renda, mas insuficiência de desenvolvimento. Já Salama (1999) afirma que no 

Brasil “a pobreza não pode ser dissociada da percepção de exclusão e de não pertinência dos 

grupos marginalizados”. 

Ver a pobreza como falta de acesso não só a recursos financeiros, mas também à 

educação, saúde, trabalho, habitação e participação popular é o desafio das políticas sociais, 

como forma de inclusão desses pobres no mercado de trabalho (ENGEL, 2002). 

Aos mais desfavorecidos faltam em geral determinados elementos, como instrução, 

acesso à terra, à saúde e longevidade, justiça, apoio familiar e comunitário, crédito e outros 

recursos produtivos, voz ativa nas instituições e acesso a oportunidades. A pobreza está mais 

associada à privação das capacidades básicas do que à renda e isso se reflete na qualidade de 

vida, no modo como as pessoas vivem, nas liberdades que desfrutam, na forma de uso da renda 

auferida, nas possibilidades de funcionamento de um indivíduo, respeitando-se as diferenciações 

existentes: culturais, sociais, ambientais, pois assim se explica a existência de bolsões de pobreza 

nos países ricos, entre pessoas de rendimentos médios. Os debates políticos ficam distorcidos 

quando enfatizam a renda como determinante da desigualdade e pobreza, “em detrimento das 

privações relacionadas a outras variáveis como desemprego, doença, baixo nível de instrução e 

exclusão social” (SEN, 2000). 

Para o Banco Mundial, a desigualdade é a dispersão de uma distribuição, quer seja de 

renda, quer seja de consumo ou de algum outro indicador de bem-estar ou atributo de uma 

população. Assim, pobreza e desigualdade estão fortemente relacionadas: dada uma renda média, 

quanto mais desigual é a distribuição da renda, maior será a percentagem de pobres (BANCO 

MUNDIAL, 2000).  

Assim, reconhecendo o avanço da pobreza no mundo, o Banco Mundial, no Informe 

sobre Desenvolvimento Mundial 2000-2001, propõe o ataque à pobreza em três frentes: 

empoderamento, previdência social e oportunidades, ou seja, direito à participação nas decisões 

políticas, que permitam segurança social com conseqüente redução dos riscos sociais 

(criminalidade, violência etc.) e oportunidades de inclusão dos pobres nos setores produtivos.  

Essas questões estão ligadas diretamente ao tipo de desenvolvimento a ser 

implementado nos países afetados pelo flagelo. Entretanto para haver desenvolvimento é 
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necessário alteração do capital humano e do capital social, porquanto não se pode alterar esse 

ciclo reprodutor da desigualdade e da pobreza a não ser intervindo de forma sistêmica no 

conjunto, mediante a introdução de mudanças no comportamento de agentes do sistema que 

interagem em termos de competição e colaboração. E isso só pode ser feito pela mudança das 

relações a se reproduzir na sociedade, pelas quais os papéis sociais são distribuídos de 

determinada forma (FRANCO, 2002). 

Este problema não é puramente econômico, de falta de crescimento ou oferta eficiente 

e suficiente de serviços estatais. A pobreza, em sintonia com Sem (2002), é a falta de capacidade 

de desenvolver potencialidades e aproveitamento das oportunidades. 

Alguns autores a relacionam a fenômenos ligados às necessidades básicas ou outras 

carências materiais. Para Demo (2000), ela é fruto do sistema capitalista, e está associada à falta 

de conhecimento de seus mecanismos por parte dos atores envolvidos. Segundo o autor, seu 

combate só terá efeito a partir de um sistema educacional que leve à cidadania emancipatória. 

Para confirmar esta opinião, ele afirma: 

[...] pior que passar fome ou estar desempregado, é não saber que a fome ou o 
desemprego é parte de uma história de exclusão, que, no outro lado, tem o contrapeso da 
concentração de renda nas mãos de alguns poucos, daí se dizer que a pobreza está mais 
associada com a discriminação política, com base na produção e manutenção da 
ignorância (DEMO, 2000, p.35). 

No tocante à pobreza rural, na América Latina e Caribe, ela é vista como processo 

dinâmico de relações e interações humanas, mais que um atributo de determinados indivíduos e 

grupos, sendo analisada como o resultado de processos históricos, sociais, políticos e 

econômicos, a se expressar nas relações entre pessoas, famílias, grupos pobres e as forças sociais, 

econômicas e políticas externas (QUIJANDRÍA; MONARES; MONTENEGRO, 2000). 

Na região, existem dois tipos de pobreza rural: a estrutural e a transitória. A pobreza 

rural estrutural (“pobreza dura”) afeta as comunidades indígenas, as mulheres e as minorias 

étnicas. Essas pessoas têm baixo nível de educação ou nenhum; recursos produtivos escassos ou 

inexistentes e limitado conhecimento básico. A pobreza transitória atinge as famílias camponesas 

e lugares rurais que têm acesso limitado ou nulo à terra, especialmente vulneráveis às mudanças 

produzidas pelas reformas estruturais, às flutuações do ciclo econômico e à instabilidade social, 

política e ambientais (Idem ibidem). 
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A maior parte da pobreza extrema se concentra na zona rural. São contingentes de 

miseráveis que passam fome, expressão mais dura da desigualdade e pobreza, a chamada 

indigência. Ela é a forma mais agravada da pobreza, é o não-direito a ter as necessidades básicas 

mínimas. É a pior, a mais cruel forma de exclusão social que alguém pode sofrer. Ser miserável é 

não ter como garantir a segurança alimentar. Não ganhar o suficiente para comprar, todos os dias, 

a quantidade mínima indispensável à manutenção saudável da vida produtiva, gerando como 

conseqüência a subnutrição, com fraco desenvolvimento físico e intelectual do indivíduo15. 

Segundo a FAO, a fome é falta de estratégia de desenvolvimento (GUAIUME, 2002). 

A educação exerce influência direta na qualificação e esta nos níveis de pobreza. 

Conforme pesquisas realizadas, um pobre urbano, mesmo sendo trabalhador informal, pode 

possuir condições de vida melhor, principalmente quando oriundo de famílias nas quais a mãe 

tinha maior escolaridade. Uma família pobre X pode ter renda familiar per capita mais alta que 

uma família Y, mas a qualidade ambiental da moradia da família Y pode ser melhor, reduzindo o 

efeito diferencial de renda da família X (LIMA JR.; ZETTERSTRÖM, 2002). 

Outra variável são as relações existentes entre as classes sociais, “de dominação e de 

exploração [...] e decorre do modo, ou melhor, dos vários e diferentes modos como se organizem 

a produção e controle social” (SINGER, 1981, p.14). A existência dela, ao lado das demais 

dimensões no sistema capitalista, é responsável pelo agravamento da desigualdade e da pobreza, 

principalmente na zona rural. 

Outro fenômeno relacionado com desigualdade e pobreza é qualidade de vida, cujo 

conceito interliga-se diretamente com a gestão ambiental do desenvolvimento, o que relativiza e 

contextualiza a questão das necessidades humanas e do processo social para satisfazê-las. Isso 

sugere: 

[...] uma complexização do processo de produção e de satisfação de necessidades, que tende a 
superar a divisão simplista entre necessidades objetivas e necessidades de caráter subjetivo, ou 
inclusive a dicotomia entre fatores biológicos e psicológicos, incorporando a determinação 
cultural das necessidades (LEFF, 2001, p.147). 

O bem-estar, os níveis de renda, as condições de existência e estilos de vida imbricam-

se nessa análise, e juntamente com os processos econômicos e ideológicos definem as demandas 

simbólicas e materiais, na imposição de modelos de satisfação por intermédio de efeitos de 

demonstração e na manipulação publicitária do desejo. Por outro lado, os valores culturais vêm 

                                                 
15 Essa quantidade, de acordo com a OMS, é equivalente a 2.200 calorias. 
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determinar a estruturação das necessidades e da demanda social, bem como os meios para 

satisfazê-las. 

A qualidade de vida repropõe os valores associados com a restrição do consumo e o 

estímulo ao crescimento econômico, a satisfação das necessidades individuais diante dos 

requerimentos para a reprodução social; questiona os benefícios alcançados pela economia de 

escala e de aglomeração e da racionalidade do consumo, que tende a maximinizar o benefício 

presente e minimizar o futuro (Idem ibidem). 

Enfoques de outros autores incluem ou suprimem novas dimensões, porém é 

importante acrescentar que, em qualquer lugar de determinado país, os próprios pobres fazem 

suas distinções entre os grupos sociais: os pobres dependentes, os pobres sem recursos, os pobres 

de forma temporária, os pobres que trabalham e os pobres de Deus, todos têm diferentes 

prioridades, e essas devem ser respeitadas (NARAYAN, 2000). 

2.1.3 Indicadores Mais Comuns 

O conhecimento do tamanho e do tipo da desigualdade e pobreza faz-se essencial aos 

tomadores de decisão em suas diversas instâncias, pois orienta a definição de políticas públicas 

específicas. Entretanto, não é fácil se determinar essa dimensão, em virtude, muitas vezes, da 

inconsistência de dados. A utilização de apenas o fator renda apurado mediante o Produto 

Nacional Bruto, renda per capita ou crescimento econômico não tem sido suficiente para medir o 

desenvolvimento. Recentemente outras dimensões têm sido introduzidas nos cálculos desses 

indicadores, principalmente as sociais. 

Na zona rural, tal tarefa é mais complicada. Em busca de uma caracterização mais 

ampla, organismos internacionais introduziram o uso das “necessidades básicas insatisfeitas” 

como um indicador da intensidade da pobreza em comunidades e localidades rurais e urbanas, 

porém, por se tratar de grupos humanos heterogêneos, apenas esse indicador não é suficiente.  

O Índice de Desenvolvimento Humano implementado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento também tem sido aplicado em vários países da América Latina e 

do Caribe, incluindo-se o Brasil, como indicador de pobreza rural, por combinar variáveis sociais 

e econômicas, aproximando-se mais da realidade. Outros indicadores têm sido desenvolvidos por 
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Organizações não-Governamentais, Governos, Universidades, Institutos de Pesquisas etc., 

sempre na tentativa de incorporar dimensões não cobertas por um ou outro. 

ÍNDICE DE POBREZA 

No Ceará, o Iplance destacou-se no estudo desse tema. Com vistas a dimensionar o 

quantitativo de pobres para o estado, utilizou-se de um indicador decomponível para expressar 

como uma soma ponderada de indicadores, calculados para subgrupos da população, pode responder 

quem são os pobres e quanto cada grupo contribui para a pobreza. O Índice de Pobreza, chamado 

simplesmente de proporção de pobres, divide a população por grupos (categorias), atribuindo valores 

ponderados a cada um. Os grupos foram divididos por estrato amostral, levando-se em consideração 

os dados de: idade da população, cor, sexo, idade do chefe da família e tipo de família. 

LINHA DE POBREZA E DE INDIGÊNCIA 

Este conceito tem como ponto central a renda, por ser uma medida de fácil 

quantificação e rápida comparação entre outros países. Mais comumente usada por institutos de 

pesquisa e organismos internacionais, a linha de pobreza é um parâmetro com a renda mínima, 

que visa garantir os custos mínimos de manutenção da vida humana: alimentação, habitação, 

transporte e vestuário em um cenário onde o governo é responsável pela saúde e educação. 

Derivada dessa, vem a linha de indigência, a cobrir apenas os custos mínimos de alimentação. 

Abaixo dessas linhas, as pessoas são consideradas pobres ou indigentes (DIMENSTEIN, 2002). 

Para os organismos internacionais, a linha de pobreza é medida em dólares 

americanos. No Brasil, embora seja comum a utilização de múltiplos de salários mínimos, se 

houver disponibilidade de dados devem-se usar informações sobre a estrutura de consumo das 

famílias, a partir do custo da cesta alimentar. O valor encontrado visa atender às necessidades 

nutricionais e calóricas de um indivíduo, e varia entre 2.000 e 2.500 calorias/dia, sendo 2.200 

calorias o aceito pela OMS, por corresponder à linha de indigência (ROCHA, 2000). 

No entanto, para os cálculos das demais necessidades básicas, o valor é arbitrado, o 

que diminui a consistência por ser bastante variável, quer seja por região, quer seja por indivíduo, 

zona rural ou urbana. Os valores arbitrados nem sempre condizem com a realidade, pois, para 

esse indicador, é necessário um estudo mais detalhado e definição de parâmetro16. Já a LI, neste 

caso equivalente ao valor da cesta alimentar, segue certo rigor, uma vez que é apurada 

                                                 
16 O mais adotado hoje é o Coeficiente de Engel: relação entre as despesas alimentares e a despesa total.  
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sistematicamente por meio da Pesquisa de Orçamento Familiar realizada pelo IBGE, e segue 

parâmetros definidos, embora móveis. A Cepal adota este procedimento para o Brasil desde a 

década de 70 e multiplica este valor por dois, para o cálculo da LP (Idem ibidem). 

INDICADORES DA QUALIDADE DE VIDA 

A qualidade de vida relaciona-se diretamente com o ambiente onde vivem as pessoas e 

a ele se associam as demais dimensões. Por esta razão se critica o uso de indicadores meramente 

econômicos, tipo Produto Interno Bruto, por não registrar, segundo Hauwermeiren (1998), a 

perda do nível de bem-estar causada pelo crescimento (embora econômico) da contaminação, da 

violência, das doenças. O PIB não reflete o nível real de bem-estar. Ao contrário, se os gastos 

defensivos aumentam, o PIB também aumenta, já que esses gastos são atividades econômicas. As 

indústrias bélicas, de carros blindados, de máscara contra gases tóxicos exemplificam essa 

afirmação. 

São inúmeros os avanços no desenvolvimento de indicadores de qualidade de vida. 

Usam-se vários processos, porém aqueles a utilizar os dados estatísticos censitários, coletados em 

intervalos de tempo não muito curtos, não refletem a dinâmica das relações de desigualdade e 

pobreza. Essas se modificam em resposta a fenômenos físicos, desastres climáticos, crises 

políticas e/ou econômicas, em intervalos inferiores ao tempo de coleta. Apesar, no entanto, dessas 

limitações, a homogeneidade e a sistemática nas coletas os fazem mais utilizados por instâncias 

internacionais e organismos de estudos e pesquisas nacionais. 

No âmbito da Academia, muitas vezes são desenvolvidos parâmetros próprios de 

aferição envolvendo uma ou mais dimensões: psicossomática, social, econômica ou ambiental, 

com indicadores para habitação, meio ambiente, renda, qualidade de vida etc. Desses, alguns são 

adotados corriqueiramente, como é o caso do Índice de Gini, que mede a concentração, utilizada 

normalmente para aferir várias dimensões: renda e terra são as mais comuns. Varia de 0 a 1 e, 

quanto mais próximo de zero, mais desconcentradas são a renda e a posse da terra. 

Ademais, a sistemática de cálculos desses índices é nova, data da década de 90 com o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, organismo ligado à ONU. O primeiro 

relatório anual, o Relatório de Desenvolvimento Humano, apresentado em 1990, passou a ser 

aceito como referência básica internacional. Nele, os países são classificados de acordo com o 

desempenho dos indicadores coletados. 
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Referidos indicadores de desenvolvimento humano permitiram a construção de vários 

índices, possibilitando a aferição de diferentes aspectos do desenvolvimento humano, o que 

representou avanço em relação à linha de pobreza por agregar as dimensões sociais. 

O Índice de Desenvolvimento Humano, o Índice de Desenvolvimento Ajustado ao 

Gênero e a Medida de Participação segundo o Gênero são os principais indicadores. O IDH, 

construído todos os anos desde 1990, mensura as realizações médias do desenvolvimento humano 

básico num único índice composto e elabora uma classificação dos países; o IDG e a MPG, 

introduzidos no Relatório de Desenvolvimento Humano de 1995, são medidas compostas que 

refletem as desigualdades entre os seres no desenvolvimento humano. O IDG mede as realizações 

nas mesmas dimensões e utiliza as mesmas variáveis que o IDH, tendo em conta a desigualdade 

na realização entre homens e mulheres, enquanto a MPG mede a desigualdade entre os sexos nas 

oportunidades econômicas e políticas. 

Essas dimensões do IDH, ora expostas, dão a combinação para seu cálculo, a variar 

entre o valor de zero (pior) e um (melhor). Quanto mais próximo de um, maior será o nível de 

desenvolvimento humano encontrado para o país, região ou área pesquisada (Quadro 1). 

No Relatório de Desenvolvimento Humano de 1997 foi introduzido o conceito de 

pobreza humana e construído o Índice de Pobreza Humana. Enquanto o IDH afere as realizações 

médias nas dimensões básicas do desenvolvimento humano, o IPH mede as privações. Esse novo 

conceito, por incorporar dimensões que ultrapassavam a abordagem meramente econômica, até 

então amplamente dominante, representou grande avanço e causou profundo impacto na opinião 

pública, nas comunidades acadêmicas e nos governos do mundo afora. 

 

 

 

Quadro 1  IDH, IDG, IPH-1, IPH-2 - Dimensões Iguais, Medidas Diferentes 

ÍNDICE LONGEVIDADE CONHECIMENTO NÍVEL DE VIDA 
DIGNO 

PARTICIPAÇÃO 
OU EXCLUSÃO 

IDH Esperança de vida à 
nascença 

1. Taxa de 
alfabetização de 
adultos 

2. Taxa de escolaridade 
combinada 

Rendimento per 
capita ajustado em 
dólares PPC 

_ 
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IDG Esperança de vida à 
nascença de mulheres 
e de homens 

1. Taxa de alfabetização 
de adultos, mulheres e 
homens 

2. Taxa de escolaridade 
combinada de mulheres 
e de homens 

Rendimento per capita 
ajustado em dólares 
PPC, baseado nas 
parcelas de rendimentos 
auferidos de mulheres e 
de homens 

_ 

IPH-1 
Para países 
em 
desenvol-
vimento 

Percentagem de 
pessoas que não 
devem ultrapassar os 
40 anos 

Taxa de 
analfabetismo de 
adultos 

Privação no 
aprovisionamento 
econômico medido por:  
1. Percentagem da 
população sem acesso a 
água potável 
2. Percentagem da 
população  sem acesso 
aos serviços de saúde 
3. Percentagem de 
crianças menores de 
cinco anos com peso 
insuficiente 

_ 

IPH-2 
Para países 
industria-
lizados 

Percentagem de 
pessoas que não 
devem ultrapassar os 
60 anos 

Taxa de 
analfabetismo 
funcional de adultos 

Percentagem de pessoas 
que vivem abaixo da 
linha de privação de 
rendimento (50% do 
rendimento disponível 
médio das famílias) 

Taxa de desemprego 
de longo prazo (12 
meses ou mais) 

Fonte: Gabinete do Relatório de Desenvolvimento Humano - Pnud/ONU. 

A PRÁTICA DE ELABORAÇÃO DE INDICADORES NO BRASIL 

Mediante parceria com o Pnud, com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e a 

Fundação João Pinheiro, foi construído o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil e das 

Unidades da Federação, publicado o primeiro em 1996. Este documento apresentou o IDH e seus 

componentes desagregados por grandes regiões e por estados, possibilitando mapeamento mais 

preciso do desenvolvimento humano no país e análise muito mais acurada das disparidades 

existentes, que não podem ser percebidas ao se trabalhar apenas com as médias nacionais dos 

indicadores.  

Nesta elaboração, utilizaram-se os dados dos Censos. Os avanços conseguidos na 

determinação desses indicadores permitiram a aplicação dos conceitos e medidas do 

desenvolvimento humano a unidades geo-político-administrativas ainda mais desagregadas que o 

nível estadual. Assim, foram criados dois novos índices: o Índice Municipal de Desenvolvimento 

Humano e o Índice de Condições de Vida. 



 

 

42

Esse trabalho, pioneiro no mundo, possibilitou com novos aperfeiçoamentos o cálculo e a 

análise de índices de desenvolvimento humano para todos os municípios e microrregiões do Brasil, 

instrumento importante na determinação de políticas públicas de combate à desigualdade e pobreza. 

Além dos índices sintéticos (IDH-M e ICV), o projeto gerou um conjunto de vinte 

indicadores econômicos e sociais de grande interesse, como a renda familiar per capita, os 

índices de concentração de renda, os indicadores referentes à escolaridade da população e ao atraso 

escolar. O indicador de trabalho infantil, os indicadores de condições de habitação e de saneamento, a 

esperança de vida ao nascer e a taxa de mortalidade infantil, por exemplo, são inéditos nesse nível 

de desagregação, com cobertura completa e homogênea de todo o território nacional.  

O Índice de Condições de Vida é uma extensão do Índice Municipal de 

Desenvolvimento Humano, que incorpora, afora as dimensões longevidade, educação e renda, 

outros indicadores destinados a avaliar as dimensões infância e habitação. A exemplo do IDH-M, 

as fontes dos dados para o cálculo destas variáveis são também os Censos Demográficos e, 

embora utilize os três indicadores gerais do IDH-M, a diferenciação está nos dados micro, os 

quais são processados, o que permite a elaboração de um indicador mais qualitativo. 

O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NO CEARÁ 17 

Construído pelo Iplance com base na metodologia do IDH-M, teve o primeiro 

relatório em 1999. Este utilizou dados do Censo parcial de 1996-1997 e seguiu como objetivo 

mensurar os níveis de desenvolvimento alcançados pelos 184 municípios do estado, a partir da 

análise de um grupo de indicadores que possibilitaram traçar perfil e hierarquização desses 

municípios no contexto global do estado e ao mesmo tempo subsidiar decisões políticas que 

visavam contribuir para a erradicação da pobreza. Assim, colocaram-se à disposição da 

sociedade, de forma atualizada, “elementos que permitem avaliar resultados das gestões 

municipais, realizar estudos sobre o poder local e elaborar políticas públicas” (IPLANCE, 1999, 

p.5).  

No cálculo do IDM, selecionou-se um conjunto de 27 indicadores sociais, 

demográficos, econômicos e de infra-estrutura de apoio. Os resultados foram obtidos com uso da 

técnica multivariada de análise fatorial, por meio do método de componentes principais, que 
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possibilita a construção de um índice específico para cada um dos quatro grupos de indicadores, 

classificados da forma a seguir: 1º grupo - fisiográficos, fundiários e agrícolas; 2º grupo - 

demográficos e econômicos; 3º grupo - de infra-estrutura de apoio; 4º grupo - sociais. Ao final, 

inclui-se um índice consolidado de desenvolvimento para cada um dos 184 municípios, que tanto 

permite comparações entre eles, em termos gerais, como entre os quatro grupos. 

O segundo relatório saiu em 2002 com a atualização via Censo 2000. A utilização de 

metodologia única nas duas versões foi fundamental para as comparações decorrentes das 

variações, tanto no geral como dentro de cada grupo de indicadores em nível municipal, como se 

verá mais adiante. 

2.2 A Estatística da Desigualdade e da Pobreza 

A conclusão que se pode tirar da análise até este ponto é a estabilidade de uma situação 
indesejável. O Ceará era mais pobre que o Brasil e continua sendo; era um pouco mais 
pobre que o Nordeste, e continua sendo; era tão desigual quanto o Brasil e o Nordeste, e 
continua sendo (IPLANCE, 2002, p. 14). 

2.2.1 As Estatísticas Gerais 

A pobreza vem aumentando no mundo. De acordo com dados do Banco Mundial 

(2002), atualmente existe 1,5 bilhão de pessoas que vivem em condições de miséria. Em situação 

de pobreza, são três bilhões, 50% da população mundial. Essa pobreza, porém, se manifesta de 

forma desigual entre continentes, regiões, países, zonas e não consiste unicamente em baixa renda 

e ausência de ativos; dela advêm mais vulnerabilidade, exclusão e impotência.  

A situação de extrema pobreza ou indigência vem crescendo a cada ano18. Só para 

efeito de comparação, conforme dados divulgados pelo Banco Mundial, em 1999 havia 1,15 

bilhão, com a Ásia concentrando 65% desse contingente. Na África, um em cada quatro 

habitantes passa fome; na América Latina os pobres representam 50% da população (Tabela 1). 

 

TABELA 1 - Evolução da Quantidade de Indigentes no Mundo 

                                                                                                                                                         
17 As versões do Índice de Desenvolvimento Municipal correspondentes aos anos de 1997 e 2002, bem como o 
processo metodológico utilizado para sua obtenção encontram-se disponibilizadas no sítio do Iplance: 
www.iplance.ce.gov.br.  
18 Informações dadas por Alejandro Toledo, Presidente do Peru, em entrevista durante a Reunião do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento realizada em Fortaleza, 2002. 
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REGIÃO DO MUNDO 1990 1999 

Ásia Oriental e Pacífico 
(exclui a China) 
Europa e Ásia Central 
América Latina e Caribe 
Médio Oriente e África Setentrional 
Ásia do Sul 
África ao Sul do Saara 

452 
92 

7 
74 

6 
495 
242 

260 
46 
17 
77 

7 
490 
300 

TOTAL  
(excluindo a China) 

1.276 
916 

1.151 
936 

Fonte: Banco Mundial. Indicadores del Desarrollo Mundial, 2002. 

No ranking dos países, conforme dados apurados pelo Índice de Gini para 

concentração de renda, o Brasil vem em terceiro lugar, logo atrás da Serra Leoa e República 

Centro Africana. Entretanto, nesses países, a renda per capita é inferior à brasileira, considerada a 

nona economia do mundo19. A América Latina e o Caribe não fogem à regra. Entre 1990 e 1999 

foram três milhões a mais de pobres. Desses, 77 milhões vivem abaixo da linha de pobreza, com 

renda per capita inferior a US$1,00/dia (BANCO MUNDIAL, 2002). (Quadros 2 e 3).  

QUADRO 2 - Concentração de Renda* - Classificação dos Países 

MELHORES PIORES 
1º República Eslovaca (19,5) 
2º Belarus (21,7) 
3º Áustria (23,1) 
4º Dinamarca (24,7) 
5º Japão ( 24,9)  

1º Serra Leoa ( 62,9) 
2º República Centro Africana(61,3) 
3º Brasil (60,0) 
4º Guatemala (59,6) 
5º África do Sul (59,3) 

Fonte: Relatório de Desenvolvimento Mundial 2000/2001. Banco Mundial/ONU.  
Sítio: http://www.wordbank.orgldbank.org. (*) Índice de Gini: medida de concentração de renda 

O crescimento da pobreza está associado à crise econômica e à recessão vivida por 

vários países. Na opinião do próprio Banco Mundial, a globalização inclui-se entre os fatores 

responsáveis por este aumento, e os países mais afetados encontram-se no continente asiático: 

Indonésia, Tailândia e Coréia do Sul. Na Índia são 340 milhões de miseráveis (Idem ibidem). 

 

QUADRO 3 - As Dez Maiores Economias do Mundo 

PAÍS CONTINENTE 
1ª Estados Unidos da América América do Norte 

                                                 
19 Estudos do Ipea mostram que para o tamanho da economia brasileira a taxa de pobreza deveria se situar em torno 
dos 8 a 10%. 
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2ª Japão 
3ª Alemanha 
4ª Inglaterra (Reino Unido) 
5ª França 
6ª Itália 
7ª China 
8ª Canadá 
9ª Brasil 
10ª Espanha 

Ásia 
Europa 
Europa 
Europa 
Europa 
Ásia 
América do Norte 
América do Sul 
Europa 

Fonte: 2002 World Developement Indicators. Size of the Economy.  

Sítio: http://www.developementgoals.org 

Estatísticas confirmam as desigualdades. Em 1952, segundo a ONU divulgou, 16% da 

população do mundo detinha 70% de toda a renda produzida e 50% da população recebia menos 

de 10% da renda mundial. No Brasil, se desnudava a miséria e a fome nordestina com o 

documentário “Drama das Secas”, mostrando, sobretudo, que o “Nordeste é recuperável e que a 

miséria de suas populações é mais dependente da estrutura econômica do que das calamidades” 

(CASTRO, 1960, p.105).  

No Brasil, para ser a fome erradicada, devem os governos adotar posturas mais 

agressivas, pois apesar dos avanços detectados nos últimos Censos, as mudanças são muito 

lentas. Na comparação entre as décadas, há pouca diferenciação, a evidenciar permanência dessa 

situação e existência de inércia social responsável pela manutenção da pobreza e da desigualdade, 

portanto, como sociedade, se deixa de fazer algo capaz de quebrar a relação de poder que mantém 

o círculo da pobreza e da desigualdade (RETS, 2001).  

2.2.2 A Realidade Cearense em Dados20 

O Ceará, no que pese a dinâmica ocorrida nos últimos dezesseis anos, com avanço em 

alguns indicadores importantes, continua sendo um dos estados mais pobres da Federação. Do 

ponto de vista da desigualdade, não houve melhoria. Tanto o Ceará como o Nordeste e o Brasil 

têm alta concentração de renda (IBGE, 2002). 

Como conseqüência direta desse desajuste, 51% da população estão situados abaixo 

da linha de pobreza, com renda per capita de R$ 68,00. Mesmo com redução de 11% no 

percentual de pobres registrada em relação ao período 1990–1994, o período 1995–2000 

apresentou média de 58% de pobres. A média de anos de estudo do trabalhador ocupado é menor 
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que a média nacional e os salários médios pagos ao trabalhador cearense são pouco mais da 

metade do salário médio nacional (IPEA, 2001). 

2.2.3 O Mapa da Fome e da Indigência  

Os primeiros mapas com abordagem sobre o assunto datam de 1959. Trata-se dos mapas das 

áreas alimentares do Brasil e do mapa das principais carências existentes nas diferentes áreas alimentares 

do Brasil, ambos produzidos por Josué de Castro. Esses trabalhos foram os precursores do atual Mapa da 

Fome, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, no qual essa fundação identifica e quantifica em mapa os 

bolsões de indigência existentes no país por regiões, estados e zonas. O trabalho inicial considerava a 

cultura das diferentes regiões com seus hábitos alimentares, incluindo-se seus tabus usados como 

verdadeiras barreiras psicológicas; os aspectos biológicos da pessoa; os econômicos e os sociais. 

Atualmente, é elaborado com base em pesquisa realizada a partir dos dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios/IBGE. Os técnicos do Ipea abordam o problema 

sobre o aspecto da renda. Para eles o problema da miséria no país é uma questão de má 

distribuição de renda, e não de falta de recursos, como já esperado. 

Por estes estudos, o Ceará, com 55,73% de indigentes, se classifica em terceiro lugar 

em número de indigência. Os 30% da população nacional de indigentes fazem com que o país 

seja questionado por não cumprir o Pacto Número 1 da ONU, que assegura a todos o direito à 

alimentação (Figura 1 e Tabela 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
20 Informações com base no Diagnóstico Social do Estado do Ceará, elaborado a partir dos dados do Censo 2000, do 

Censo 



 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1  Variação Anual da Taxa de Indigência por UF - Brasil – Período 1996-97 a 1998-99 
Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados PNAD/IBGE. 

De acordo com o trabalho, seria necessária a doação de R$ 14,00 de cada brasileiro 

para erradicar o problema. O crescimento econômico e a melhor distribuição de renda poderiam 

também contribuir. Neste caso, em cinco anos, o índice de indigência poderia cair quase pela 

metade, de 29,3% para pouco mais de 15%.  

Segundo Jean Zigler, relator especial das Nações Unidas para o Direito à 

Alimentação, a conseqüência da fome se deve a três causas: 1ª. o latifúndio e a concentração de 

terras; 2ª. a baixa renda da população; 3ª. a falta de uma política integrada na área social para 

atender as pessoas mais vulneráveis, incluindo as crianças. Essa opinião corrobora o estudo da 

FGV, ao menos no que se refere à infância. Segundo afirma o levantamento, 45% dos indigentes 

brasileiros têm menos de 15 anos, sendo as crianças as maiores vítimas da ausência de políticas e 

serviços públicos, porque “não são eleitores” (RIBEIRO, 2001). 

Dada a gravidade do problema, várias políticas foram implementadas pelos governos 

nos diversos níveis, no intuito de reduzir a desigualdade e pobreza, mas a maioria não teve 

sucesso. Uma das últimas, do governo FHC, foi a instituição pelo Governo Federal do Fundo de 

Combate à Pobreza. Mesmo com essas ações, a percentagem de pobres no país variou entre 40 e 

50% nas últimas décadas. A retração ocorreu apenas em dois momentos: primeiro na 

implementação do Plano Cruzado e depois no Plano Real. Logo a seguir, os índices 

permaneceram com pouca mobilidade. As políticas públicas são bem formuladas e planejadas, 

porém deixam a desejar na execução (CORDEIRO, 2002). 
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O atual governo, eleito com o respaldo popular e das organizações da sociedade civil, 

tem como prioridade o combate a esse flagelo, e o Programa Fome Zero está mobilizando o país 

no sentido do resgate da cidadania. Com a pretensão de não ser mais um programa 

assistencialista, pretende, em conjunto com a sociedade, instrumentalizar os menos favorecidos e 

incluí-los no processo de produção com o uso de medidas emergenciais compensatórias e 

estruturadoras.  

Existem controvérsias quanto ao número de brasileiros indigentes e essas fazem parte 

das discussões cotidianas entre governo e oposição. A própria literatura se encarrega de fomentar 

essas divergências. Com base no Censo 2000, segundo o Governo Federal, existem 23 milhões de 

brasileiros que passam fome, enquanto a oposição contesta e diz que esses números são maiores. 

Pelo lado mais otimista, de acordo com o governo, há cerca de 20 milhões; pelo mais pessimista, 

conforme a FGV, 50 milhões, ou seja, 30% da população brasileira.  

TABELA 2  - Mapa da Miséria no Brasil 

RANKING ESTADO % INDIGENTE RANKING ESTADO % INDIGENTE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Maranhão 
Piauí 
Ceará 
Alagoas 
Bahia 
Tocantins 
Pernambuco 
Paraíba 
Sergipe 
Rio Gde. Norte 
Pará 
Amazonas 
Amapá 
Acre 

63,72% 
61,75% 
55,73% 
55,43% 
54,80% 
51,17% 
50,95% 
50,22% 
50,14% 
46,93% 
41,75% 
38,79% 
36,56% 
31,28% 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Minas Gerais 
Espírito Santo 
Mato Grosso 
Goiás 
Rondônia 
Mato Grosso Sul 
Paraná 
Roraima 
Rio Grande Sul 
Distrito Federal 
Rio de Janeiro 
Santa Catarina 
São Paulo 
Brasil 

26,79% 
26,31% 
25,89% 
25,46% 
22,35% 
22,26% 
20,88% 
20,16% 
16,76% 
16,21% 
16,21% 
14,40% 
10,40% 

29,26%, o 
equivalente a 

50 milhões 

Fonte:Terra – Almanaque: http://www.terra.com.br. Construído a partir de dados da FGV, jul. 

2001. 

 

A diferença nos números advém do conceito de indigente para cada pesquisa21. 

Segundo os critérios da FGV para 2001, indigente é quem tem renda mensal inferior a R$ 80,00. 

                                                 
21 Do ponto de vista de rendimentos, indigentes são as pessoas que sobrevivem com menos de R$ 80,00 mensais, 

valor mínimo para garantir o pão de cada dia, segundo os padrões da Organização Mundial de Saúde. 
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Para o Governo Federal, somente está abaixo da linha de pobreza quem vive com menos de um 

terço do salário mínimo, o equivalente a R$ 60,00 (à época). Entretanto, para o governo, são 

pobres e não indigentes aqueles com renda mensal per capita até meio salário mínimo.  

Em razão das desigualdades existentes no país, a pobreza e a indigência, embora 

centradas no Norte e Nordeste brasileiro, também ocorrem em São Paulo, estado da Região 

Sudeste,a possuir maior quantitativo de miseráveis, em termos absolutos, mesmo registrando 

menor índice nacional (10,4%). Esse contingente de miseráveis, com graves problemas de fome e 

pobreza decorrente do grande número de imigrantes nordestinos sem renda e sem qualificação, 

migra, principalmente, em virtude da seca ou por falta de perspectiva de trabalho em seus locais 

de origem. 

2.3  Políticas de Erradicação da Pobreza 

Em nível federal, até o final de 2002, existiam aproximadamente 300 programas 

sociais em curso e mal avaliados. Entre os principais, destacavam-se: o Fundo de Amparo ao 

Trabalhador, o Programa Seguro-Desemprego, o Programa de Geração de Emprego e Renda, o 

Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental, a Merenda Escolar, o Sistema Único de Saúde, o Bolsa-Alimentação e o Bolsa-

Escola (CORDEIRO, 2002). (Apêndice A). 

Algumas dessas políticas contam com financiamentos externos de agências 

multilaterais. Por exemplo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento financia no país cerca 

de 55 projetos que incluem combate à pobreza e desigualdades sociais, saúde, educação, meio 

ambiente, transporte, energia, modernização do estado.  

Nesta mesma linha, o Banco Mundial está financiando mais de cinqüenta projetos, 

totalizando aproximadamente US$ 5 bilhões. O São José, no Ceará, é um dos projetos custeados 

por esta agência multilateral. Além de custear projetos, esta agência presta assessoramento em 

áreas de desenvolvimento, que vão desde a identificação e planificação, passando pela 

implementação, até a avaliação final de projetos. Ao mesmo tempo, também elabora estudos e 

relatórios que podem servir de subsídios a projetos em diversas áreas. 
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2.4 Naturalização da Pobreza e a Seca no Ceará   

Acredito que a pobreza é algo que começa ao nascer. Algumas pessoas têm má sorte 
desde o dia em que neascem. Nunca chegarão a ser nada na vida (Tradução da autora) 
Um pobre do Brasil, 1995 (NARAYAN, 2000). 

Pela persistência do fenômeno, a pobreza é vista como natural. Entre alguns 

economistas há o entendimento de ser ela um dos rejeitos necessários da acumulação capitalista e 

assim, como um efluente poluidor, identificam nos países desenvolvidos os focos geradores desta 

poluição humana (FONSECA, 1999). 

De acordo com Hernandez (1999, p.13), se aprende a ser pobre. Em sociedades sem 

mobilidade nem equidade social, determinadas pessoas se socializam e se acostumam a viver em 

estado de pobreza. Vista com a naturalidade dos pobres e com os condicionamentos sociais, 

econômicos e culturais do meio, muitas vezes leva à marginalização. 

O comportamento do pobre é típico, porquanto a pobreza é também uma atitude de 

vida. Na zona rural, sua naturalização é mais evidente, em alguns aspectos. Lá, relaciona-se com 

a percepção que os camponeses pobres têm de si mesmo, ante a comunidade local, a sociedade 

rural e o país em conjunto, levando à desvalorização e à baixa auto-estima muitas vezes 

eixstentes em homens, mulheres e jovens pobres da zona rural (QUIJANDRÍA; MONARES; 

MONTENEGRO, 2000, p.18). 

Essas percepções influem na natureza dos processos produtivos e reprodutivos da 

família, na estratégia de sobrevivência e relações com outros camponeses pobres e não-pobres, na 

comunidade e na sociedade rural circunvizinha. Então, o conhecimento do seu “entorno psico-

emocional”, de suas percepções e aspirações pessoais e familiares pode influir no possível êxito 

ou fracasso dos programas de redução de pobreza e de desenvolvimento rural.  

As crises ou mudanças repentinas das políticas econômicas afetam tanto as rendas 

agrícolas como as não-agrícolas, causando redução periódica dessas rendas e deterioração da 

condição de vida (Idem ibidem). Em virtude do baixo nível educacional, essas populações vêem 

as causas como banais, e desenvolvem um ceticismo capaz de naturalizar as conseqüências como 

normais. Para elas, a condição de vida é essa mesma e não vai mudar. Outras vezes, os pobres 

põem a culpa do infortúnio em Deus, caso comum na zona rural cearense. 
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Alguns estudos detectam perspectivas a variar de acordo com as percepções das 

causas, estruturas e mecanismos de enfrentamento da situação. A idéia de uma “cultura da 

pobreza” atribuída à passividade social é característica dos pobres. Determinados estudos 

analisam a pobreza como uma conseqüência estrutural do capitalismo, enquanto outros discutem-

na a partir das estratégias de sobrevivência utilizadas pelos pobres.  

Por outro lado, quando as pessoas de dada localidade são transformadas em 

beneficiárias passivas e permanentes de programas estatais assistenciais e verticalizados, a 

possibilidade de desenvolvimento dessa localidade é reduzida porque o clientelismo, além de não 

favorecer o desenvolvimento do capital humano, é um dos modos mais eficazes de destruir o capital 

social. As relações que acontecem, neste caso, são de forma patrono-cliente. O patrono é o deputado 

fulano, amigo do governador beltrano, que faz parte do grupo do ministro sicrano (FRANCO, 2002). 

Combater a pobreza e a exclusão social não é transformar pessoas e comunidades em 

beneficiários passivos e permanentes de programas assistenciais, mas fortalecer as capacidades de 

pessoas e comunidades de satisfazer necessidades, resolver problemas e melhorar sua qualidade 

de vida(Idem ibidem). 

É contra esse processo que organizações não-governamentais, grupos ligados à igreja 

progressista e outras organizações da sociedade civil se insurgem no sentido de desnaturalizar 

essa lógica, presente em grande parte nas populações em estágio grave de pobreza, 

principalmente na zona rural. 

A naturalização da pobreza ultrapassa as fronteiras dos indivíduos e alcança regiões, 

países. De forma cristalizada, os meios de comunicação propiciam decisiva contribuição nesse 

processo. No nível simbólico, mexem com o imaginário das pessoas, a exemplo do ocorrido ao se 

observar a imagem do continente e de países pobres, africanos, asiáticos ou do Nordeste 

brasileiro, taxado esse como “uma região não rentável, onde cidades e cidadãos são em geral 

pobres, ignorantes, atrasados”. Esta imagem-preconceito tem repercussões na vida social e opera 

como um estigma de discriminação (LIMA JR.; ZETTERSTRÖM, 2002). 

No Ceará, essa idéia é materializada e reforçada no cotidiano político, no qual trocas 

de interesses, mesmo desiguais, envolvendo valores econômicos e morais, notadamente em 

períodos de secas, mostram descompasso no desenvolvimento que começa com a conscientização 

política, relações sociais e de produção, transformando o flagelo da seca em relações de compra e 



 

 

52

venda, tão próprias do capitalismo. Essas relações naturalizam os sentimentos da pobreza 

dignificados nas expressões populares:  

“que seja o que Deus quiser”, ou “foi Deus que quis assim”, idéias, na realidade, 
produzidas e reproduzidas conforme um ambiente eco-social complexo, estruturado 
pelos homens que garantem até hoje o status de pobre, de miserável e de faminto 
(SAMPAIO,1999, p.66). 

Assim persiste a cultura da seca imposta pela elite dominante que tenta manter a 

população alimentada com o discurso da derrota, passando para o exterior imagem de um sertão 

apresentado com ícones onde constam: “uma ossada de gado, um massapê seco e fissurado 

(rachado), uma criança de bucho grande ou esquelética, fomélica” (Idem ibidem, p.160). É por 

razões como essa que a seca no Ceará está mais relacionada com as condições de organização e 

participação da sociedade do que com as condições do clima. 

Esses fatores que produzem o fenômeno das secas são intensificados em razão da 

fragilidade da base econômica, do excessivo adensamento populacional e das condições 

ambientais encontradas. Tal excessividade relaciona-se à capacidade - tanto das ofertas de 

emprego produtivo, quanto de produção de alimentos - e à disponibilidade de água, notadamente 

em áreas de menor pluviosidade como os Inhamuns, parte do Sertão Central e do Norte do estado. 

Na economia, é sobre o setor agrícola que se impõe o maior prejuízo, especialmente 

nas lavouras de produção familiar. Seu impacto é desigual entre os diversos tipos de produtores e 

produtoras com ou sem terra e entre trabalhadores e trabalhadoras rurais assalariados, os quais 

perdem imediatamente seus empregos e suas limitadas fontes de renda.  

A seca faz parte da paisagem do Nordeste e a sistemática da sua ocorrência no 

território cearense está imbricada com fatores ambientais revelados na pobreza dos solos, na 

baixa pluviosidade, escassez dos recursos hídricos e vegetação própria (xerófitas). Esses fatores, 

desde a década de 60, depois dos estudos de Guimarães Duque22, passaram a fazer parte dos 

diagnósticos elaborados. Entretanto, somente após a ECO-92 essa dimensão passou a ser utilizada 

como elemento determinante de qualidade de vida. De acordo com o Projeto Áridas, tais fatores 

agroclimáticos e a distorcida distribuição de terra formam com os demais elementos e baixos 

indicadores sociais os condicionantes básicos da pobreza rural. 

                                                 
22 Foi o engenheiro agrônomo Guimarães Duque quem mostrou, com suas pesquisas, a importância das lavouras 

xerófilas para o Nordeste.  
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A seca, ocorrida periodicamente, é um elemento de rompimento do equilíbrio de 

subsistência dos pobres. Com a decretação do fenômeno, o poder público é acionado, mas as 

intervenções episódicas cessam à medida que o inverno retorna, por serem ações que visam 

tradicionalmente o enfrentamento do problema de forma emergencial e estanque, limitando-se a 

atenuar as seqüelas sociais mais imediatas com medidas assistencialistas, a exemplo dos carros-

pipa e das frentes de trabalho. Embora esses benefícios sejam clientelistas, enquanto existir 

população economicamente vulnerável, mesmo em períodos secos, serão sempre necessários. As 

ações devem, pois, ter planejamento permanente em face da previsibilidade da ocorrência e 

coerência com as demais políticas desenvolvidas para o setor primário. 

Tradicionalmente essas ações são clientelistas e realizadas com interferência de 

grupos intermediários detentores do poder político e econômico no interior. Estes influenciam 

desde a indicação dos trabalhadores a serem inscritos, a administração graciosa dos trabalhos, até 

a seleção das obras, beneficiando, geralmente, propriedades particulares. Como resultado, 

enquanto muitos têm a própria sobrevivência comprometida, outros conseguem beneficiar-se com 

a seca. Essa prática originou a expressão “indústria da seca”. Entretanto, existem exceções. 

A partir da década de 90, a sociedade tem participado por meio dos conselhos 

instituídos. Desse modo, a fiscalização das ações do poder público passou a outro patamar. 

Alguns conselhos têm a participação majoritária do governo, fato comum em muitos municípios, 

incluindo-se os do Ceará. Nesses casos, a presidência desses conselhos fica nas mãos do prefeito 

ou seu representante. Normalmente o prefeito e estes conselhos passam a ser apenas mais uma 

instância de poder municipal. Existem, no entanto, conselhos bem atuantes, com participação 

efetivamente paritária das diversas representações da sociedade civil e do governo. Desse modo, 

as ações do poder público são mais fiscalizadas e ao mesmo tempo mais direcionadas para ações 

de interesse da coletividade. 

Esses conselhos tiveram no Ceará, a partir de 1995, incentivo governamental para 

criação. Trata-se dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável, instância de 

representação dos diversos segmentos da sociedade civil organizada, que entre outras atividades 

se propõe ajudar o governo no trabalho de implementação das reformas sociais, visando a 

erradicação da pobreza e, especificamente, a da zona rural no estado, além da convivência com a 

seca e do respeito ao meio ambiente. 
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Tal objetivo, aliás, foi bandeira assumida pelo atual grupo político em poder desde 

1987. Somente no plano de governo de 1995, porém, é que foi explicitado um programa 

específico (mesmo já existente) para redução das desigualdades e erradicação da pobreza rural. 

Este período de governo, auto-intitulado de “governo das mudanças”, impôs ao estado uma forma 

própria de administração onde o público, tratado como privado, deveria ter alto grau de eficácia. 

Um pouco desta história será visto a seguir. 

2.5 O Governo das Mudanças e as Ações de Desenvolvimento Rural 

Implementadas no Ceará 

Por intermédio de coligação a envolver partidos de oposição e de esquerda, tendo à 

frente um grupo de jovens empresários ligados ao Centro Industrial do Ceará, foi eleito para o 

estado, em 1986, Tasso Jereissati. Essa vitória derrubou a um só tempo os três coronéis (Virgílio 

Távora, César Cals e Adauto Bezerra) que vinham se alternando no governo e “inaugurou um 

novo ciclo de poder, cuja pretensão foi inserir o Ceará na modernidade política, econômica e 

social” (ARRUDA, 2002, p.7).  

Os empresários do CIC vinham sobressaindo pela postura crítica em relação ao 

governo militar e a seus representantes locais, denunciavam o empreguismo, o clientelismo e a 

ineficiência administrativa. Segundo consideravam, o caminho para a salvação econômica do 

estado estava centrado nos investimentos em grandes projetos e “fomento a diversificação 

industrial através do apoio à pequena e média empresa”. Concluíram que a superação da pobreza 

e do atraso regional somente seria possível com investimentos da União em indústrias e parcerias 

com o setor privado dentro da lógica do mercado (ABU-EL-HAJ, 2002, p.89). 

Esse discurso ganhou as eleições. Com tal vitória, estava inaugurado novo período no 

qual palavras como “antes” e “depois”, “nova era”, “mudança”, “modernidade” passavam a fazer 

parte do coloquial. Tal retórica atravessou os meios de comunicação, saiu do âmbito local e 

projetou-se nacionalmente. O estado conhecido, segundo Barreira (2002), como “terra dos 

coronéis” e da “indústria da seca” teve a imagem substituída pela de administração “moderna, 

competente e comprometida” com a justiça social.  

O modelo de desenvolvimento econômico adotado permitiu camuflagem dos 

interesses antagônicos das diferentes classes sociais no processo de desenvolvimento capitalista 
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e, conforme Gondim (1998), não é diferente do padrão brasileiro, nem se distingue do tipo de 

crescimento perseguido por governos neopatrimonialistas, no que diz respeito à justiça social e ao 

bem-estar coletivo. Neste caso, identifica-se uma utilização mais eficiente do fundo público, decorrente 

da atuação direta de empresários na formulação e implementação das políticas públicas. Porém, por 

ser um modelo capitalista e por implementar-se num contexto de desmobilização política dos 

trabalhadores e dos movimentos sociais, não perdeu seu caráter excludente. 

Em 1987, ao assumir o governo, Tasso apresentou à sociedade seu Plano de Mudanças 

1987-1991. Este plano trouxe um diagnóstico detalhado da situação do estado, com os desafios e 

propostas. Para a zona rural, os principais desafios eram a redução das desigualdades e a 

erradicação da pobreza; a melhoria dos indicadores sociais; o combate ao clientelismo, entre 

outros. 

O plano destaca o cenário encontrado na zona rural: injustas relações sociais de 

trabalho, decorrentes da estrutura concentrada de renda e dos meios de produção, sobretudo da 

terra, com seus proprietários favorecidos pelas políticas públicas (inversões e crédito) de 

incentivo e proteção do governo; fluxo migratório para outras regiões e cidades, principalmente 

Fortaleza, e, em menores proporções, para algumas cidades de porte médio, contribuindo para o 

congestionamento destes centros, gerando processo de favelização e a maioria dos problemas 

urbanos existentes em virtude do limitado alcance das políticas (violência, desemprego etc.). 

O enfraquecimento da economia rural era visível. A reversão do quadro exigia 

intervenção direta do estado para gerar condições de aumento da capacidade do setor agrícola, 

mediante mobilização de recursos financeiros próprios ou de fontes externas destinados a 

financiar grandes programas de cunho econômico e social. Com o novo governo seria criada forte 

base econômica, a renda da população pobre seria elevada e haveria  diminuição das 

desigualdades entre os demais estratos, propiciando acesso à terra aos produtores sem terra, 

dando-lhes condições para produzir, elevar a produtividade e apropriar-se da renda gerada, com 

conseqüente redução do êxodo.  

O Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural, integrante do Projeto Nordeste23, já 

existia, sendo um programa de desenvolvimento rural integrado. Mas passa a atuar como 

                                                 
23 O Projeto Nordeste foi criado como estratégia de desenvolvimento rural para conter os efeitos da seca na região. 

Assinado em 1985, previa implementação contínua em quinze anos com o objetivo de erradicação da pobreza rural. 
Seus recursos foram oriundos dos Governos Federal, Estaduais e Banco Mundial para ser desenvolvido por meio 
dos programas articulados entre si: Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural, Programa de Irrigação Pública 
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instrumento importante da estratégia de erradicação da pobreza absoluta, responsável pelo 

aumento da produção, da produtividade e da renda de pequenos produtores pobres do meio rural. 

Além deste instrumento, para a zona rural foram previstas outras ações com vistas à 

geração de empregos: a) política agrícola para a produção de alimentos e de matérias-primas para 

as indústrias; b) incentivo às atividades econômicas que maximizem o aproveitamento dos 

recursos materiais e humanos locais; c) adoção de políticas fiscais que direcionem a produção 

para o atendimento do mercado interno; d) direcionamento dos recursos financeiros, linhas de 

crédito e capacidade de compra do estado para criação ou consolidação de micro, pequenas e 

médias empresas nas áreas de indústria, comércio, serviços e artesanato. 

Esse conjunto de ações fazia parte da preocupação com a análise integrada dos 

problemas do setor primário (terra, água, crédito, tecnologia e insumos) até porque elas são as 

determinantes da formação e consolidação da agricultura de mercado. Em 1987, a pequena 

produção respondia pelo maior volume gerado de bens e serviços.  

Outra questão enfatizada no plano foi a estrutura de recursos naturais encontrada, a 

vulnerabilidade normal do estado, em virtude da inserção de 92% do seu território no Semi-

Árido, aliada às práticas históricas de atividades agropecuárias incompatíveis com os recursos 

existentes (solo, água, fauna e flora), que realizadas de forma rudimentar e predatória (desmatamento, 

queimadas e cultivos em solos rasos e declivosos) levaram à sua degradação, algumas vezes 

irreversível. 

Quanto à estrutura hídrica, seus problemas não decorrem da quantidade das 

precipitações pluviométricas, e sim da distribuição irregular destas ao longo do tempo e espaço, 

da natureza impermeável dos solos cristalinos predominantes e da alta insolação (a 

evapotranspiração chega a mais de 2000 mm/ano em algumas áreas). Neste sentido, um programa 

de irrigação é proposto para reforçar as ações de reforma agrária. Seu objetivo era a elevação dos 

resultados socioeconômicos, dando prioridade ao consumo e abastecimento humano e animal 

entre as ações estabelecidas na Política de Recursos Hídricos. Por sua vez, as atividades do 

Programa de Irrigação deveriam ser destinadas, preferencialmente, à produção de alimentos 

básicos para a população (CEARÁ, 1987). 

                                                                                                                                                         
e Privada; Programa de Apoio às Pequenas e Microempresas no Interior; Programa de Educação Básica e 
Profissional no Meio Rural, Programa de Ações Básicas de Saúde no Meio Rural e Programa de Saneamento 
Básico no Meio Rural (CEARÁ, 1987). Para mais detalhes sobre a concepção do PAPP, ver Costa (1992, p.95-
102). 
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Apesar deste perfil, conforme detectou o plano, a questão dos baixos níveis de 

produção e produtividade não se vinculava, essencialmente, a essas limitações. Subsistiam 

retrógradas relações de produção, a par de concentrada estrutura fundiária, que impedia a 

formação de excedentes econômicos, principalmente para o pequeno produtor, marginalizando-o 

do processo de mudanças tecnológicas, assistência creditícia e demais serviços agrícolas. O 

desafio era a superação, a mudança.  

Até porque este quadro se confirmava pelos baixos indicadores sociais existentes em 

face da precariedade dos serviços sociais básicos: inexistia na zona rural sistema de controle de 

qualidade de água; 88,5% da população não tinham qualquer tipo de esgotamento sanitário e 66% 

da população economicamente ativa do Ceará viviam em situação de pobreza absoluta, com 

rendimentos entre zero e um salário mínimo; importavam-se 70% de todos os produtos 

agroindustriais consumidos, embora o campo fosse responsável, em 1985, por 41% da população 

ocupada (Idem ibidem, 2000). 

Estudiosos como Gondim (1998, 2000), Carleial (2000), Barreira (2002), entre outros, 

destacam a nova postura governamental conduzida de forma austera e com traços de prepotência, 

a custar, logo no primeiro governo, ruptura com o Poder Legislativo e com algumas facções da 

sociedade. Entretanto, ao mesmo tempo se inaugurava novo discurso midiático, com a imagem de 

um Ceará diferente no trato com a coisa pública, moderno e eficiente, preocupado com as 

questões coletivas. Tal discurso era absorvido pela população cearense e ampliado em nível 

nacional e internacional.  

Embora o governo seguinte seja uma continuação da proposta anterior, alguns pontos 

devem ser expostos. Segundo Diógenes (2002), exalta-se em Ciro Gomes suas qualidades de 

oratória, seu traquejo para a persuasão, seu manejo das palavras. A forma como ele produz a sua 

imagem nos diversos cenários justifica a presença constante na grande mídia. Essa imagem extrapola 

sua figura e nesse momento o estado é visto como “ilha da prosperidade”. Entre suas realizações, 

destaca-se o chamado “canal do Ciro”, e o Plano de Cargos e Carreiras do Servidor Público. 

O terceiro governo correspondeu ao segundo mandato de Tasso Jereissati, que ao 

assumir em janeiro de 1995 o fez sob o impacto da ECO-92, onde as questões ambientais surgiam 

como parte do cotidiano. Essas, segundo Leff (2001, p.130), “emergiam como uma problemática 

social de desenvolvimento, propunham a necessidade de normatizar um conjunto de processos de 

produção e consumo que, sujeitos à racionalidade econômica e à lógica de mercado, degradam o 
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ambiente e a qualidade de vida”. Nesse cenário, encontrava-se em discussão e elaboração a 

Agenda 21 brasileira que continha as premissas básicas da ECO-92.  

Alguns estados saíram na vanguarda, trabalhando sua agenda no âmbito de setores 

governamentais e não-governamentais. O pano de fundo era o desenvolvimento sustentável, cujo 

embasamento aceito internacionalmente previa a capacidade das atuais gerações de satisfazer às 

suas necessidades sem comprometer o atendimento das gerações futuras (CMMAD,1991). 

Entre eles, estava o Ceará. Com tal visão foi elaborado o plano de governo: o Plano de 

Desenvolvimento Sustentável 1995–1998. Este atendeu aos princípios gerais da Agenda 21: 

equilíbrio e harmonia com a natureza, justiça e equidade social; respeito aos valores morais e 

culturais; economia sustentável com a tecnologia utilizada racionalmente e a serviço da 

humanidade (CEARÁ, 1995). 

A idéia de desenvolvimento sustentável exposta no plano, de acordo com Barreira 

(2002), é carente de saídas duradouras, uma vez que as transformações operadas no âmbito da 

política cearense parecem descoladas de um patamar anterior de desenvolvimento social e 

econômico capaz de lhe servir de suporte.  

Até então o estado continuava com baixos indicadores sociais e ocupando um dos 

últimos lugares no Brasil na escala de desenvolvimento. A promessa construída quando do 

primeiro “governo das mudanças,” em 1987, de alteração do quadro social, ainda não fora 

cumprida e a verdadeira reforma não se concretizará. As transformações da administração pública 

restringiram-se à adoção de mecanismos para garantir a eficiência financeira, aliados a arranjos 

na estrutura formal e a uma política de pessoal moralizadora, porém autoritária e pouco inovadora 

(GONDIM, 2000).  

A redução das desigualdades e da pobreza reclamava ação enérgica; as condições 

climáticas eram um desafio, a zona rural detinha um contingente de pobres e miseráveis, portanto, 

exigia políticas específicas mais contundentes. Assim, esse plano elegeu como meta prioritária o 

crescimento econômico como instrumento de redistribuição de renda, geração de empregos e 

conseqüente melhoria da qualidade de vida da população. 

Para o combate à pobreza rural, o plano propôs um programa que objetivava apoiar a 

interiorização do desenvolvimento nas áreas mais carentes do estado, com participação ativa das 

comunidades e maior acesso das populações interioranas mais pobres às atividades de geração de 
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emprego e renda. Também provia essa população carente de serviços sociais básicos e de infra-

estrutura como meios para redução da pobreza rural. Os recursos financeiros eram oriundos de 

financiamentos externos e estavam embasados “nas lições da estratégia bem-sucedida do PAPP-

Reformulado” (CEARÁ,1995, p.71). 

Os financiamentos externos referidos constituem recursos do PAPP, única ação 

dirigida diretamente para o combate à pobreza na zona rural. Assim, o programa apresentado à 

sociedade em junho de 199524 como novo iniciara-se em 198625.  

Mudou apenas o nome para Projeto São José. Não havia, porém, diferenciação. O PSJ 

anunciado era o PAPP, com a introdução de algumas alterações na metodologia, as quais visavam 

o aprimoramento do desempenho das suas ações e conseqüente beneficiamento de um número 

maior de famílias em menor espaço de tempo. Com seu término, em dezembro de 1995, nasceu o 

Programa de Combate à Pobreza Rural, surgido de negociação direta com o Banco Mundial para 

continuidade das ações. 

Em relação a essas seqüências de programas, Costa (1992) ressalta na sua análise do 

Polonordeste, Projeto Ceará e PAPP o seguinte: 

[…] não é necessário fazer distinções entre uns e outros, pois as pequenas diferenciações 
que foram sofrendo ao longo da sucessão de programas não representam uma redefinição da 
política. Todos os documentos que instruíram a elaboração dos diversos projetos de 
desenvolvimento rural integrado (PDRIs) reproduzem as diretrizes consubstanciadas na 
Exposição de Motivos nº 269-B. O Projeto Ceará é uma consolidação de PDRIs, com clara 
propriedade ao pequeno produtor. O PAPP é uma extensão da concepção do Projeto Ceará a 
todo Nordeste, com maior ênfase no apoio às atividades produtivas (COSTA, 1992, p.106).  

Os relatórios de avaliação do Projeto São José, oriundos da Secretaria de 

Desenvolvimento Rural e do Banco Mundial reconhecem este projeto como uma seqüência do 

PAPP-Reformulado.  

Ao continuar com o “governo das mudanças”, nesta quarta gestão, Tasso Jereissati 

assume seu terceiro mandato. Nele, em 1999, é apresentado seu terceiro plano de governo: 

Consolidando o Novo Ceará: Plano de Desenvolvimento Sustentável. 1999-2002. Os 

fundamentos são os mesmos do plano anterior: transformação do perfil socioeconômico do 

estado; redução da pobreza rural e da inserção do estado numa economia globalizada respeitando 

                                                 
24 A mestranda era então membro da equipe de acompanhamento de Programas Especiais da Secretaria do 

Planejamento e Coordenação do Estado e participou dessa reunião de lançamento. 
25 Dados do Banco Mundial constantes no documento Redução da Pobreza, Crescimento Econômico e Equilíbrio 

Fiscal no Estado do Ceará. Um estudo do Banco Mundial de 23 de junho de 1999, p.3. 
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os princípios básicos da sustentabilidade (ambiental, social, política e econômica); visão de longo 

prazo; participação e parceria; descentralização; e qualidade dos serviços públicos. 

No documento, o governo não só reconhece que o crescimento econômico não 

garante, necessariamente, a redução das desigualdades sociais nem da pobreza em níveis 

aceitáveis, como reforça que o convívio com o Semi-Árido e a redução da pobreza rural exigem a 

transferência gradativa de maior contingente de pobres das atividades agrícolas tradicionais para 

a pequena lavoura irrigada e negócios não-agrícolas.  

A respeito, acena com a combinação de diversos programas de ação fundiária: 

Reforma Agrária Solidária, Assentamento, Reassentamento e Regularização Fundiária e a adoção 

de ações compensatórias e distributivas realizadas com os recursos do Projeto São José, Pronaf e 

Prorenda. 

Quando projeta os setores formadores do PIB do estado, o plano destaca o papel da 

agropecuária e prevê para essa atividade uma taxa média de 8,26 % de crescimento ao ano no 

período, “o que mostra coerência com o esforço do governo de reativar a economia rural e reduzir 

a vulnerabilidade do setor às oscilações climáticas do semi-árido” (CEARÁ, 2000, p.54).  

Sob a ótica do agronegócio exportador, o turismo e a agricultura irrigada (fruticultura) 

são enfocados como melhores vantagens comparativas para o crescimento econômico do estado. 

A modernização da agricultura tradicional, com a recuperação, renovação e modernização de 

atividades (cotonicultura, cajucultura, pecuária etc.) tradicionais mediante programas específicos, 

e a promoção do controle e fiscalização de produtos agropecuários. Esses são os objetivos 

perseguidos para o setor primário. 

Em outro ponto, salienta a imagem externada de um estado moderno, aberto e atraente 

para a indústria como ideal para implantação de empresas que buscam local para investimentos 

no Nordeste. No Programa de Atração de Investimentos, previsto como a alternativa de 

alavancagem da economia estadual, vê-se a concessão dos incentivos necessários para instalação 

de indústrias, consideradas como vetor de descentralização econômica espacial, gerador de 

emprego, indutor de qualificação profissional (Idem ibidem). 

Quanto à gestão, o plano ressalta os resultados da reforma do estado: saneamento das 

finanças públicas; redesenho da matriz institucional; reposicionamento estratégico do 

planejamento; realização do planejamento estratégico nos órgãos e entidades; descentralização e 
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melhoria gerencial na prestação dos serviços públicos na área social; privatização e concessão de 

alguns serviços públicos; assinatura de Protocolo de Federalização do Banco do Estado do Ceará, 

para posterior privatização. 

E, finalmente, em sua conclusão, reforça o objetivo de realizar uma gestão pública 

voltada para o alcance de resultados, com a implementação de políticas públicas mais efetivas, a 

adoção de medidas para promover a exigida reforma do estado, para tornar a administração 

pública eficiente e capaz de oferecer ao cidadão serviços com qualidade (Idem ibidem). 

Arruda (2002) ao analisar o equilíbrio das contas públicas e a eficiência da burocracia 

estatal do “governo das mudanças” (grandes investimentos em infra-estrutura econômica, entre 

outras realizações desenvolvidas) mostra que o estado continua com altos índices de miséria e 

pobreza, analfabetismo, má distribuição de renda, desemprego e favelização, e que a 

modernidade no Ceará não é distribuição de renda e sim a integração dos mercados globais às 

estruturas de uma economia de base industrial.  

Esta visão é corroborada por pesquisadores como Elias (2002), que acrescenta seu 

ceticismo quanto à forma de condução do desenvolvimento sustentável no tocante aos rumos 

dados à agricultura, em relação ao estímulo de redução à biodiversidade (fruticultura exógena e 

monocultura), visão equivocada da irrigação (insistência em grandes perímetros) e 

desconhecimento das potencialidades e aproveitamento da fauna e flora do Semi-Árido. 

Aliadas a estes fatores, faltam, na essência, políticas de inclusão dos pobres, pois os 

inúmeros programas e projetos que visavam a soluções hídricas inicialmente (construção de 

grandes açudes, era Dnocs) e posteriormente projetos de alívio ou combate à pobreza rural, não 

alcançaram o êxito esperado. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Aspectos Gerais 

O estudo do Projeto São José ora desenvolvido utilizou-se de recorte temporal que vai 

de abril de 1996 até junho de 2001, período correspondente à vigência do Acordo de Empréstimo 

nº 391826.  

Ressalte-se terem os projetos, essencialmente os públicos, como razão fundamental, 

segundo Cohen e Franco (1999, p.102-103), “produzir mudanças em alguma parcela da realidade, 

solucionar um problema social, ou prestar um serviço a um determinado subconjunto da 

população” cujo resultado final necessita de avaliação. Essas avaliações normalmente são 

resultado de pesquisas processadas em documentos, materiais bibliográficos e/ou em conjunto 

com levantamentos de campo.  

Somente a partir dos anos 60, conforme Perez (2001), é que se deu nos Estados 

Unidos a expansão das pesquisas de avaliação de políticas. No Brasil, o processo foi 

desenvolvido apenas nos anos 80, de forma desigual em relação às distintas políticas, utilizando-

se de processos metodológicos mais diversos, com diferentes graus de complexidade a girar em 

sua maioria em torno da eficiência ou eficácia. 

Ademais, a postura autoritária dominante na administração pública brasileira e na da 

América Latina é um dos principais obstáculos para a realização de avaliações mais 

conseqüentes. É visível o constrangimento das autoridades públicas diante da perspectiva de 

serem investigadas e avaliadas as ações resultantes dos programas sob sua responsabilidade, e 

embora as resistências não sejam explícitas por proibições diretas, elas se manifestam nas 

dificuldades burocráticas quanto à disponibilização de material para pesquisa, livre acesso a 

documentos existentes ou demora relacionada à cessão de dados, os quais apesar de públicos, são 

geridos de forma privada, restringindo a sociedade do direito ao poder crítico que lhe compete 

(LOBO, 2001). 

Neste caso, optou-se por incluir na discussão a evolução dos programas e/ou projetos 

especiais de desenvolvimento ou combate a desigualdades e alívio da pobreza implementados no 

                                                 
26 Denominado pelo Banco Mundial de Programa de Combate à Pobreza Rural. 
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Ceará a partir da década de 70. Esta opção tem dois objetivos. O primeiro é mostrar que o PSJ 

não é uma nova política e o segundo é possibilitar um resgate da memória desses 

programas/projetos. 

3.2 Área de Estudo27 

O Estado do Ceará é o objeto do presente estudo. Integrante da Região Nordeste do 

Brasil, tem como limites ao Norte o Oceano Atlântico, ao Sul o Estado de Pernambuco, a Oeste o 

Piauí e a Leste os Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. Ocupa uma superfície de 146.348 

km², correspondendo a 1,7% do território brasileiro e a 9,4% do nordestino. Possui cerca de 93% 

da sua superfície (136.526 km2) na zona Semi-Árida nordestina, onde a ocorrência de chuvas é 

bastante concentrada e irregular, tanto dentro de cada ano como ao longo dos anos. Apresenta 

como características fundamentais: elevadas temperaturas com conseqüentes altas taxas de 

evaporação e baixas amplitudes térmicas em virtude da proximidade da linha do equador. 

Em termos político-administrativos, segundo o IBGE (2000), está dividido em 184 

municípios, dos quais 177 são cobertos pelo Projeto São José (Figura 2). Essa capilaridade do 

programa foi um dos fatos a motivar sua escolha para este estudo. Outro fato foi a experiência 

profissional da mestranda na área de acompanhamento de programas especiais, especialmente no 

período de 1995 a 1998, com o Projeto São José, na Secretaria do Planejamento e Coordenação. 

Quanto aos aspectos geográficos, o relevo do Ceará é compreendido por planícies 

litorâneas, zonas intermediárias do sertão e serras, cuja vegetação, por estar inserida em sua 

maioria na região do Semi-Árido, mostra-se predominantemente constituída de plantas xerófilas, 

sendo a caatinga o principal bioma do estado. Predominam os solos classificados como: 

podzólicos eutróficos, brunos não-cálcicos, litólicos eutróficos e planossolos solódicos, que em geral, 

embora férteis, em termos de características químicas apresentam limitações de recursos hídricos, de 

profundidade, pedregosidade e de relevo. Dois terços da área se assentam em rocha cristalina e o 

restante enquadra-se nas áreas sedimentares, especialmente ao longo dos vales dos rios. 

Seus principais rios são: Jaguaribe, Acaraú, Curu, Poti, Coreaú, Pirangi, Choró e 

Pacoti, que permitem dividir o estado em onze regiões hidrográficas: Coreaú, Acaraú, Aracatiaçu, 

                                                                                                                                                         
 
27 Dados de vários documentos do Iplance. 
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Curu, Metropolitana, Poti, Banabuiú, Baixo Jaguaribe, Médio Jaguaribe, Alto Jaguaribe e 

Salgado. Saliente-se não apresentar o estado grandes mananciais hídricos subterrâneos. 

Do ponto de vista agrícola, as secas periódicas a assolar o Ceará restringem a 

agricultura de sequeiro, principal atividade da produção de subsistência, tornando-a de alto risco. 

Programas como Caminho de Israel, em implantação pelo Governo do Estado, que visam a 

promoção da pequena irrigação com culturas nobres: fruticultura, hortaliças, flores e pastagem 

para pecuária intensiva entre outras de alta rentabilidade, têm alcance restrito e limitado em 

termos físicos, embora seu impacto econômico e de mídia seja bem amplo. Mas em todo o estado 

esse programa atingiu apenas 402 famílias (CEARÁ, 2002, p.226).  

Para efeito de planejamento governamental, os 184 municípios do Ceará dividem-se 

em oito áreas político-administrativas. De acordo com o Censo 2000 (IBGE, 2000), sua 

população total é de 7.418.476, e 5.304.554 (71,5%) concentram-se nas áreas urbanas enquanto 

2.113.992 (28,5%) nas áreas rurais. Desse total, 2.141.402 (28,9%) habitam a capital, ou seja, ela 

sozinha concentra mais habitantes em seus 312 quilômetros quadrados do que toda a área rural do 

estado. A distribuição da população mostra concentração de 45,92% das pessoas residindo em 

pequenos municípios de até 50 mil habitantes, que são também maioria no quantitativo de 

municípios (88,6% do total).  

A população residente em municípios de tamanho médio (50 a 250 mil habitantes) é 

numerosa, com quase 1,7 milhão, representando 25% do total. Entre estes, destacam-se Caucaia, 

Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral. Fortaleza tem a maior concentração populacional (29% 

da população), seguida por Caucaia, com 2,97% do total (IPLANCE, 2000). 

Entretanto, tem-se verificado mudança de direção e intensidade no fluxo migratório do 

interior para a Região Metropolitana de Fortaleza. Nos últimos anos, a capital não é o único alvo, 

os municípios periféricos da RMF e outras cidades de médio porte fazem parte do roteiro, assim 

como as áreas urbanas dos pequenos municípios, as quais servem, muitas vezes, de “ponte” para 

etapas sucessivas de migração, com destino a centros maiores. 
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FIGURA 2  Mapa do Ceará - Regiões Administrativas e Municípios Beneficiados com o Projeto São José. 
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Quanto aos indicadores sociais, o Censo 2000 mostrou alguns avanços (Anexo A – 

tabelas), a exemplo das taxas de analfabetismo, de mortalidade infantil e da esperança de vida. 

Por outro lado, os dados constantes dessas tabelas expõem a persistência da pobreza e 

desigualdade verificada a partir da alta concentração de renda, com Índice de Gini28 (0,61) 

superior ao Nordeste e ao País, e de outros indicadores menos favoráveis. Os dados apresentados, 

no geral, tornam visível a falta de equidade entre o Ceará Rural, o Ceará Urbano e a RMF. 

No aspecto econômico, o PIB estadual é formado com a participação de 53,27% do 

setor de serviços; no total de 41,15% da indústria e agropecuária, participa com 5,58% (CEARÁ, 

2002). Nas exportações destacam-se a lagosta, o camarão, couro e peles, vestuário, tecidos de 

algodão, castanha de caju e calçados. Esses produtos fizeram com que o estado em 2000 ocupasse 

a terceira posição no Nordeste e a 14ª no Brasil. O grande mercado é o americano, absorve 

49,73%, enquanto o Mercosul chega a16,04%. As principais importações em 2001 foram petróleo 

e seus derivados, algodão, trigo e milho. Tais produtos corresponderam a 61,75% das 

importações e são os responsáveis diretos pelo déficit da balança comercial do estado (Idem 

ibidem, 2002).  

Do ponto de vista ambiental, as atividades agrícolas desenvolvidas pelos agricultores e 

agricultoras de base familiar são rudimentares e contribuem em sua maioria para o 

empobrecimento dos solos. A prática da agricultura orgânica, apesar da expansão verificada nos 

últimos anos, ainda é limitada e localizada. Certas atividades não-agrícolas adotadas por 

agricultores e agricultoras de base familiar têm também contribuído para a degradação ambiental, 

como o caso de olarias, fábricas de detergentes e sabões, beneficiamento de couro etc. Algumas 

dessas atividades são financiadas pelo Projeto São José. 

3.3 Universo Trabalhado 

Por se tratar de trabalho de verificação da influência de determinado projeto no perfil 

socioeconômico ambiental da zona rural de um estado, o qual tinha como objetivo a redução das 

desigualdades e pobreza, se trabalhou com os dados gerais do projeto, ou seja, os 177 municípios 

de sua abrangência. Consideraram-se, no caso, o volume de subprojetos e o tipo de cada projeto 

recebido por município. 

                                                 
28 Índice de Gini – mede a concentração de renda, variando de 0 a 1. Quanto mais próxima de zero, mais 

desconcentrada é a renda. 
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3.4  Fonte de Dados 

Os dados utilizados nesta análise foram todos de origem secundária. A pesquisa não se 

ateve a um só período, pois no caso do resgate das políticas de programas especiais o material 

coletado originou-se na década de 70. Entretanto, a ênfase maior deu-se ao período de abril de 

1996 a junho de 2001, o qual correspondeu à vigência do Acordo de Empréstimo nº 3918-BR, 

objeto do presente trabalho.  

Quanto à coleta de dados, processou-se nos órgãos governamentais: Seplan, SDR, 

Seinfra, Iplance, Ematerce, Idace, Sohidra; órgãos de pesquisa e recenseamento: IBGE, Ipea, 

FGV; Internet: sítio da ONU, FAO, Banco Mundial, Fida, Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, TSE, entre os principais. 

Outra fonte menos convencional foi a experiência da mestranda como técnica de 

acompanhamento de programas especiais da extinta Comissão Estadual de Planejamento 

Agrícola, posteriormente, técnica de planejamento e Diretora de Acompanhamento de Programas 

Especiais da Seplan, afora o acesso a informações de técnicos da área. 

E finalmente, além da pesquisa documental, o estudo adotou pesquisa bibliográfica 

com vistas ao embasamento necessário para subsidiar a análise da persistência da desigualdade e 

pobreza no estado, verificando, ao mesmo tempo, o uso do nome de santos, a exemplo de São 

José, em projetos dessa natureza. 

 Principais documentos utilizados: 

• documentos de formalização, operacionalização e avaliação do Projeto São 

José e de outros programas especiais já implementados ou em implementação, 

elaborados pelo Banco Mundial e Governos (Federal e Estadual); 

• Censos e Pesquisas de Amostra Domiciliar; 

• Anuários estatísticos, IDM e diagnósticos elaborados pelo Iplance; 

• Mapa da Fome 

• Textos para discussão, do Ipea; 

• Planos de governos; 

• Relatórios de desempenho do projeto; 

• Relatórios de agências internacionais (ONU, Banco Mundial, BID, Fida 

etc.) sobre a situação da pobreza e desigualdade (em geral); 
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• Periódicos diversos (jornais, revistas); 

• Outras fontes: teses, dissertações e outros documentos afins. 

3.5 Métodos de Análise 

Utilizaram-se alguns modelos de análise com objetivo de mostrar de forma simples os 

resultados encontrados. Vale destacar que algumas políticas implantadas por meio de 

financiamento externo, o Projeto São José é uma delas, estão sujeitas à política de avaliação do 

agente financiador. A respeito, Faria ressalta o seguinte: 

Alguns organismos financiadores têm condicionado o financiamento dos programas à 
implementação de modelos de avaliação padronizados e previamente definidos. Isso 
pode ocasionar por um lado, a adoção de estudos de avaliação não necessariamente 
adequados às especificidades do programa e, por outro, excessivos controles de 
procedimentos, fluxos e cronogramas em detrimento de outras dimensões, igualmente ou até 
mais relevantes (FARIA, 2001, p.48). 

3.5.1 Análise Descritiva 

Adotada tanto na descrição do perfil cearense em relação aos indicadores 

desigualdade e pobreza selecionadas quanto na análise geral do Projeto São José. 

Segundo Gil, citado por Gomes (2001, p.44), “a pesquisa descritiva tem como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou estabelecimento 

de relações entre as variáveis”, definição que combina com o trabalho realizado. 

3.5.2 Análise Comparativa, Gráfica e Tabular 

A análise comparativa foi realizada mediante comparação entre alguns indicadores 

censitários e do IDM apurados próximo ou durante o corte temporal estudado. Na análise dos 

resultados do Projeto São José também se utilizou este método apoiado na análise tabular e 

análise gráfica.  

No trabalho de consolidação dos resultados apurados, foram compilados os dados do 

Mapa da Fome, IDM e quantidade de subprojetos liberado fortes por município, organizados em 

forma de tabelas, que propiciaram a análise comparativa e equitativa. 
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3.5.3 Análise de Eficácia 

Em face dos elementos disponíveis para avaliação do Projeto São José, fez-se análise 

com caráter processual, também chamada de avaliação de eficácia. Essas, segundo Perez (2001, 

p.71), “basicamente procuram cotejar metas, objetivos, com os resultados alcançados pelos 

programas”.  

Operacionalmente, e de acordo com Cohen e Franco (1999, p.102), a eficácia é “um 

grau em que se alcançam os objetivos e metas do projeto na população beneficiária, em um 

determinado período de tempo, independente dos custos implicados”.   

Quanto ao PSJ, a análise de sua eficácia deu-se a partir dos indicadores constantes no 

Acordo de Empréstimo nº 3918 e desempenho apurado via relatórios da SDR e Seinfra, onde se 

tem a relação entre as metas previstas e as realizadas. Na fórmula usada desprezaram-se o tempo 

real e o tempo planejado. Assim, a eficácia foi calculada, em termos percentuais, da seguinte 

forma: 

metas realizadas  
     E =     x 100 

metas previstas 
 

3.6  Variáveis e Indicadores Trabalhados 

Segundo Lakatos e Mariconi (1992, p. 161), “uma variável pode ser considerada uma 

classificação ou medida; uma quantidade que varia; um conceito, constructo ou conceito 

operacional que contém ou apresenta valores; aspecto, propriedade ou fator, discernível em um 

objeto e passível de mensuração”. Desta maneira, conforme o propósito deste trabalho, foram 

utilizadas as seguintes variáveis: 

 Índice de Desenvolvimento Municipal. Construído pelo Iplance com objetivo 

principal de traçar um perfil municipal e subsidiar decisões políticas que 

contribuam para a erradicação da pobreza no estado. A mensuração dos níveis de 

desenvolvimento dá-se a partir da sua classificação em quatro grupos de 

atividades com seus indicadores específicos. Para efeito deste trabalho, foram 

usados somente os grupos e alguns indicadores de interesse.  
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• Grupo 1: Indicadores fisiográficos, fundiários e agrícolas: percentual 

de consumo de energia elétrica; inverso da salinidade média; percentual da 

área utilizada; percentual da produção animal e da produção vegetal e 

precipitação pluviométrica; 

• Grupo 2: Indicadores demográficos e econômicos. São eles: densidade 

demográfica; taxa de urbanização; percentual do PIB do setor industrial sobre 

o PIB total e do PIB do setor de serviços sobre o PIB total; percentual de 

consumo de energia industrial e comercial no consumo total; receita 

orçamentária per capita; PIB per capita; percentual do PIB municipal sobre o 

PIB total do estado; percentual dos chefes de domicílios com rendimentos 

superiores a um salário mínimo; 

• Grupo 3: Indicadores de infra-estrutura. Formado pelo número de 

telefones e veículos por 100 habitantes; agências de correios e agências 

bancárias por 1.000 habitantes; percentual de domicílios com energia; rede 

rodoviária por área do município. 

• Grupo 4: Indicadores sociais. Compõem-se do  percentual de 

escolarização, de evasão, repetência e aprovação no ensino fundamental; 

percentual de alfabetização das pessoas com 10 anos ou mais; percentual de 

mortalidade infantil; de domicílios com abastecimento d’água, esgotamento 

sanitário e coleta de lixo adequada, leitos e médicos por 1.000 habitantes.  

 Dados estatísticos e censitários coletados pelo IBGE e órgãos do estado ou 

organismos internacionais, por meio do Censo, Pnads e pesquisas diretas.  

 Mapa da Fome, elaborado pela FGV, possibilita, no Ceará, se verificar o nível de 

indigência por mesorregião; o custo para erradicar a indigência; os bolsões de 

miséria. 

 Indicadores de desempenho do Projeto São José. Foram utilizados os seguintes 

indicadores para a análise da eficácia: 

• Número de Subprojetos Comunitários Implementados 

- Infra-estrutura 

- Social 

- Produtivos 
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• Número de municípios beneficiados 

• Número de famílias atendidas 

• Número de comunidades atendidas. 

Para análise mais qualitativa, também foram observados os indicadores: 

• Número de subprojetos liberados por município  

• Número de subprojetos de eletrificação rural liberados por município.  

3.7 Consolidação dos Dados 

Para conclusão das discussões, fez-se uma consolidação dos dados trabalhados: Mapa 

da Fome, IDM e Resultados do Projeto São José. 

Inicialmente, tomou-se o Mapa da Fome, da Fundação Getúlio Vargas; a partir dele, se 

construiu o apêndice B, com a plotagem das mesorregiões de acordo com o índice de indigência, em 

ordem decrescente, e seus respectivos municípios. 

Em seguida, alocaram-se, na tabela 19, os Índices de Desenvolvimento Municipal de 

1999 e 2002 (valores, rankings e classes) segundo os respectivos municípios. Por último, 

colocaram-se as informações do Projeto São José. Com esses dados expostos em única planilha, 

se pode verificar a incidência do projeto por município e mesorregião, se os municípios mais 

pobres foram os mais favorecidos com a política, se houve ou não equidade nas liberações etc. 

Por outro lado, os dados do PSJ apresentados nos relatórios necessitavam de 

sistematização em face do grande número de liberações, 3.110. Daí dicidiu-se por agrupá-los em 

estratos de liberação por município, com a seguinte distribuição: 

I – municípios contemplados com até 10 subprojetos; 

II – municípios contemplados com número de projetos a variar de 11 a 25 subprojetos;  

III – municípios contemplados com número de projetos a variar de 26 a 50; 

IV – municípios contemplados com mais de 50 subprojetos.  

Dada a representatividade dos subprojetos de eletrificação rural, com mais de 50% do 

total de todas as liberações efetivadas, e a disponibilidade dos dados (relatório da Seinfra), optou-

se por mapeá-los com o quantitativo e os repectivos valores.  

Em seguida, a partir deste apêndice B, se elaborou uma tabela, sobre a qual incide 

essa discussão. Entretanto, a mesma não se detalhará em todas as mesorregiões, o que se deixará 

claro é a linha de raciocínio e os dados levantados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A temática da desigualdade e pobreza no Ceará envolve fatores que transcendem o 

estado, a conjuntura atual, questões meramente políticas, econômicas, sociais, culturais ou 

ambientais. Aqui, estas questões encontram-se imbricadas, não podendo ser analisadas 

separadamente, a não ser em alguns momentos. Como analisar desigualdade e pobreza sem 

considerar melhoria da qualidade de vida e todos os fatores dela decorrentes?  

Isso é ainda mais forte ao se medir o resultado de uma política pública que pretende, 

segundo o governo, ser veículo de mudança, porquanto a avaliação de uma política pública passa 

pela seleção de indicadores qualitativos e quantitativos para análise de seus resultados. Esses 

indicadores, por mais bem elaborados, que sejam, não contemplam todas as dimensões e nem têm 

a neutralidade total, pois atendem fins específicos, portanto, são passíveis de questionamentos. 

Em uma análise, deve-se, segundo Bourdier (1998, p.30), “procurar não cair na armadilha do 

objeto pré-construído”. 

Esta abordagem, apesar do corte temporal limitado, não se prenderá exclusivamente à 

eficácia do Projeto São José29. Ela configura tentativa de mostrar, na visão da autora, o porquê da 

persistência da pobreza e desigualdade no Ceará. 

Mesmo não sendo tarefa fácil, procurou-se realizar uma sistematização para melhor 

entendimento. Assim optou-se pela divisão dessa etapa em três partes: 

 Os programas de desenvolvimento rural; 

 A atuação do Projeto São José no Ceará; 

 A consolidação. 

4.1  A Trajetória dos Programas de Desenvolvimento Rural  

4.1.1 Antecedentes 

Historicamente os principais condicionantes da pobreza e desigualdade no Nordeste 

são as condições agroclimáticas - com períodos de seca cada vez mais freqüentes -, a distorcida 

distribuição de terra e renda e o uso equivocado de seus recursos naturais. A intervenção federal 
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iniciada ainda no século XIX, com o Açude do Cedro, no Ceará, foi o embrião da fase hidráulica 

que “perdurou até a década de 50 e serviu mais como moeda de negociação entre a elite local e o 

governo federal do que como vetor de mudanças das condições socioeconômicas” (ELIAS, 2002, 

p.23).  

A partir da década de 7030, surgiu uma infinidade de políticas públicas pregando a 

melhoria da qualidade de vida com conseqüente redução da pobreza e meio ambiente mais 

saudável. O primeiro programa de emergência para aumentar a produtividade dos recursos 

escassos de água incluiu grandes esquemas públicos de irrigação. Enquanto o impacto 

orçamentário desses projetos foi exorbitante, os efeitos na redução da pobreza foram limitados e 

temporários (PROJETO ÁRIDAS, 1994).  

Em 1975, a partir dos estudos do Ipea, criou-se o Programa de Desenvolvimento de 

Áreas Integradas do Nordeste31, iniciando a fase de política de desenvolvimento regional no 

Brasil com os programas especiais. 

Essa estratégia expandiu-se nos anos seguintes para as demais regiões do país. Além 

do Polonordeste, os principais programas especiais implantados na região nordestina foram: 

Projeto Sertanejo, Procanor (Zona da Mata), Agroindústria, São Vicente, Padre Cícero (espécie 

de Promovale). O foco central desses programas era concentrar ações em determinados espaços 

geográficos para solução de problemas locais. No caso do Nordeste, o alívio à seca e o 

desenvolvimento integrado. 

Entretanto, esses programas de desenvolvimento rural integrado não tinham o objetivo 

explícito de combate à pobreza rural em face da proibição do tema durante o governo militar. Sua 

idéia era estimular a implantação de pólos de desenvolvimento no interior do Nordeste, via DRI, 

com ações desenvolvidas simultaneamente nos diversos espaços (MAGALHÃES, 2000).  

Afora recursos do PIN/Proterra, o governo contou com aportes financeiros externos, 

em sua maioria, do Banco Mundial, e também de outros organismos internacionais para o 

financiamento desses programas. Os Programas de Desenvolvimento Rural Integrado foram 

                                                                                                                                                         
29 Os comentários referentes ao Projeto São José contemplam somente as ações do Acordo de Empréstimo nº 3918-

BR, ou seja, as ações implementadas no período de abril de 1996 a junho de 2001. 
30 Em 1970, o então presidente Médici visitou o Ceará e viu de perto os efeitos da seca. Em emocionado discurso na Sudene, 

disse ter visto o problema da pobreza desamparada e, como outros governantes, prometeu providências. Em 1970-71, foi 
anunciada nova solução para a seca do Nordeste, que consistia de um programa de aquisição de terras (o Proterra), um de 
irrigação e a abertura do caminho para a Amazônia (MAGALHÃES, 2000). 

31 Criado pela Exposição de Motivos nº 269-B, de 29.10.1974, dos Ministros do Planejamento, Interior, Agricultura e 
Indústria e Comércio, foi institucionalizado pelo Decreto nº 74.794, de 30.10.1974 (SEPLAN-PR,1987). 
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financiados mediante acordos firmados entre o Governo Federal e o Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial). Tais financiamentos, para o Nordeste, 

tiveram a interveniência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste até o Projeto 

Nordeste, final de 1995. O percentual de recursos externos em sua maioria extrapolou 50% dos 

recursos totais. Posteriormente, à época do Programa de Combate à Pobreza Rural, os 

financiamentos foram tratados diretamente entre o Banco Mundial e os Governos dos Estados. 

Iniciados no Rio Grande do Norte em 1974, os Programas de Desenvolvimento Rural 

Integrado foram sendo disseminados em outros estados do Nordeste do Brasil. Esses programas 

se estenderam até 1984 e atenderam à conjuntura da época. Ao surgirem como estratégia de 

desenvolvimento para a agropecuária nordestina, acreditava-se que levariam a transformação das 

condições de produção e bem-estar às diversas áreas selecionadas de acordo com suas 

potencialidades e importância demográfica ou de natureza edafoclimáticas. No entanto, não foi 

bem assim. O período de seca de 1979 a 1983 provocou discussões sobre essas estratégias 

adotadas (Idem ibidem). Esse período foi de muito êxodo e conflitos dos mais diversos: por água, 

comida, emprego, sobrevivência.  

As formas de intervenções dos programas anteriores vinham sendo questionadas pelo 

Banco Mundial: ações isoladas, dispersão de recursos, excesso de burocracia e pouca efetividade 

no combate à pobreza (COSTA, 1992). Por outro lado, a experiência positiva do componente 

Apoio as Pequenas Comunidades Rurais (APCR) do Projeto Ceará refletia-se dentro da Sudene e 

do Banco Mundial, levando-os à mudança de estratégia em suas formas de planejamento a partir 

do meio da década de 80. 

O planejamento de forma integrada ainda era considerado viável, embora as ações 

devessem ser ampliadas geograficamente com redução do número de componentes a fim de surtir 

o efeito desejado, redução da pobreza. Assim surgiu o Projeto Nordeste (Programa de 

Desenvolvimento Rural do Nordeste), com seis programas, três dos quais na área produtiva: o 

Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural; o Programa de Irrigação do Nordeste e o 

Programa de Apoio aos Pequenos Negócios não-Agrícolas. Os outros três, na área social: 

Educação, Saúde e Saneamento Básico.  

Ainda na temática de desenvolvimento rural integrado surgiu o PAPP, tendo como 

objetivo a promoção do aumento da produção, da produtividade e da renda de pequenos 

agricultores pobres do meio rural, e foi considerado importante instrumento da estratégia de 
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erradicação da pobreza absoluta. A responsabilidade dessa política ainda competia ao Governo 

Federal, com a maioria de tomada de decisões centralizada. A autonomia dos estados em relação ao 

programa era relativa. Mas este trouxe como inovação o APCR, agora como componente estratégico 

(BANCO MUNDIAL, 1995). 

Sua vigência foi de 1985 a 1995. Inicialmente, empregou a estratégia de DRI anterior, 

embora com ações reduzidas, no intuito de resolver problemas de articulações institucionais 

detectadas no modelo anterior32, cujo princípio era levar aos pobres os meios de produção de que 

estes necessitavam para mudança do quadro de pobreza até então existente. Entretanto, a exemplo 

do seu antecessor, seu desempenho foi insatisfatório, em virtude, principalmente, dos problemas 

institucionais, levando a crer que uma das soluções seria a descentralização das ações, passando 

diretamente a gestão dos recursos e ações para os beneficiários e beneficiárias diretas. 

Assim, a reformulação da estratégia do PAPP permitiu às comunidades executarem 

seus projetos, só possível após a assinatura, no México, do Protocolo de San Cristoban de Las 

Casas pelos representantes do Governo Federal, dos Estados e do Banco Mundial. O fato ocorreu 

em 1993 e se espelhou nos modelos das experiências bem-sucedidas do Programa Nacional de 

Solidariedad, do México, e do componente APCR do próprio PAPP (MAGALHÃES, 2000).  

O novo formato de execução via comunidades favoreceu o fomento do processo de 

organização dos produtores e produtoras rurais e a identificação de capital social nas áreas 

rurais, pois a partir desse período proliferaram o número de associações e outras formas 

associativistas de organização, embora muitas se tenham constituído apenas com o intuito de 

se credenciarem ao recebimento de recursos. Para este caso, houve comprometimento do 

sucesso das ações do programa.  

O PAPP foi concluído em dezembro de 1995. Em continuidade aos programas 

especiais de redução da pobreza, tem-se a série mais recente financiada pelo Banco Mundial, os 

Programas de Combate à Pobreza Rural, iniciada em 1996 com novos empréstimos para os 

Estados da Bahia, Ceará e Sergipe. Mas empréstimos similares foram outorgados posteriormente 

aos Estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí, Maranhão e Paraíba. 

4.1.2 Programas de Desenvolvimento Rural no Ceará: Programa de 
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Desenvolvimento de Áreas Integradas no Nordeste; Projeto Ceará e 

Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural 

Em relação aos programas especiais, contemplou-se o Ceará com todos eles. O 

Polonordeste foi o primeiro Programa de Desenvolvimento Rural Integrado, cuja diretriz básica era 

dotar a zona rural de meios que permitissem o atendimento das necessidades mais prementes do 

homem do campo nos seus mais diversos aspectos, tais como: assistência técnica e extensão rural, 

pesquisa e experimentação agrícola, comercialização, abastecimento de insumos, mecanização 

agrícola, unidades de beneficiamento e armazenamento de grãos e sementes, estradas vicinais, 

eletrificação rural, escolas, postos de saúde, açudes, sistemas de abastecimento d’água etc.  

Essa estratégia, que abrangeu os aspectos físicos, econômicos e sociais do meio 

rural, buscou pela primeira vez a integração entre agricultura, indústria e serviços. O PAPP 

foi considerado uma extensão da concepção do Projeto Ceará a todo o Nordeste, com maior 

ênfase no apoio às atividades produtivas. No Ceará, foi concluído em dezembro de 1995 

(COSTA, 1992). 

Principiando com o Polonordeste, na década de 70, a seguir veio o Projeto Ceará, e 

após, em 1985, o Projeto Nordeste com o PAPP, concluído em 1995. No começo de 1996, o 

estado assinou com o Banco Mundial o primeiro PCPR, iniciado em abril de 1996 e concluído em 

junho de 2001, o qual foi o objeto mais detalhado deste estudo. Ainda em 2001, assinou-se entre 

as mesmas partes o segundo PCPR para seqüência do projeto.  

O POLONORDESTE 

Suas ações se iniciaram no Ceará em 1976, sendo a região de Baturité a primeira a 

ser atendida com o PDRI Baturité. A seguir o programa foi estendido para o sertão, com o PDRI 

dos Sertões de Inhamuns e Salgado, e em 1977 para o PDRI da Serra da Ibiapaba. As ações 

prenderam-se, prioritariamente, a obras de infra-estrutura: estradas, eletrificação, construções de 

mercados de produtores etc. 

Conforme avaliação do Banco Mundial, o Polonordeste exerceu apenas limitado 

impacto sobre a pobreza, pois as áreas de abrangência do programa eram escassas e os 

                                                                                                                                                         
32 O Polonordeste, na estratégia de DRI, se compunha de um conjunto de quinze ações que provocaram ao longo de sua 

trajetória muitos problemas de articulações institucionais. O PAPP teve como componentes básicos o crédito, a 
assistência técnica, o acesso à terra, o apoio à comercialização e o APCR. 
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mecanismos direcionados para a pobreza, fracos. Ademais, a burocracia consumia cerca de dois 

terços dos recursos liberados (BANCO MUNDIAL, 1995). 

O PROJETO CEARÁ 

Criado em 1979, o Programa de Desenvolvimento Rural Integrado do Estado do 

Ceará (Projeto Ceará) ampliou a concepção da proposta básica do Polonordeste, permitindo sua 

atuação em todo o estado. O projeto seguiu as diretrizes do anterior em termos de público-meta e 

ações, excetuada a eletrificação rural. Nesse período, o Ceará foi dividido em oito unidades 

espaciais de planejamento: Litoral, Ibiapaba, Baturité, Baixo Jaguaribe, Sertões de 

Quixeramobim e Médio Jaguaribe, Sertões Cearenses, Sertões dos Inhamuns, Salgado e Cariri. 

Cada uma dessas unidades regionais formou um PDRI (COSTA,1992). 

O propósito do Projeto Ceará foi a melhoria da qualidade de vida dos pequenos e 

médios produtores mediante ampliação das oportunidades de emprego, aumento e melhor distribuição da 

renda da população-meta, promovendo o desenvolvimento das regiões rurais atingidas. Os recursos 

previstos para o projeto foram US$ 163 milhões, destinados à expansão de 20% da área plantada, 

geração de 46 mil novas oportunidades de empregos e um rendimento adicional médio por 

propriedade da ordem de 77%. Seriam beneficiados 60 mil produtores rurais, entre parceiros, 

arrendatários e pequenos proprietários com áreas inferiores a 100 ha (Idem ibidem). 

Embora variante do Polonordeste, o Projeto Ceará obteve alcance significativo em 

termos de atendimento às necessidades do público-meta, principalmente pela experiência trazida 

com a introdução de novo componente, o APCR, que atendia diretamente as comunidades 

(TABOSA, 1997). Essa experiência deu origem a nova forma de planejamento, com a 

participação direta do público-meta, provavelmente o embrião do planejamento participativo.  

PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL 

Com horizonte de execução em quinze anos, pretendia atender a 600 mil famílias de 

pequenos produtores rurais, valendo-se de um conjunto de ações integradas, com o objetivo de 

induzi-las a passar para patamar mais elevado de renda real que lhes possibilite atender às suas 

necessidades de sobrevivência e almejar contínua melhora de condições de vida. 
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Suas ações previam o acesso aos meios de produção (terra, água, crédito), à 

tecnologia apropriada, à assistência técnica, aos mercados de insumos e produtos e à organização 

comunitária, executados de forma integrada (CEARÁ, 1987). 

Quanto à sua duração, foi reduzida para dez anos conforme negociações com o 

Banco Mundial. Durante sua permanência, absorveu a experiência vivenciada com o componente 

APCR do Projeto Ceará, já comentada, o que permitiu a introdução de nova modalidade de 

planejamento, surgindo assim a Programação por Projeto, com ênfase na modernização da 

pequena produção, visando a geração de excedentes comercializáveis e a auto-sustentação dos 

empreendimentos. Essa maneira de planejar tinha como base a participação direta do público-

meta, o qual indicava o que lhe era mais prioritário como meio de produção. Escolhiam-se áreas 

mediante critérios definidos inicialmente. Entre eles figuravam o potencial de irrigação, a 

disponibilidade de terras, a experiência em trabalhos comunitários etc.  

O acesso ao programa dava-se a partir de entidades legalmente formalizadas, 

podendo ou não ser da própria comunidade, cujas funções eram garantir o funcionamento e manutenção 

dos empreendimentos e o envolvimento das comunidades, tanto como beneficiárias diretas como na 

tomada de decisões. Com esse método de planejamento e  atendimento, foram implantados 

projetos em Aratuba, Canindé, Capistrano, Piquet Carneiro, Quixadá e Senador Pompeu. 

Os resultados alcançados pela PPP serviram de base para nova concepção da 

estratégia de desenvolvimento rural no estado, partindo-se para a programação por meio de subprojetos. 

Essa programação permitia implantar vários empreendimentos e consolidar as entidades gestoras. 

Aproximadamente quinze municípios integraram esses subprojetos, sobressaindo Iguatu e 

Quixelô. Mesmo com as alterações verificadas nas formas de planejamento, avaliações sucessivas 

se procederam no sentido de aferir principalmente os benefícios alcançados pelo público-meta. 

Uma dessas avaliações identificou que um percentual bastante significativo era destinado a 

equipamentos produtivos e de infra-estrutura, em detrimento dos voltados para os sociais.  

Em 1993, o PAPP é novamente alterado na estratégia. Experiências ocorridas no 

México – Projeto Solidariedad, financiado pelo Banco Mundial com as mesmas finalidades, 

facultaram serem essas aqui implantadas. Basicamente tais alterações não constituíam inovação 

para o Estado do Ceará, haja vista serem elas reprodução do APCR. As introduções eram na sua 

maneira de atendimento, ou seja, passaram a ser elegíveis projetos tanto da área produtiva como 

da de infra-estrutura e da social (TABOSA, 1997) 
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Em 1995, o programa mais uma vez foi alterado. Desta vez, na forma de atuação no 

âmbito municipal. Em alguns municípios os projetos eram atendidos sob a forma de Programa de Apoio 

Comunitário e em outros pelo Fundo Municipal de Apoio Comunitário. Enquanto no PAC os projetos 

eram priorizados e elaborados pelas próprias comunidades, no Fumac as propostas eram analisadas e 

aprovadas por uma comissão comunitária (constituída por 20% do poder público municipal e 

80% por representantes do público-meta), para em seguida serem elaborados.  

Aludido redirecionamento marcou o início do Projeto São José. Essa nova fase, 

iniciada em junho de 1995, trouxe algumas mudanças em relação ao acesso das comunidades ao 

projeto. No novo processo de liberações (iniciado com o PAPP - Reformulado), mesmo 

comunidades sem representações legais podiam receber recursos via entidade formalizada 

legalmente, chamada de entidade madrinha, ou guarda-chuva, cabendo a esta a responsabilidade 

legal pelo patrimônio recebido, com o compromisso tácito de repasse desses bens tão logo 

houvesse a legalização da entidade fundada pela comunidade solicitante.  

Tal processo ocasionou problemas, detectados durante o acompanhamento, com 

participação da mestranda. Algumas entidades negavam-se a devolver o patrimônio dessas 

comunidades por ocasião de sua legalização. Nesse caso, foi necessária a interveniência da 

Unidade de Coordenação Técnica do Projeto. Essa intervenção deu-se com a elaboração de um 

Termo de Repasse no qual a Diretoria de Acompanhamento e/ou as Coordenadorias Regionais 

efetivavam os devidos contatos, o que nem sempre acontecia de forma pacífica, recorrendo-se, 

em alguns casos, à ação da Justiça para o resgate desse patrimônio aos solicitantes. O município 

de Morada Nova, por exemplo, foi palco de algumas dessas investidas. 

Os subprojetos passaram a ser elaborados pelas Secretarias Estaduais, de acordo com 

sua especificidade. Mesmo recebendo o aval ou ditas como fruto das iniciativas dos próprios 

usuários e usuárias mediante suas entidades representativas, na realidade essas propostas foram 

direcionadas para financiamentos de infra-estrutura, prioritariamente subprojetos de eletrificação 

rural. Esse redirecionamento de prioridade foi a forma encontrada pelo governo para dotar as 

comunidades rurais de energia elétrica domiciliar, o que na realidade atendia a dois propósito: 

primeiro, resgatar o baixo desempenho do PAPP e, segundo, melhorar, em curto prazo, alguns 

indicadores sociais, já que a eletrificação era um fator impactante. 

Poderia ainda mencionar que, mesmo com o direcionamento para a eletrificação, 

houve mobilização das comunidades, algumas diretamente, outras impulsionadas por fatores 
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externos à comunidade (políticos, técnicos). Mesmo assim o capital social existente foi 

privilegiado e se incentivou a formação de novas estruturas sociais.  

O PAPP foi concluído em dezembro de 1995. Atendeu 2.752 comunidades, com 

2.752 subprojetos em 58 municípios do estado, beneficiando 147.823 famílias nas diversas linhas 

de atuação, com o custo de US$57,14 milhões (ALMEIDA, 2001).  

Desse total, 1.282 destinaram-se à eletrificação rural. Beneficiaram-se 41.960 

unidades de consumo, numa extensão de 3.463 km, que utilizou 39.321 postes e consumiu 

potência de 41.857 kva (SEINFRA, 2002). Deve-se ressaltar, entretanto, não ter sido a infra-

estrutura produtiva privilegiada nesses financiamentos, pois basicamente a totalidade das 

liberações foi para eletrificar domicílios rurais. 

4.2 Programa de Combate à Pobreza Rural: Projeto São José 

Este projeto surgiu da avaliação positiva do PAPP – Reformulado, realizada 

conjuntamente pelo Governo Brasileiro e o Banco Mundial, tendo como sucesso a introdução de 

modelo efetivo para alívio à pobreza rural no Nordeste. 

4.2.1 Conhecendo o Projeto São José 

Como já exposto, o Projeto São José iniciou-se em junho de 1995 a partir do PAPP - 

Reformulado33 com seqüência por meio do PCPR, uma vez que o PAPP foi concluído em 

dezembro de 1995. O Acordo de Empréstimo a originar o PCPR objeto deste trabalho vigorou de 

abril de 1996 a junho de 2001.  

Mas por que o nome de São José para esse programa? Numa tentativa de 

entendimento, procurou-se buscar a representatividade do santo no imaginário cearense, 

porquanto as respostas dentro da seara governamental eram vagas; quando muito se prendiam a 

informações segundo as quais o santo era “muito respeitado”, “querido pelo povo cearense” ou 

“padroeiro do estado”. Dessa forma, com exceção do fato de ser padroeiro, o programa poderia 

ter sido chamado de Padre Cícero, São Francisco, Nossa Senhora da Conceição.  

O NOME: SÃO JOSÉ 

                                                 
33 PAPP - Reformulado é originário do Acordo de Empréstimo nº 2763-BR (Governo Federal e Banco Mundial). 
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São José é um símbolo da Igreja Católica e um mito para os católicos. Para explicar esses 

conceitos recorreu-se a alguns autores. Segundo Morin (1987), símbolo é “aquilo que simboliza”. 

Quanto ao mito, também segundo o autor, é comovente, remete à subjetividade, ao medo, angústia, 

culpabilidade, esperança. Já Zajdszajder (1994) o considera não como monopólio dos povos 

primitivos mas sim como parte do cotidiano que é “ao mesmo tempo concreto e mítico”.  

Para Rapelli (2002), a fé, o misticismo e as tradições ajudam a definir  nossa verdade 

subjetiva e devem ser respeitadas e valorizadas no seu devido grau. O nome traz toda uma 

identificação, no caso, São José é padroeiro do estado e de mais oito municípios cearenses34.  

Conforme a tradição católica, São José foi o pai adotivo de Jesus Cristo e, apesar de 

toda essa importância, a Bíblia Sagrada foi lacônica a respeito do santo, dele pouco se sabe. A 

referência está no Evangelho de São Matheus, 1, 19 e diz apenas ter sido um “homem justo”.  

No Brasil, segundo o IBGE (2000), a população de católicos é de 73,8%. O Nordeste 

brasileiro, além de ter a população mais pobre do país, tem também a mais católica. São 80%, e o 

Ceará é o segundo estado no ranking. Do total de sua população, 84,2% é católica, ficando atrás 

apenas do Piauí. O fato de certa forma justifica a utilização de nomes de santos populares em 

programas, projetos públicos etc. 

A data 19 de março, dia de São José, tem muito significado para os cearenses. 

Representa a esperança por dias melhores, a esperança de chuva em uma região onde sua 

história mistura-se com a seca. Sob o ponto de vista climatológico, a data está próxima à 

passagem do equinócio35 (22 de março), que marca popularmente uma das últimas 

esperanças de “inverno”36 no estado. 

SÃO JOSÉ E O CEARÁ: UM POUCO DA HISTÓRIA DO SANTO E DO POVO DEVOTO37 

Padroeiro do Ceará e patrono da Catedral Metropolitana de Fortaleza, São José é 

socorro em muitas dificuldades: tornou-se patrono universal da Igreja, dos pais, da família, dos 

carpinteiros (trabalhadores, de maneira geral), da Justiça e até dos condenados à morte 

                                                 
34 Aquiraz, Catarina, Granja, Maracanaú, Missão Velha, Potengi, Quixadá e Ubajara (O POVO, 2002). 
35 Equinócio: ponto da órbita da Terra em que se registra uma igual duração do dia e da noite, o que sucede nos dias 

21 de março e 23 de setembro. Momento em que o raio vetor da Terra coincide com o Equador. No caso do Brasil, 
Região Nordeste, o equinócio de março marca a estação chuvosa. 

36 Assim é chamada a estação chuvosa no estado. 
37 Texto com base em várias reportagens veiculas no jornal O Povo. 
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Ele é o santo mais popular do Nordeste, é considerado pelo sertanejo e sertaneja como 

um protetor das causas difíceis. É o santo ao qual se suplica fartura, chuva em períodos de secas e 

até casamento. Comumente se observa na região, em épocas de calamidade social, grandes 

passeatas, procissão e promessas em louvor a São José. 

No calendário católico, há dois dias festivos para São José: 19 de março (para o José 

de Nossa Senhora) e 1º de maio (data de São José Operário). O dia 19 de março é o mais 

esperado pelos agricultores, marcado como o último aviso de boas chuvas.  

A devoção cearense ao santo começou pela antiga Vila de São José, hoje Aquiraz (30 

km de Fortaleza). A primeira capital do estado ainda guarda, no altar de sua Igreja Matriz 

(construída em 1613), a imagem que nomeou a vila: São José de Ribamar (ou São José de Botas). 

A história justifica a devoção: tal imagem (escupida em madeira e em moldes barrocos) era 

transportada por navio português que cruzava a atual área da Praia do Presídio no final do século 

XII. Seguia para Cascavel (60 km de Fortaleza), mas, ao alcançar a terra, teria ganho tanto peso 

que nem três juntas de bois conseguiram carregá-la. Os homens tentaram em vão e resolveram 

deixar a imagem no meio do caminho, em Aquiraz. Eis algumas falas do povo cearense a respeito 

do Santo: 

 “Ele ajudou Jesus a ficar homem” (José Pedreiras – O Povo, 19 mar. 2002). 
“A fartura do sertão depende da água e, diferente do ano passado, esse mês está chovendo 
bem...este ano estamos mais animados. As chuvas vão segurar a planta e vamos colher 
mais” (José Pedro, de Choró-Pedrinhas - O Povo, 19 mar. 2002). 
“Quando chove no dia de hoje é porque o inverno vai ser bom. Nós agradecemos ao nosso 
padroeiro” (Francisca Ribeiro Chaves - O Povo, 20 mar. 2002). 

OBJETIVO DO PROJETO  

O objetivo básico foi o alívio da pobreza rural e suas conseqüências, mediante: a) 

fornecimento de infra-estrutura social e econômica básica e oportunidades geradoras de renda 

para o pobre rural; b) apoio às comunidades rurais no planejamento e implementação do seu 

próprio subprojeto; c) fornecimento de rede de segurança para o pobre durante período de forte 

ajuste fiscal; d) mobilização de renda alavancada à comunidade e em nível de município 

(BANCO MUNDIAL, 1995). 

FORMA DE ATUAÇÃO 
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Até dezembro de 1997 a Unidade Técnica, Diretoria Técnica ou Coordenação Técnica 

do Projeto foi a Secretaria do Planejamento e Coordenação, passando a partir daí a ser a 

Secretaria de Desenvolvimento Rural , com responsabilidade de gerir e executar o programa. A 

competência consistia em priorizar e selecionar os subprojetos; liberar recursos; monitorar, 

supervisionar e avaliar ações contratadas. 

O projeto foi dividido em três partes, consistindo de: 1. Subprojetos Comunitários – a 

estes foram destinados, originalmente, 93% dos custos totais, para financiar 4.500 subprojetos 

diretamente aos clientes, divididos nas categorias de infra-estrutura, produtivos e sociais; 2. 

Desenvolvimento Institucional, com 4% dos recursos previstos para financiar as assistências 

técnicas e capacitações necessárias ao bom desempenho; 3. Administração do Projeto, 

Monitoramento e Avaliação, com 3% de recursos para coordenação do projeto e atividades de 

monitoria e avaliação (BANCO MUNDIAL, 1995). 

Para os Subprojetos Comunitários, foram previstos três diferentes mecanismos de entregas: 

Programa de Apoio Comunitário – neste mecanismo, as comunidades submeteriam diretamente seus 

subprojetos à Unidade Técnica, sem passar pelos conselhos, evitando dessa forma qualquer processo de 

discriminação política; Fundo Municipal de Apoio Comunitário – neste, os subprojetos seriam 

identificados e preparados por intermédio das comunidades rurais para apresentação ao Conselho 

Municipal de Apoio Comunitário (CMAC), no caso, o Conselho Comunitário do São José (CCSJ), o 

qual, após análise das prioridades locais e seleção, os encaminharia para a UT. A última entrega seria 

por meio de uma variante do Fumac, Fumac-p (projeto piloto), diferente do Fumac, pois nele as 

atribuições de administração dos recursos a cargo das CCSJs resultam de convênio entre a UT e o 

CCSJ, com interveniência ou não da Prefeitura Municipal. 

Os recursos destinados aos subprojetos compõem-se de financiamentos não-reembolsáveis 

para comunidades carentes, repassados por suas organizações locais, legalmente constituídas, via 

mecanismos de entrega citados, conforme consta no anexo C, fluxogramas desses mecanismos. De 

forma específica, também se insere neste anexo o fluxograma do percurso dos subprojetos de 

eletrificação rural e operacionalização do componente ação fundiária (compra e venda de terra). 

Como diferencial dos demais programas, o Projeto São José previa a participação das 

comunidades na identificação, planejamento, execução, fiscalização e controle dos subprojetos 

liberados (físico-financeiro) com vistas ao aperfeiçoamento e fortalecimento do processo de 

organização e descentralização no plano local e municipal. 
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PÚBLICO-META E ÁREA DE ATUAÇÃO 

É composto pelos grupos mais pobres das áreas elegíveis, organizados por interesses 

comuns e representados por suas entidades respectivas, devidamente legalizadas e atuantes no 

nível local (SEPLAN, 1995). 

Inicialmente o atendimento previsto eram 176 municípios do estado, mas o projeto 

cobriu 177. Dos 184 municípios do Ceará, somente sete foram excluídos por integrarem a Região 

Metropolitana de Fortaleza, exceto Caucaia e Maranguape, por possuírem áreas de assentamentos 

e restrições hídricas. 

METAS DO PROJETO38 

As metas propostas para o período estudado encontram-se na tabela 3. As metas 

previstas para Administração, Monitoria e Avaliação não foram explicitadas, pois consistem em 

elaboração, aprovação e consolidação de: Campanha de divulgação; Manual de operações; 

Projetos-padrão; Planos operativos anuais do Fumac-P; Relatórios de monitoria; Relatórios de 

atividades; Auditorias externas; Estudos de avaliação de desempenho físico e Avaliação de 

impacto. Etapas não cobertas por este trabalho, o qual se prenderá basicamente aos resultados 

alcançados com os subprojetos, dentro das linhas de produção de infra-estrutura e social.  

 

 

 

TABELA 3 - Metas do Projeto São José (Acordo de Empréstimo nº 3918-BR) 

META FINANCEIRA 
Valor original 

 
US$ 116,7 milhões, dos quais: 
Bird – US$ 70,00 milhões (60%) 
Estado e Usuários(as) – US$ 46,66 milhões (40%) 

Números e datas 
- Acordo de Empréstimo 
- Lei Estadual 
- Data de Assinatura 
Efetivação 

 
Nº 3918 – BR 
Nº 12.448 de 5 jun. 1995 
27 fev. 1996 
22 abr. 1996 

Duração 5 anos – prazo prorrogado por aditivo para 5 anos e meio 

                                                 
38 O estado negociou com o Banco Mundial os valores correspondentes à sua contrapartida. Neste caso, manteve-se o 

valor do empréstimo estipulado no acordo, reduzindo-se o valor final do projeto. 
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META GLOBAL 
Subprojetos 
Número de famílias e pessoas 
Total da participação de mulheres 

 
4.500 subprojetos  
135.000 famílias – 675.000 pessoas 
30% de mulheres do total de subprojetos produtivos  

Número de municípios Previsto: 176 municípios 
 
Metas discriminadas 

 
Nº subprojetos produtivos                          2.380 
Nº subprojetos infra-estrutura                     1.700 
Nº subprojetos sociais                                    420 
Nº entidades representativas                        2.250 

Formação de conselhos Nº conselhos Fumac                                        114 
Nº conselhos Fumac-P                                       34 

Desenvolvimento institucional 
Seminários/Workshops Nº  p/usuários e usuárias                                  176 

Nº p/conselhos comunitários                             37 
 
Cursos 

Nº p/entidades representativas                         665 
Nº conselhos municipais dos projeto               836 
Nº p/UT                                                              15 

Fonte: Relatório nº 14395 – BR do Banco Mundial (6 jun. 1995). 

4.2.2  Projeto São José: Resultados  

ASPECTOS GERAIS 

Em 1995, o governo recém-assumido fez uma análise do PAPP e constatou sua baixa 

eficácia. Assim, resolveu redirecioná-lo. Esta atitude era calcada em vários fatores: i) baixa 

eficácia alcançada pelo programa; ii) inoperância do estado na aplicação dos recursos disponíveis 

e obrigação do pagamento dos encargos financeiros, incluindo-se taxa de permanência; iii) 

cumprimento da promessa de dotar a zona rural de infra-estrutura básica para seu 

desenvolvimento; iv) necessidade de operacionalizar o empréstimo findante de forma satisfatória, 

para facilitar a viabilização de novos empréstimos; v) oportunidade de melhorar os indicadores 

sociais da zona rural, mediante aumento de domicílios com energia.  

Assim, em junho de 1995, o PAPP foi redirecionado para atender, prioritariamente, 

a subprojetos de eletrificação rural. Recebe novo nome: Projeto São José, em virtude da 

significação desse santo para os cearenses, já comentado anteriormente. No primeiro 

momento, pretendia dar a idéia de novo programa tendo em vista a baixa eficácia até então 

obtida. Em seguida se colocaram equipes para divulgação, formalização de convênios com 

demais órgãos do estado para ação conjunta. No novo formato, as responsabilidades pela 

execução seriam divididas com cada secretaria e suas vinculadas. 

Com essas medidas básicas partiu-se para a implementação do projeto, cujo mutirão 

possibilitou a recuperação de parte do desempenho do PAPP. De acordo com a Seplan, do total de 
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2.752 subprojetos liberados, somente em dezembro de 1995 foram liberados 1.854, a maioria dos quais 

tiveram implantação a partir de 1996. Desses, a maior parte foi de eletrificação rural. Conforme 

dados da Seinfra (2002), até dezembro de 1995 foram liberados 1.253 subprojetos dessa modalidade. 

O término desse acordo finalizou a era de programas especiais de alívio à pobreza, com 

a interveniência do Governo Federal via Sudene. Para continuidade do processo, nova série de 

programas estava surgindo. Dessa vez a negociação era direta: Governo do Estado e Banco 

Mundial. Surgiu desta forma o Programa de Combate à Pobreza Rural, fruto do Acordo de 

Empréstimo nº 3918-BR, cujos objetivos e prioridades eram semelhantes aos do programa anterior. 

Nesta nova fase, algumas atividades oriundas do PAPP foram consideradas inelegíveis 

(miniposto agrícola, aquisição de animais, ambulâncias) em decorrência do baixo desempenho ou de 

distorções verificadas durante o acompanhamento. As liberações de ambulâncias são exemplos 

típicos, pois subprojetos dessa natureza normalmente eram manipulados por políticos, pessoas 

influentes da região ou mesmo por profissionais da área. Liderada, em alguns casos, por pessoas 

indicadas pelos políticos, a comunidade muitas vezes não tinha a noção do patrimônio e chegava até 

a solicitar permissão para seu uso.39. Outros problemas relacionavam-se com a manutenção e 

utilização de veículo (motorista e combustível), mas não houve os esclarecimentos devidos quanto à 

gestão. 

Modificou-se também o processo de liberação. A gestora não mais poderia ser qualquer 

entidade formalizada. Necessariamente deveria pertencer à própria comunidade, fato que ao 

mesmo tempo provocou corrida para formalização de novas entidades e reduziu alguns 

problemas, tais como apropriação indevida dos projetos, gestão etc. 

Houve, porém, o lado negativo, pois muitas associações foram legalmente formalizadas 

exclusivamente para receber recursos do São José. Não tinham o menor compromisso com 

formação de capital social ou demais ações de caráter comunitário; algumas vezes a própria 

comunidade desconhecia a existência da associação ou quem eram seus diretores. Outras vezes os 

dirigentes eram inescrupulosos ou induzidos a usarem a boa fé das comunidades para solicitação 

de subprojetos que nem sempre constituíam prioridade principal, casos verificados em muitos 

subprojetos produtivos (casa de farinha, barco de pesca, trator)40. 

                                                 
39 Estes fatos foram detectados em inúmeras visitas de acompanhamento, porém faltam elementos para uma 

generalização. 
 
40 Estes fatos foram detectados em inúmeras visitas de acompanhamento, porém faltam elementos para uma 

generalização. 
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As razões expostas, a baixa percentagem de domicílios rurais eletrificados e os poucos 

recursos para investimento em infra-estrutura rural básica, aliados à imagem de realizações já 

projetada pelo governo, foram os condicionantes a direcionar o Projeto São José, neste primeiro 

momento, para eletrificação rural, no período de junho a dezembro de 1995. 

Com o término do PAPP-Reformulado em dezembro de 1995, o ano de 1996 iniciou-se 

sem programa formalizado. Todas as ações, porém, estavam centradas na implantação dos 

subprojetos liberados no ano anterior. Nessa implantação, identificaram-se vários problemas, 

dado ao grande volume de subprojetos de eletrificação rural liberado, o estado não contavas com 

um contingente satisfatório de empresas especializadas no ramo e as existentes, apesar da 

capilaridade, possuíam reduzido quadro operacional. Devido a especificidade desses subprojetos, 

a Unidade Técnica do são José efetivou neste ano um convênio com a Coelce, fato de 

fundamental importância, sendo esta, a partir daí,  a responsável pelo recebimento dos projetos de 

eletrificação. 

Com a assinatura do novo empréstimo, já citado, deu-se seqüência ao Projeto São José, 

desmistificando a idéia pregada pelo governo de um novo programa, idéia não compactuada pelo 

Banco Mundial e alguns órgãos do governo, como a SDR, Seplan ou Seinfra, que se referem ao 

PCPR como continuidade do PAPP-Reformulado. 

Apesar desses dados, o presente estudo não fará análise do primeiro momento do 

projeto. O corte temporal estudado, refere-se ao período de abril de 1996 a junho de 2001, 

vigência do Acordo de Empréstimo nº 3918-BR. Entretanto, não se poderia iniciar esta análise 

desconhecendo as ações precursoras desse contrato, mesmo porque algumas foram redirecionadas 

com base nos problemas detectados nesta fase, como por exemplo, no novo acordo o acesso a 

liberações somente para entidades oriundas da própria comunidade. 

Após a assinatura do novo empréstimo, optou-se por reduzir o ritmo das liberações de 

outros subprojetos neste ano, primeiro pelas ações remanescentes do ano anterior e, depois, porque 

1996 era ano de eleições municipais. Tal opção também foi fruto de um pedido oficial do Ministério 

Público, via seus representantes, por temerem a utilização do projeto para fim eleitoreiro e 

clientelista. 

Assim, 1996 serviu também para avaliar a nova forma de atuar com ações 

descentralizadas, iniciadas em junho de 1995 (financiamento direto às comunidades, 

representatividade das associações). 
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Além das liberações diretas às comunidades, o novo empréstimo incluiu as 

contrapartidas, que poderiam dar-se mediante permuta em mão-de-obra ou materiais existentes na 

própria comunidade (madeira, cal, areia para construção etc.), e possibilitou o acesso a cursos de 

capacitação em áreas de gestão, os quais, embora não massificados, atenderam muitas comunidades.  

Também em razão das experiências anteriores, o Banco Mundial e o Estado acordaram 

que as liberações por comunidade deveriam seguir um teto, o qual atingiria até U$ 50 mil, 

podendo ser um sub-projeto ou mais de um, contanto não ultrapassasse tal valor por comunidade. 

Com esse valor, mencionados organismos acharam ser possível iniciar o desenvolvimento local. 

Outra decisão foi que esses subprojetos deveriam vir com o aval dos Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Sustentável (CMDS), no município beneficiado, para liberações via Pac, 

Fumac ou Fumac-P. Até então a obrigatoriedade limitava-se aos subprojetos de municípios que 

tinham Comissão Comunitária do São José (CCSJ), com liberações via Fumac, o que era minoria.  

Essa decisão possibilitou aos conselhos se capacitarem e se adaptarem à composição da 

CCSJ, para fins de enquadramento na categoria de Fumac. A capacitação revitalizou, elevando a 

quantidade de conselhos do Fumac e conseqüentemente as CCSJs que funcionavam como 

Câmara Setorial do CMDS. Referida medida favoreceu a descentralização do projeto, pois 

mencionadas comissões, além do poder de veto, responsabilizavam-se pelo acompanhamento 

durante a implementação do subprojeto, o que se configurou como um avanço no processo. 

A meta inicial previa a implantação de 4.500 subprojetos, mas com a reformulação em 

1998, essa meta passou para 4.260, distribuídos nas tipologias de infra-estrutura, produtivos e 

sociais41, sendo: 1.609 de infra-estrutura, 2.253 produtivos e 398 subprojetos sociais. Ao final do 

prazo, foram liberados 3.110 subprojetos nas diferentes categorias, ou seja, 73% do previsto na 

reformulação. No tocante às tipologias, implantaram-se 2.412 subprojetos de infra-estrutura, 

superando em 50% o previsto (1.609); 665 subprojetos produtivos, apenas 30% do previsto 

(2.253) e somente 1% dos subprojetos sociais previstos (398) (Figura 3). 

                                                 
41 Metas do Acordo de Empréstimo nº 3918. 
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FIGURA 3  Resultados do Projeto São José 
Fonte: Construída a partir de Relatórios da SDR, período 1996-2001 

Este desempenho foi considerado favorável pelo oraganismo financiador e mostra, ao 

mesmo tempo, que a mudança de foco do São José foi compactuada pelo Banco, pois como já 

relatado anteriormente, a decisão de proirizar as ações deste Acordo de Empréstimo para a área de 

infra-estrutura, basicamente eletrificação rural e abastecimento d’água, partiu do governo estadual. 

Quanto à Unidade Técnica (UT) do projeto, inicialmente coube à Seplan. Esta atividade 

passou a ter na secretaria um destaque maior que as demais ações historicamente desenvolvidas, o 

que fez com que o órgão passou a ser criticado por alguns segmentos do governo. Com a reforma 

administrativa e política, a partir de dezembro de 1997 a UT passou para a Secretaria de 

Desenvolvimento Rural (SDR), responsável por coordenar todos os projetos de desenvolvimento 

voltados para o meio rural. Mas o repasse da base física só ocorreu em março de 1998 

Tal transferência deu-se de forma que não prejudicasse as ações desenvolvidas no 

projeto. Preservou-se a unidade da equipe técnica básica, conseguindo-se compatibilizar a 

manutenção da unidade da equipe e o capital social acumulado desde meados de 1970. A equipe 

recebeu reforço de recursos humanos da SDR. Com isso esperava-se maior incremento nas ações, 

cujo desempenho encontrava-se, no momento, abaixo do esperado. Como gestora do projeto, a 

Seplan assinou convênios com as co-participantes, com a Procuradoria de Justiça e com a 

Secretaria da Segurança Pública e Cidadania, estas com a função de inibir de possíveis desvios. A 

SDR preservou os convênios firmados anteriormente. 
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Após a transferência, a SDR redefiniu um conjunto de atividades que envolveram as 

atribuições e responsabilidades das Secretarias Setoriais (co-participantes), os Conselhos 

Municipais e as Entidades Representativas dos beneficiários e beneficiárias no tocante ao 

acompanhamento, supervisão, assistência técnica e capacitação. As Coordenadorias Regionais42 

foram extintas e em substituição ficaram os Centros de Atendimento ao Cliente, no total de 71, da 

Ematerce, o Instituto de Desenvolvimento Agrário e demais secretarias e vinculadas, compondo a 

estrutura de apoio às comunidades, no assessoramento às ações dos subprojetos no meio rural 

(Figura 4). 

As ações conjuntas dos órgãos estaduais co-participantes destinam-se a apoiar as 

comunidades nos processos de seleção de prioridades, elaboração de subprojetos e 

assessoramento técnico/gerencial na implementação, funcionamento e avaliação dos 

empreendimentos.  

De acordo com o Relatório de Avaliação do PSJ, da SDR, os Órgãos co-Participantes 

são: 

Secretaria de Desenvolvimento Rural - Coordenação do Projeto 

• Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

• Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará  

Secretaria dos Recursos Hídricos 

• Superintendência de Obras Hidráulicas  

Secretaria dos Transportes, Energia, Comunicações e Obras 

• Companhia Energética do Ceará  

• Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes  

Secretaria de Ciência e Tecnologia  

• Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial 

                                                 
42 Essas Coordenadorias, vinculadas à Seplan, existiram desde o Projeto Ceará (1982), em número de oito (Crato, 

Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Quixadá, Sobral e Ubajara), e representavam a unidade de 
coordenação do projeto em campo. 
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Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

• Serviço de Apoio às Micro e Peq. Empresas do Estado do Ceará  

Secretaria da Saúde  

• 14 delegacias regionais 

Secretaria da Educação Básica  

• 21 delegacias regionais 

Secretaria de Cultura e Desportos  

Secretaria do Trabalho e Ação Social  

Secretaria do Turismo 

 



65 

 

Figura 4  Organograma da Diretoria de Coordenação Técnica do Projeto São José 
FONTE: SDR, Relatório de Avaliação do Projeto São José, 1998. 
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Os subprojetos, depois de aprovados tecnicamente pelas respectivas secretarias, são 

remetidos à UT que realiza a análise conclusiva, para posterior repasse de recursos diretamente 

para as contas das entidades dos beneficiários e beneficiárias. 

Internamente, a SDR criou para a Unidade Técnica uma diretoria denominada 

Diretoria de Coordenação Técnica, com três gerências, sendo uma especial para reforma agrária, 

quatro divisões, um grupo especial, além da cooperação técnica do Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura, exclusiva para o Projeto São José (Figura 5). Com vistas à 

otimização dos recursos disponíveis (humanos, materiais e financeiros), os 177 municípios foram 

divididos em cinco regiões, agrupando-os segundo a localização e facilidade de vias de acesso, a 

fim de facilitar o acompanhamento e controle das informações sobre o desempenho do projeto. 

Outras medidas foram: terceirização dos subprojetos de abastecimento d’água; 

contratação mediante processo licitatório da Empresa Controller Auditoria e Assessoria Contábil 

S/C para respaldo legal; tentativa de dar equilíbrio espacial (município, região) na contratação 

dos subprojetos; implantação de nova sistemática de liberação dos financiamentos43 (3 parcelas, 

exceto trator) e, por último, constituição de uma comissão especial para as pendências 

decorrentes da fase I do São José (PAPP-Reformulado). 

As ações de desenvolvimento institucional, tais como capacitação destinada a 

técnicos, administrativos, conselheiros dos CMDS e CCSJ e beneficiários e beneficiárias, não 

serão analisadas em razão de desuniformidade de dados. 

Quanto ao acompanhamento, mesmo com a divisão por regiões, dá-se por amostragem, em 

virtude da própria limitação da equipe. Assim torna-se insuficiente para a demanda do São José, pois 

não favorece a análise da evolução de uma comunidade ou família por determinado período, não 

permite responder, por exemplo, quantos empregos diretos ou indiretos foram gerados nos subprojetos 

produtivos; em que evoluiu a agricultura da localidade (em termos reais de produção e produtividade) 

com a mecanização agrícola, qual o impacto desses subprojetos no meio ambiente; como a mulher é 

inserida no projeto e como é vista a questão de gênero e geração na comunidade. Não indentifica a 

melhoria efetiva na saúde, na renda, enfim, na vida das pessoas com a implantação dos sistemas de 

abastecimento d’água e a eletrificação rural; atividades responsáveis por 74% das ações liberadas. 

Acerca desses subprojetos, os relatórios trazem alguns dados, fruto de avaliação específica, porém, 

pelo alcance da ação, esses dados são escassos, mas poderiam ser mais explorados.  
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Afora essas questões, elementos como gestão (se é compartilhada ou não) e 

sustentabilidade dos subprojetos deveriam também ser verificados. O desempenho apresentado 

também não tem com enfoque de medir o impacto das ações (por atividade) na comunidade, 

município, região, em termos específicos ou em comparação com outras comunidades, 

municípios, regiões. 

Por outro lado, o detalhamento dado às ações produtivas e sociais não permitiu uma 

análise mais aprofundada, embora pela representatividade das ações sociais – 1% do total dos 

subprojetos liberados – deva-se crer que estas ações não se constituíram como prioritárias. 

No geral, o acompanhamento é realizado visando mais o aspecto quantitativo: realizado 

x previsto. A inclusão de indicadores qualitativos no acompanhamento é recente, embrionária e 

não-obrigatória. Cabe ao técnico levantar ou não essas informações, e isto é fato, pois nem mesmo 

alguns indicadores previstos no Acordo de Empréstimo, como exemplo, os de gênero, são aferidos. 

Como a atividade de acompanhamento requer disponibilidade de recursos e vontade 

política, sua realização e sua limitação não são privilégios do Projeto São José, pois expõe os 

erros e acertos da implementação. No caso do PSJ, raramente um subprojeto é visitado mais de 

uma vez, em virtude do quantitativo das liberações e da prioridade de visita para as liberações 

efetivadas no ano. Esse fato compromete uma análise de evolução do desempenho dos 

subprojetos, por não permitir a medição dos indicadores citados. A exceção são os subprojetos 

que por alguma razão despertam interesse maior. 

Internamente, no controle das liberações, aprimorou-se o Sistema de Monitoramento 

Informatizado (MIS) dos subprojetos, cujo acesso aos dados não foi possível. 

Ademais, a abrangência do Projeto São José requisitou ações de divulgação maciça, 

destaque para o Disque São José44. A mídia foi e continua sendo usada em vários níveis de 

divulgação. Por exemplo, durante o processo eleitoral de 2002, era raro o dia em que o projeto 

não fosse mencionado na campanha para governador pelo PSDB, partido da situação. 

Esse uso intensivo das experiências consideradas exitosas pela mídia, provocou destaques 

nacionais e internacionais ao projeto, favorecendo várias visitas, entre elas: as Missões Internacionais e 

                                                                                                                                                       
43 Essa sistemática possibilitou maior controle e redução de desvios de recursos financeiros. 
44 Disque São José, mecanismo para contato direto entre a sociedade e o projeto (esclarecimento de dúvidas, 
denúncias etc.) 
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Nacionais: a) Internacionais: EUA-Washington, África do Sul, Angola, Moçambique, Filipinas, El 

Salvador, Guatemala, Equador e Suíça, incluindo-se a do Banco Mundial (vice-presidente, Dr. David 

de Ferranti, e um diretor, Dr. Gobind Nankani); b) Nacionais: Santa Catarina, Sergipe, Recife e 

Brasília.  

Essas missões visitaram ações dos Projetos São José e Reforma Agrária Solidária em 

quatro comunidades do município de Acaraú e tiveram objetivos diversos: elaboração de 

reportagens (para a revista inglesa The Economist e jornal Washington Post) e conhecimento e 

difusão de experiência.  

Em decorrência da limitação do acompanhamento, a sociedade civil muitas vezes 

participava com denúncias. Até 199745, informações sobre desvio de recursos chegavam por 

meio de denúncias, geralmente escritas, e eram apuradas por uma equipe de técnicos da Seplan, 

designados para tal fim. As denúncias mais freqüentes eram: desvio de recursos, mudanças do 

objeto financiado, apropriação indébita do subprojeto, descaracterização do público beneficiado, 

abandono, roubo de equipamento, falta de manutenção. Uma vez verificado seu fundamento, 

dava-se o encaminhamento de acordo com a gravidade, pois no processo, além de verificá-las e 

encaminhá-las, a Unidade Técnica normalmente servia de mediador. As denúncias mais graves 

eram encaminhadas para a Procuradoria Geral da Justiça ou do Estado (PGJ, PGE), de acordo 

com as determinações da assessoria jurídica da Seplan.  

A SDR manteve as articulações com essas instâncias, que participam das discussões 

e implementações de medidas preventivas e apuração/encaminhamento de denúncias. A medida 

preventiva imediata era a suspensão de novos financiamentos para a comunidade até a 

apuuração final dos fatos. A integração do PSJ com a instância judiciária possibilitou a 

participação de promotores públicos no assessoramento às associações quando dos processos 

licitatórios envolvendo a contratação de empresas (compra de máquinas e equipamentos e 

contratação de serviços: subprojetos de eletrificação e de tratores, principalmente).  

O planejamento das ações do PSJ era realizado em caráter isolado, embora algumas 

ações atendessem a assentamentos de reforma agrária. Somente a partir de 2000 as ações 

começaram a integrar-se com outros programas desenvolvidos no âmbito da própria SDR. Essa 

integração deu-se, porém, de forma tímida, não envolvendo todas as políticas existentes. Desse 

modo, elaborou-se conjuntamente o Plano de Ação 2000 da UT  abrangendo o PSJ, Reforma 

                                                 
45 Último ano do projeto na Seplan e, portanto, também das observações diretas da mestranda. 
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Agrária Solitária e o Prorenda. Por outro lado, reuniões sistemáticas de avaliação (semestrais, 

semanais) visaram melhorar o desempenho do programa e otimizar a aplicação dos recursos. 

Essa ação decorreu da atuação integrada e conjunta com órgãos setoriais do Governo 

Estadual, especialmente a Ematerce, Idace, Seinfra, Cagece e Sohidra, que possibilitou partilhar 

estratégias de outros programas e projetos em implantação, efetivando-se, a partir de então, 

parcerias: SDR/Incra; SDR/Cagece; SDR/Sebrae; SDR/PGJ/PGE. Quanto às atividades de 

capacitação, passaram a ser compartilhadas com as do Prorenda.  

Como resultado prático de um planejamento integrardo, tem-se a otimização dos 

recursos (humanos e financeiros) e a possibilidade das áreas beneficiadas, além de se poder 

compartilhar o acompanhamento. 

Durante o período de implantação do projeto, algumas dificuldades foram 

registradas, podendo-se agrupá-las: 

 gerenciais: adequação às diretrizes do PCPR; conclusão das ações 

remanescentes do contrato anterior (PAPP-2763-BR); adaptação do componente 

Ação Fundiária no âmbito do programa; amplitude da área de abrangência do 

projeto; articulação com os órgãos co-participantes e suas vinculadas; período de 

adaptação em face da mudança da Unidade Técnica (Seplan, SDR); reestruturação 

da Ematerce, que passou, em 1998, dos 164 escritórios no estado para 82 

escritórios; número limitado de firmas credenciadas perante a Sohidra para 

implantação de sistemas de abastecimento d’água; processos individualizados na 

confecção de empenhos, retardando o desembolso de recursos financeiros; 

morosidade na prestação de contas dos subprojetos e baixa capacidade gestora dos 

usuários e usuárias do projeto; atraso na liberação dos recursos; instabilidade na 

disponibilidade de recursos para despesas operacionais da UT do projeto na SDR, 

principalmente no que se refere a viagens de supervisão e material de expediente; 

 técnicas: baixo nível de conhecimento sobre o projeto; insuficiente estrutura de 

acompanhamento; experiência embrionária de atividades conjuntas 

SDR/Ematerce/Idace na elaboração de planos de desenvolvimento dos imóveis; 

problemas com fornecedores: equipamento inadequado, garantias, assistência 

técnica ou capacitação insuficientes para manejo de equipamentos; dificuldades 
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em compilar as informações do acompanhamento realizado pela UT, órgãos 

estaduais co-participantes, suas vinculadas e CMDS;  

 estruturais: dependência de outros órgãos (DAF, Seplan, Sefaz) no fluxo de 

liberação de recursos, provocando atraso nas liberações; inexistência de linha de 

crédito especial de custeio aos imóveis adquiridos pela Reforma Agrária Solidária; 

vulnerabilidade dos subprojetos produtivos, principalmente devido às condições 

de comercialização, matéria-prima, crédito e gestão; diversidade no nível de 

organização das associações comunitárias, pois a maioria tinha organização 

embrionária e seus participantes apresentavam limitada consciência coletiva; 

número insuficiente de subprojetos para atendimento pelo projeto em razão do 

baixo capital social existente nas comunidades; integração limitada com outras 

políticas governamentais de combate à pobreza; correlação entre os indicadores de 

pobreza e a organização social.  

A realidade climática, porém,  estava presente. Os sucessivos períodos de estiagens 

(1997, 1998) e a adoção de algumas medidas emergenciais comprometeram o Tesouro Estadual por 

não se ter desenvolvido políticas competentes de convivência com o fenômeno. Assim, com a 

receita reduzida em decorrência das perdas na agricultura e pecuária em maio de 1998, o estado 

solicitou ao Banco Mundial uma reformulação do PCPR – Projeto São José, com redução de suas 

contrapartidas. 

No projeto original (US$ 116,66), o empréstimo do Banco Mundial representava 59% 

(US$ 70 milhões) e a contrapartida do estado 41% (US$ 46,66 milhões) dos recursos totais, valores 

esses divididos entre o Tesouro do Estado e os clientes do projeto. Dada a defasagem na 

implantação das metas, verificadas nos anos de 1996 e 1997, o banco concordou com a 

reformulação, condicionando-a à aceleração do programa para recuperação das citadas metas. 

Desse modo, manteve-se o empréstimo (US$ 70 milhões), que deixou de representar 59% e 

passou para 75%, com redução das contrapartidas para 25%, sendo 15% do Tesouro Estadual e 

10% dos usuários e usuárias (SDR, 1998).  

Por sugestão do Banco Mundial, alguns estudos e avaliações foram contatados, entre 

eles, um diagnóstico e avaliação dos 44 imóveis adquiridos em 1997 pelo PSJ. Esse trabalho 

objetivou a construção de subsídios para a proposta de reforma agrária via mercado (compra de 
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terra), uma vez que o estado percebia nesse instrumento uma forma de promoção do seu 

desenvolvimento socioeconômico (SDR, 1998). 

A amostragem constituiu-se de dezoito imóveis, 41% do total, e a pesquisa envolveu 

diversos aspectos, sendo realizada em cinco municípios: Acaraú, Canindé, Baturité, Quixadá e 

Lavras da Mangabeira, por terem características geográficas diferentes. As conclusões 

mostraram a predominância de duas situações diferenciadas com os sistemas de produção: 1. 

Projetos situados nos municípios do Litoral: região com maior regularidade de chuvas, apresenta 

potencial produtivo e rápida recuperação da fertilidade do solo; 2. Projetos situados nos 

municípios do Sertão, estes, de baixa precipitação pluviométrica, dificultam a sustentação das 

ações implementadas, impedindo a recuperação da fertilidade natural dos solos. Ademais, o 

extrativismo predatório da madeira, com graves conseqüências para a caatinga, é praticado no 

período seco como meio de sobrevivência da população. O relatório da SDR é omisso quanto à 

situação encontrada no município da Serra (Baturité).  

Com base nos documentos analisados, não se identificou preocupação com o meio 

ambiente no tocante aos impactos gerados por esses assentamentos. As medidas sugeridas nos 

resultados prendem-se mais a questões de crédito, elaboração de projetos, preocupação com o 

sistema de amortização e carência, credenciamento de instituições para assistência técnica 

(porém não especifica o tipo). A educação formal e ambiental não é lembrada, mas os dados do 

Censo apontam os baixos níveis de escolaridade na área rural e a fragilidade do capital social 

existente. O programa de capacitação sugerido é vago e não indica as áreas a serem fortalecidas.  

Essas medidas vão ao encontro das recomendações constantes das avaliações de 

desempenho físico e financeiro processadas anualmente, as quais levam em conta o aspecto da 

eficácia, em razão dos resultados encontrados pelo projeto. Na análise da SDR, elas se completam 

deste modo: 

• integrar de ações de apoio aos subprojetos produtivos as de outros programas 

como: Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar; Programa de Reforma 

Agrária Solidária; Programa Luz do Campo etc.; 

• priorizar municípios mais pobres e os menos atendidos com atuação do projeto; 

• intensificar os serviços de assistência técnica e extensão rural para aprimorar o 

processo de adoção de alternativas tecnológicas no intuito de dar sustentabilidade 

aos subprojetos comunitários; 
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• aperfeiçoar o MIS com alimentação de maior nível de informações e de modo 

mais consistente (constante de outros relatórios) e conectá-lo com os Ceacs;  

• definir controles internos administrativos (material, viagens, documentação etc.); 

• retomar reuniões com co-participantes; 

• estabelecer bases de uma ação conjunta em região piloto (PSJ, RAS e Prorenda);  

• intensificar a capacitação (contábil etc.); 

• modernizar a área de informática com novos equipamentos;  

• utilizar resultados de consultoria sobre monitoria e avaliação do Prorenda para 

subsidiar estratégias de acompanhamento do PSJ;  

• aprimorar o fluxo de caixa com os órgãos competentes; 

• atualizar material de divulgação do projeto; 

• utilizar dados do Sipra da Reforma Agrária Solidária;  

• aprimorar a sistemática de cadastro dos subprojetos. 

Todos esses aspectos são importantes, mas inexiste a preocupação em relação à 

sustentabilidade dos assentamentos e/ou empreendimentos liberados, pois a sustentablidade proposta 

prende-se ao aspecto renda, deixando à margem a sustentabilidade, que considera outras dimensões do 

desenvolvimento: formação do capital humano e social, preocupação com o meio ambiente e 

questões sociais ligadas à cultura, educação, saúde, gênero, geração, etnias etc. 

ANÁLISE DE DESEMPENHO46  

O Desempenho Físico 

Pelos dados da tabela 4, o projeto só atingiu 73% das metas acordadas. De acordo 

com este percentual pode-se considerar bom desempenho no geral. Em termos específicos, o 

destaque positivo na infra-estrutura vai superando em 50% as metas previstas. Do lado negativo, 

a linha social apresentou fraco desempenho, apenas 8%.  

 

TABELA 4 - Desempenho Físico do Projeto São José, por Tipologia - período 1996 – 2001 

SUBPROJETOS PRODUTIVOS INFRA-
ESTRUTURA SOCIAL TOTAL 

Previsto(*) 2.253 1.609 398 4260 

                                                 
46 Todos os dados referem-se ao Acordo de Empréstimo nº 3918-BR (abril de 1996 a junho de 2001). 
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Realizado 665 2.412 33 3.110 

%(R/P) 29,52 149,91 8,29 73,00 

Fonte: Acordo de Empréstimo nº 3918-BR e Relatórios de Avaliação da SDR. 

(*) Esses valores decorrem da reformulação acontecida em 1998. 

Os 3.110 subprojetos liberados nas três linhas de atuação geraram um volume de 

4.008 operações ao longo do período. Tais operações adicionais deram-se em virtude de liberações 

remanescentes de anos anteriores, chamadas de segundas parcelas, originadas da decisão da UT em 

fragmentar as liberações para possibilitar melhor controle na aplicação dos recursos. Quando essas 

liberações davam-se em anos subseqüentes ao da assinatura do convênio, um Termo Aditivo era 

celebrado entre a UT e a entidade representativa, o que gerava nova operação, mas não novo 

subprojeto. Estas operações adicionais aconteceram a partir de 1999, uma vez que a 

fragmentação com parcelas para anos subseqüentes só ocorreu em 1998 (Tabela 5). 

TABELA 5 - Evolução das Operações Realizadas – Período 1996-2001 

DISCRIMINAÇÃO 1996(*) 1997 1998 1999 2000 2001 
Subprojetos Liberados 167 596 1.406 314  477  150 
Subtotal (1) 167 763 2.169 2.483  2.960  3.110 
2as Parcelas Liberadas - - - 754 105 39 
Subtotal (2) - - - 754  859  898 
Total de Operações(1+2) 167 763 2.169 3.237  3.819  4.008 

Fonte: Relatórios de Avaliação da Secretaria de Desenvolvimento Rural/PSJ. 

(*) Essas operações referem-se a subprojetos remanescentes do Acordo de Empréstimo nº 2763-BR-PAPP. 

O Desempenho Financeiro 

Em termos financeiros, o projeto aplicou US$ 104 milhões47, representando custo médio 

por família de US$ 0,54 mil. O valor médio recebido por comunidade foi equivalente a US$ 34 mil. 

Esses valores variaram entre o mínimo equivalente a US$ 16 mil, em 2001, e o máximo de US$ 41 

mil, em 1998, para as comunidades. Este valor por família variou entre o mínimo de US$ 0,24 mil, em 

2001, e o máximo de US$ 1,18 mil, em 1997. A maior média foi em 1998, seguida por 1997, ano de 

liberação dos subprojetos de compra de terra (Tabela 6). 

TABELA 6 - Evolução das Metas Físicas - Período 1996 - 2001 
(Valores em US$ 1000,00) 

DISCRIMINAÇÃO 1996* 1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL**
Nº Subprojeto  167 596 1.406 314 477 150 3.110

                                                 
47 A totalização desses valores foi calculada a partir dos documentos da SDR e informações diretas da SDR/PSJ. 
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Valor Total  3.289 22.322 47.002 15.126 13.853 2.425 104.017
Valor Médio Subprojeto(***) 20 37 39 22 29 16 33
Nº Municípios 82 149 166 162 147 113 177
Nº Comunidades 167 592 1.358 295 466 150 3.028
Valor Médio/Comunidade 20 38 41 24 30 16 34
Nº Famílias 5.351 18.969 106.375 21.071 30.972 9.950 192.688
Valor/Família 0,61 1,18 0,44 0,72 0,45 0,24 0,54
Fonte: SDR: Relatórios, planilha de dados de 2001 e informações complementares referentes anos 1996-2001 do PSJ. 
(*) 1996: essas liberações referem-se à complementação de subprojetos liberados pelo PAPP-Reformulado. (**) O total 
considera os valores sem repetições (municípios, comunidades, famílias), porém inclui os valores das segundas parcelas. 
(***) Para efeito deste cálculo, se considerou o valor referente às segundas parcelas liberadas em 1999; assim, em 1999, esse 
valor foi descontado (US$8.016mil). Nos anos seguintes, os relatórios não disponibilizaram a informação. 

Foram 177 municípios contemplados, 100% do previsto, e os 3.110 subprojetos atenderam 

192.688 famílias, ou seja, 39,3% das 489.935 famílias rurais existentes no estado em 2001. O valor 

médio dos subprojetos foi equivalente a US$ 33mil, ou seja, abaixo do teto estabelecido. O 

resultado de desempenho ano a ano, incluindo-se as sobreposições, encontra-se disposto nas tabelas 

7 e 8. 

TABELA 7 - Evolução das Metas Físico-Financeiras - Dados Gerais - Período 1996 - 2001 
(Valores em US$ 1000,00) 

DISCRIMINAÇÃO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL 

Nº Projeto (1) 167 596 1.406 314 477 150 3.110
Valor Projetos (2) 3.289 22.322 47.002 7.110 13.853 2.425 96.001
Nº 2ªs parcelas (3) -          -           -  754 105 39 898
Valor 2as parcelas (4) -          -           -  8.016          -           -  8.016
Total Projetos (1+3) 167 596 1.406 1.068 582 189 4.008
Valor Total (2+4) 3.289 22.322 47.002 15.126 13.853 2.425 104.017
Valor Médio Projeto 20 37 33 48 29 16 33
Nº Municípios 82 149 166 162 147 113 177
Valor Médio/Município 40 150 283 93 94 21 588
Nº Comunidades          -  759 1.358 1.044 571 189 2.852
Valor Médio/Comunidade          -  34 35 14 24 13 36
Nº Famílias           -  24.320 106.375 86.335 36.767 12.538 192.688
Valor /Família           -  1,05 0,44 0,18 0,38 0,19 0,54
Nº Pessoas           -  97.280 425.500 345.340 147.068 50.152 770.752
Valor Médio/Pessoa - 0,26 0,11 0,04 0,09 0,05 0,13
PAC – Valor 1.713 16.059 11.212 3.844 2.403          -  35.231
Fumac – Valor  1.575 6.263 35.790 11.282 10.951          -  65.861
Fumac-P – Valor          -           -           -           -  499          -  499
Fonte: SDR: Relatórios, planilha de dados de 2001 e informações complementares referentes anos 1996-2001 do PSJ. 
Observação: O total considera os valores sem repetições (municípios, comunidades, famílias, pessoas). 
 
 
 

TABELA 8 - Evolução das Sobreposições - Período 1999-2001(*) 

DISCRIMINAÇÃO SUBPROJETOS MUNICÍPIOS COMUNIDADES FAMÍLIAS PESSOAS 
ANO 1999 1.068 162 1.044 86.335 345.340 
* Demandas novas 314 90 295 21.071 84.284 
* 2as parcelas 754 72 749 65.264 261.056 
ANO 2000 582 147 571 36.767 147.068 
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* Demandas novas 477 - 466 30.972 123.888 
* 2 as parcelas 105 - 105 5.795 23.180 
ANO 2001 189 113 189 12.538 50.152 
* Demandas novas 150 - 150 9.950 39.800 
* 2 as parcelas 39 - 39 2.588 10.352 
TOTAL 1.839 177 1.804 135.640 542.560 
* Demandas novas 941 - 911 61.993 247.972 
* 2 as parcelas 898 - 893 73.647 294.588 

Fonte: SDR-PSJ: Relatórios, planilhas e informações complementares. 1996 – 2001. 
(*) De 1996 a 1998 não houve liberações de segundas parcelas. 

Evolução Anual do Desempenho do PSJ 

Os dados expostos nas tabelas anteriores mostram não ter havido equidade nas 

liberações do Projeto São José, daí ser importante uma análise anual desse desempenho. 

 Ano I, 1996: neste ano só foram liberados 167 subprojetos para 82 municípios, 

todos como complementaridade de financiamentos do contrato anterior, conforme 

análise já realizada; 

 Ano II, 1997: liberaram-se 596 subprojetos em 149 municípios. Esses 

subprojetos foram as primeiras atividades financiadas nesta fase do São José e 

constituíram-se na retomada do programa. Ao final deste ano, a coordenação 

técnica foi transferida da Seplan para a SDR. O baixo índice de pobreza 

apresentado pela maioria dos municípios cearenses levou à realização de trabalho, 

pela Seplan, de seleção dos municípios com indicadores abaixo da média do Ceará 

para intervenção em caráter de urgência. Essa seleção identificou dezoito municípios. A 

partir daí, amplo trabalho de mobilização teve início com o objetivo de constituir 

Comissões Comunitárias São José, envolvendo ativamente todos os setores 

significativos de cada município, principalmente as representações dos 

beneficiários. 

Mencionado trabalho teve a finalidade de incentivar a demanda por subprojetos do 

São José e contou com a participação das dez Secretarias de Governo na 

divulgação, no atendimento das demandas e na garantia do acompanhamento, 

além da assistência técnica e gerencial aos assistidos pelo projeto. Ao final do ano, 

como parte das reformas do estado, o projeto foi transferido para a SDR;  

 Ano III, 1998: este ano apresentou cenário que previa seca de graves conseqüências 

em período de eleição de membros dos Poderes Executivo e Legislativo. Quanto ao 
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projeto, a transferência da UT da Seplan para a SDR processou-se basicamente sem 

transtornos, sendo concluída em março, como já mostrado. 

Em virtude da ocorrência de nova estiagem, com profundos reflexos na produção 

agropecuária de 1998, deu-se ênfase aos subprojetos de infra-estrutura que 

representaram 88% do total dos subprojetos liberados no ano. Das 1.406 liberações, 219 

(R$ 6,5milhões) destinaram-se às áreas de assentamentos dos diversos projetos de 

reforma agrária do São José: Projeto Piloto (44 imóveis), Cédula da Terra e Reforma 

Agrária Solidária. Essas liberações contemplaram principalmente subprojetos de 

eletrificação rural, sistemas de abastecimento d’água e construção de casas. 

A exemplo do ocorrido em 1997, usaram-se os mesmos critérios do ano anterior em 

relação à priorização de municípios, com estabelecimento de parâmetro de limitação de 

recursos, no intuito de contribuir para diluição dos recursos na área de abrangência do 

projeto, com prioridade para áreas com capital social mais conseqüente.  

Em 1998, as ações do projeto foram aceleradas em razão de vários fatores: não 

faltaram recursos para as liberações; as secretarias co-participantes e suas 

vinculadas priorizaram o atendimento às demandas do São José; as liberações de 

projetos de eletrificação foram intensificadas com a Seinfra e Coelce à frente. 

Internamente a SDR agilizou a elaboração dos convênios e demais atividades 

correlatas ao programa. 

O resultado do ano foi a liberação de 1.406 subprojetos, ou seja, 45% do total 

executado na vigência do PSJ, com atendimento a 1.358 comunidades, 45% do 

total, e 106.375 famílias, os quais representaram 55% da meta prevista. Referidas 

atividades cobriram 166 municípios, 94% da meta, mediante aplicação do 

equivalente a US$ 47 milhões. 

Ressalte-se ser o Projeto São José considerado a principal política de redução das 

desigualdades e de combate à pobreza da zona rural do estado, podendo-se dizer 

que com exceção das políticas na área de educação e saúde, essa é a de maior 

abrangência; 

 Ano IV, 1999: liberados 314 subprojetos, beneficiando 21.071 famílias. Os valores 

aplicados foram equivalentes a US$ 7,11 milhões. Além desses recursos, liberaram-se 

valores equivalentes a US$ 8,02 milhões referentes a 754 parcelas remanescentes de 1998. 

No total, foram liberados os US$ 15, 13 milhões. Pelos dados observa-se que o número de 

segundas parcelas é 240% maior que o número de subprojetos liberados, confirmando a 
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corrida por liberações existente no período anterior. Neste ano, as novas liberações foram 

seletivas, priorizando-se inicialmente as áreas do Programa Reforma Agrária Solidária e 

os assentamentos federais, por meio do convênio Incra/SDR e acordo efetivado com 

representação dos assentados. Os subprojetos de abastecimento d’água (182) significaram 

no ano 58% de todas as liberações (314) e 70% dos subprojetos de infra-estrutura, fato 

explicado por ter sido mais um ano de seca e ser evidenciada a falta de estrutura hídrica 

nas comunidades. A partir desse ano se passou a dar mais ênfase aos subprojetos de 

abastecimento d’água, com essa atividade superarando os subprojetos de eletrificação 

rural, até então prioridade máxima. 

Por outro lado, o acompanhamento foi intensificado, visando atender principalmente 

aos subprojetos liberados em 1998.  

 Ano V, 2000: neste ano, foram liberados 477 novos subprojetos dos quais 296 

para abastecimento d’água, 62% do total, beneficiando 466 comunidades e 

30.972 famílias. Além desses, liberaram-se 105 parcelas remanescentes do ano 

anterior, totalizando 582 operações. O valor aplicado foi equivalente a US$ 13,85 

milhões, com ações distribuídas em 147 municípios. Os municípios beneficiados 

foram principalmente aqueles que apresentaram maiores problemas de 

abastecimento d’água, fator limitante de qualidade de vida. 

 Ano VI, 2001: período de prorrogação do Acordo de Empréstimo nº 3918-BR. 

Até junho de 2001, o projeto liberou 150 novos subprojetos e 39 parcelas 

remanescentes de 2000, totalizando 189 operações em 113 municípios. O número de 

famílias atendidas chegou a 9.950, com valores aplicados equivalentes a US$ 2,43 

milhões. Neste ano, conforme dados da tabela 28, ocorrem os menores valores médios 

por liberação (US$16 mil) em todo o período de vigência do projeto. Mais uma 

vez os sistemas de abastecimento d’água constituíram prioridade, com 83% (124) 

do total liberado (150), ao passo que os financiamentos para infra-estrutura 

representaram 98,67% do total (148) distribuídos em 113 municípios. 

 

Evolução de Desempenho Físico por Natureza de Atividade 

Os dados gerais da evolução das liberações do Projeto São José, ano a ano, por linha 

de ação e natureza de atividade, encontram-se na tabela 9. A partir dessa tabela, foi possível a 

construção de vários gráficos para uma melhor visualização de cada tipologia com as atividades 

específicas. As figuras a seguir expõem mais detalhadamente a análise dos resultados obtidos. 
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Entre elas, a figura 6 mostra a prioridade dada aos subprojetos de infra-estrutura, que, com 2.412 

subprojetos, foram responsáveis por 78% das ações desenvolvidas pelo projeto. Na proposta 

acordada entre o governo e o banco, eles representavam 38% (1.609) do total de 4.260 

subprojetos.  

Neste acordo, os subprojetos produtivos deveriam ficar com a maior parte, 53% 

(2.253). Entretanto, em virtude da prioridade dada pelo Governo do Estado para os subprojetos 

de infra-estrutura, após o término do contrato, este percentual totalizou apenas 21% (665), 

enquanto os sociais, previstos para 9% (398), só atingiram 1% (33). Mencionado resultado 

confirma o uso do projeto para dotação de infra-estrutura na zona rural, principalmente no caso 

da eletrificação rural, que teve impacto no IDM, conforme apuração do Iplance e dados da 

Seinfra, como se verá mais adiante. 
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TABELA 9 - Evolução dos Resultados do Projeto São José por Linha de Ação e Natureza de Atividade - Período 1996 - 2001 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL TIPOS DE SUBPROJETOS Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
1. INFRA-ESTRUTURA 80 47,91 351 58,89 1.236 87,91 260 86,67 337 70,65 148 98,67 2.412 77,55 
Abastecimento d’água 10 5,99 41 6,88 105 7,47 182 57,96 297 62,26 124 82,67 759 24,41 
Eletrificação 67 40,12 302 50,67 1.061 75,46 70 22,29 33 6,92 24 16,00 1557 50,06 
RAS(1) (Hab. Rural) 0 0,00 7 1,17 66 4,69 7 2,23 2 0,42 0 0,00 82 2,64 
Outros 3 1,80 1 0,17 4 0,28 1 0,32 5 1,05 0 0,00 14 0,45 
2. PRODUTIVOS 71 42,51 235 39,43 163 11,59 54 17,00 140 29,35 2 1,33 665 21,38 
Proc.Prod. Primários(2) 6 3,59 4 0,67 33 2,35 2 0,64 6 1,26 1 0,67 52 1,67 
Pesca 7 4,19 19 3,19 13 0,92 0 0,00 1 0,21 0 0,00 40 1,29 
Agricultura Irrigada 5 2,99 8 1,34 16 1,14 7 2,23 10 2,10 0 0,00 46 1,48 
Mecanização Agrícola 7 4,19 115 19,30 57 4,05 25 7,96 120 25,16 1 0,67 325 10,45 
Criações 14 8,38 8 1,34 4 0,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 26 0,84 
Fábricas(3) 7 4,19 15 2,52 23 1,64 0 0,00 2 0,42 0 0,00 47 1,51 
RAS(1) (Compra Terras) 0 0,00 44 7,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 44 1,41 
Implant. Fruteiras/Florestais 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 1,91 1 0,21 0 0,00 7 0,23 
Outros 25 14,97 22 3,69 17 1,21 14 4,46 0 0,00 0 0,00 78 2,51 
3. SOCIAIS 16 9,58 10 1,68 7 0,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 33 1,07 
Educação 3 1,80 1 0,17 3 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 0,23 
Saúde 5 2,99 3 0,50 3 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 0,35 
Cultura 0 0,00 0 0,00 1 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,03 
Outros 8 4,79 6 1,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 0,45 
4. TOTAIS 167 100,00 596 100,00 1.406 100,00 314 103,67 477 100,00 150 100,00 3.110 100,00 

Fonte: Construída a partir dos dados dos Relatórios da SDR/PSJ – Período 1996 – 2001. 
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21%(665)

78%(2.412)

1%(33)

 INFRA ESTRUTURA  PRODUTIVOS  SOCIAIS

 

FIGURA 5  Resultado por Linha de Ação - Projeto São José – Período 1996-2001 

O direcionamento do Projeto São José no Ceará para as atividades de eletrificação 

rural e abastecimento d’água, opção governamental, põe em xeque o argumento de que as 

demandas são provenientes, de fato, das bases. Na realidade, essas demandas foram direcionadas 

para cumprimento da agenda técnica e política do estado e referendadas pelas comunidades, 

embora seja inquestionável a importância desses subprojetos. No São José, tais ações denotam 

uma mudança de foco no que estava originalmente previsto como prioritário: geração de emprego 

e renda, com 53% das ações produtivas.  

A proposta governamental para dotação de infra-estrutura básica na zona rural, 

exposta no Plano de Desenvolvimento Sustentável 1995-1998, em prover “de infra-estrutura 

como meios para redução da pobreza rural” decorreu dos baixos indicadores persistentes nesta 

zona, os quais deixavam o Ceará em situação crítica perante os organismos internacionais e 

dentro do país em confrontação com outros estados, estando sempre entre os piores em qualidade 

de vida, de acordo com dados já comentados (CEARÁ, 1995, p.71). 

Essa situação ia de encontro às promessas do “governo das mudanças” assumido em 

1987, oito anos à época do lançamento do Projeto São José, de reduzir as desigualdades e 

erradicar a pobreza. Assim, após a análise da situação, no terceiro governo do novo período, 

Tasso, com apoio político e técnico, direcionou a ação do programa, à época, PAPP-

Reformulado, o qual tinha ampla abrangência e estava com baixo desempenho. Essa decisão era a 

rápida resposta, sem comprometer o caixa do estado, sempre deficitário, em razão dos programas 

emergenciais que era obrigado a manter em períodos constantes de secas, por falta de uma 

política estruturante de convivência com o sistemático fenômeno.  
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Com vistas a melhorar imediatamente os indicadores na zona rural, se via no PSJ a 

solução, pois a infra-estrutura e serviços colocados à disposição dessa população eram 

insuficientes para permitir a implantação de outras atividades. Essa decisão não levou em conta a 

capacidade operativa das empresas responsáveis pela construção da rede elétrica do estado. Na 

visão empresarial, o problema era do mercado, e este sempre respondia a essas questões. Desta 

forma, se direcionou o projeto para ações básicas de eletrificação rural e abastecimento d’água. 

ANÁLISE DE DESEMPENHO POR TIPOLOGIA E NATUREZA DE ATIVIDADE 

Subprojetos de Infra-Estrutura 

Os subprojetos de infra-estrutura totalizaram 2.412 (77,55) dos 3.110 liberados neste 

acordo. Como síntese, pode-se afirmar ter havido concentração das liberações em duas atividades: 

eletrificação rural (1.557), 64,55% da categoria e 50,06% do total das liberações, e abastecimento 

d’água (759), com 31,47% da infra-estrutura e 24,41% do total das liberações do PSJ. 

No tocante às ações de infra-estrutura, essas duas atividades são responsáveis por 96% 

do componente e 74,47% de todas as liberações do projeto. As habitações rurais (82 subprojetos) 

vieram em terceiro lugar dentro da categoria, com 2,64% (Tabela 9 e Figura 6). 

Abastecimento d’água
Eletrificação
Habitação Rural
Outros

 

FIGURA 6  Subprojetos de Infra-Estrutura Liberados por Natureza de Atividade - Período 1996 - 2001 
Fonte: Construída a partir do Dados dos Relatórios da SDR 1996-2001. 

Pelos dados da tabela 9, observa-se para os três primeiros anos, 1996-1998, ênfase aos 

subprojetos de eletrificação rural, em seqüência às ações iniciadas em 1995. Nesse período, foram 

1.430 subprojetos, 92% do total de 1.557 de eletrificação rural liberados pelo projeto. Somente no 

65% 

31% 

3% 1% 
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ano de 1998, liberaram-se 1.061 subprojetos de eletrificação rural, 68% da categoria. Ressalte-se 

ter sido este ano de eleições para governadores, deputados e presidente da República, e no Ceará 

o governador foi reeleito e fez a maioria da bancada legislativa. 

Em 1999, as liberações tiveram um ritmo bastante reduzido em face da quantidade de 

subprojetos remanescentes do ano anterior, tendo sido liberados apenas setenta subprojetos de 

eletrificação rural. O mesmo aconteceu em 2000, porém, neste ano, foi implantado com recursos 

do Governo Federal o Programa Luz do Campo, o qual absorveu boa parte do público até então 

financiado pelo São José. O PSJ ficou responsável, a partir de então, por algumas áreas dos 

programas de Reforma Agrária.  

De 1999 a 2001, com a redução dos subprojetos de eletrificação rural, as ações de 

infra-estrutura voltaram-se com mais intensidade para implantação de sistemas de abastecimento 

d’água. Nesse período, foram implantados 79% (603) dos 759 subprojetos de abastecimento 

d’água liberados. O pico das liberações aconteceu em 2000, mais um ano eleitoral, dessa vez para 

o poder municipal (Executivo e Câmara de Vereadores), quando foram liberados 297 subprojetos 

que representaram 62% das liberações ocorridas no ano e 39% do total da atividade. Ao final de 

cada obra, há inauguração, comício etc. Nas eleições de 2000, o partido do governo fez mais de 

oitenta prefeitos, sozinho ou em coligação, ou seja, quase 50% de todas as prefeituras do Ceará.  

Já os 82 subprojetos de habitação atenderam especificamente assentamentos, sendo os 

mais contemplados os que faziam parte do Projeto Piloto de Compra de Terra financiado pelo São 

José. Em seguida vieram os assentamentos do Banco da Terra, Cédula da Terra e da Reforma 

Agrária Federal, estes últimos em áreas complementares aos assentamentos originais.  

É inegável a importância desses subprojetos no tocante à qualidade de vida da população 

diretamente beneficiada, principalmente tratando-se de estado com mais de 90% de sua área inserida no 

Semi-Árido brasileiro, onde as limitações hídricas, em regra, determinam o grau de desenvolvimento. 

Apesar dessa importância, tais ações não foram suficientes para mudança do perfil socioeconômico dos 

municípios, mesmo naqueles a receber maior número de subprojetos. 

Esta constatação é feita com base na comparação do Índice de Desenvolvimento 

Municipal divulgado pelo Iplance em 1999 e 2002, pelo qual se verificou que, no geral, a 

situação dos municípios piorou. O período estudado para o índice de 1999 baseou-se nos dados 

apurados no Censo parcial e em outros indicadores medidos em 1996-1997 e para o índice de 
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2002 utilizou-se o Censo 2000. Entre 1996 e 2000 foram liberadas cerca de 95% das ações do 

Projeto São José referentes ao período analisado. 

Os dados do IDM divulgados em 2002 revelaram queda em relação ao ano anterior. Em 

1999, o menor índice foi 8,23, caindo em 2002 para 4,51, enquanto o maior, de 81,07, caiu para 79,25 

em 2002. O IDM é dividido em quatro classes, sendo a C-1 a melhor e a C-4, a pior classificada. 

Na análise, se observou aumento de 200% na C-1, que passou de um para três municípios.  

Referido percentual, embora significativo, em termos relativos, representou somente 

dois municípios, 1% do total do estado. Mesmo assim, esse acréscimo é justificado  pelos 

maciços investimentos no setor industrial Maracanaú, município da Região Metropolitana de 

Fortaleza, recebeu parte do parque industrial de Fortaleza, além do incentivo do programa de 

implantação de indústria implementado pelo governo. Sobral, situado na Mesorregião do 

Noroeste do Ceará, além dos incentivos do programa de interiorização de indústria, contou com 

bom gerenciamento municipal, de reconhecimento até mesmo nacional. 

O outro aumento ocorreu na C-4. Esta passou de 59 para 87 municípios, com acréscimo 

de 47, 46% dentro da classe, ou seja, 28 municípios. Como a C-4 é a classe que apresenta o pior 

índice de desenvolvimento, pode-se dizer que os dados do Censo 2000 mostraram acréscimo de15% 

no número de municípios com pior grau de desenvolvimento em relação aos dados de 1996.  

A tabela 10 confirma esta informação e revela, para quase a totalidade dos municípios 

cearenses, situação de desenvolvimento precário. São 161 municípios (87,5%) com grau de 

desenvolvimento inferior a trinta pontos em uma tabela que vai de 1 a 10048. Somente na C-4, 

desenvolvimento inferior a 20, encontram-se 87 municípios (47,28%) do total de 184.  

 

 

 

 

 

                                                 
48 O IDM varia de 0 a 100, onde zero significa nenhum desenvolvimento e 100 excelente desenvolvimento.  
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TABELA 10 - Média, Número de Municípios e População, Segundo as Classes do Índice de 
Desenvolvimento Municipal – Ceará - Período 1997 - 2000 

IDM MÉDIA 
Nº DE 

MUNICÍ-
PIOS 

POPULAÇÃO %  
MUNICÍPIOS CLASSES 

1997 2000 1997 2000 1997 2000 1997 2000 1997 2000 
IDM 

GLOBAL 
1 
2 
3 
4 

 
8,23 a 81,07 

8

1,07 

31,49 a 52,16 
20,82 a 30,95 
8,23 a 20,59 

 
4,51 a 79,25 
63,10 a 79,25 
36,63 a 52,53 
23,64 a 35,93 
4,51 a 23,46 

24,80
81,07
37,37
25,12
16,13

26,19
69,22
44,05
29,02
18,20

184
1

34
90
59

184
3

20
74
87

 
6.902.058 
2.006.503 
1.881.727 
1.947.549 
1.066.279 

 
7.430.661 
2.476.410 
1.328.320 
2.060.634 
1.565.297 

100,00 
  0,50  
18,48  
48,91  
32,11

100,00 
 1,6
10,9

40,22
47,28

Fonte: Iplance – IDMs publicados em 1999 e 2002. 

Dada a representatividade dos subprojetos de eletrificação rural (50%) e 

abastecimento d’água (24%), que juntos somaram 74% de todas as liberações do projeto, serão 

tecidos comentários mais profundos sobre eles. 

A Eletrificação Rural e o Projeto São José 

A Secretaria de Infra-Estrutura, responsável pela execução desses subprojetos, divide 

o Projeto São José em duas etapas: a primeira, chamada de Projeto São José I, refere-se ao PAPP-

Reformulado. Nessa, foram concluídas até dezembro de 1995 1.253 obras de eletrificação rural 

que atenderam 40.896 unidades de consumo. A segunda etapa, Projeto São José II,  objeto desta 

análise, marcou a conclusão de 1.342 obras que atenderam 65.136 unidades de consumo. As 

obras de eletrificação rural concluídas até julho de 2002, nas duas etapas, somaram 2.595 

subprojetos para 106.032 unidades de consumo (Tabela 11). 
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TABELA 11 - Projeto São José: Eletrificação Rural - Evolução 1996 - 200149 

 1  OBRAS CONCLUÍDAS 
ALTA TENSÃO(m) BAIXA TENSÃO(m) 

ETAPA / ANO OBRAS UC TOTAL TRIFÁ-
SICO BIFÁSICO

MRT TOTAL TRIFÁ-
SICO BIFÁSICO 

MONO-
FÁSICA POSTES KVA VALOR(R$) UC/km R$/km R$/UC 

Jan/96 1.054 34.275 1.443.117 516.327 420.666 506.124 1.258.121 262.323 27.348 968.450 31.283 33.745 19.906.820,78 12,7 7.369,52 581
Jan/97 192 6.420 375.110 107.239 92.364 175.507 279.817 42.589 1.085 236.143 6.890 6.680 4.230.118,37 9,8 6.458,92 659
Jan/98 7 201 16.051 - 11.385 4.666 10.899 - 5.132 5.747 275 635 189.798,12 7,5 7.042,60 944
SUBTOTAL 1 1.253 40.896 1.834.278 623.566 524.415 686.297 1.548.837 304.912 33.565 1.210.340 38.448 41.060 24.326.737,27 12,1 7.190,63 595
Nov/97 132 6.287 316.452 115.388 70.576 130.488 277.219 62.738 2.836 211.645 6.561 6.788 4.203.756,45 10,6 7.080,95 669
Nov/98 547 26.403 1.486.216 337.076 351.319 797.821 1.186.415 160.926 16.800 1.008.689 30.640 27.253 18.344.193,58 9,9 6.863,72 695
Nov/99 564 27.251 1.780.600 427.099 311.986 1.041.515 1.324.776 178.391 10.280 1.136.105 35.489 29.574 21.600.027,11 8,8 6.955,69 793
Nov/00 65 3.794 272.257 125.931 33.576 112.750 166.273 29.639 5.454 131.180 4.512 4.153 2.910.716,14 8,7 6.637,44 767
Nov/01 34 1.401 118.121 48.791 24.946 44.384 73.912 17.148 - 56.764 1.900 1.680 1.396.796,07 7,3 7.273,73 997
SUBTOTAL 2 1.342 65.136 3.973.646 1.054.285 792.403 2.126.958 3.028.595 448.842 35.370 2.544.383 79.102 69.448 48.455.489,35 9,3 6.920,00 744
TOTAL (1 + 2) 2.595 106.032 5.807.924 1.677.851 1.316.818 2.813.255 4.577.432 753.754 68.955 3.754.723 117.550 110.508 72.782.226,62 10,2 7.008,16 686

2  EXTENSÃO CONSTRUÍDA (%) 
ALTA 
TENSÃO:   55,9  ALTA TENSÃO: Trifásica:   28,9  BAIXA TENSÃO: Trifásica: 16,5    
BAIXA TENSÃO: 44,1   Bifásica:  22,7   Bifásica: 1,5  
Total:  100,0   MRT:  48,4   Monofásica: 82,0  
            Total:  100,0      Total:  100,0    
                 

3  INDICADORES RELACIONADOS A OBRAS CONCLUÍDAS 
 LIGAÇÃO  /  OBRA                          LIGAÇÃO  /  KM                 POSTE / LIGAÇÃO       KVA / LIGAÇÃO             R$ / KM          R$ / LIGAÇÃO 

41      10,2    11,1    1,04    7.008   686   
Fonte: Seinfra - jul.2002.

                                                 
49  Este período cobre as liberações acontecidas em 1995 por meio do PAPP-Reformulado, implementadas somente a partir de 1996 (PSJ I). 
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Os relatórios da SDR informam terem sido liberados, no caso, pelo São José II, 1.557 

subprojetos de eletrificação rural, o que significa 215 subprojetos em fase de conclusão ou que 

não atenderam a unidades de consumo. Referidos relatórios não deixaram claro essa diferença e 

nem foi possível a coleta dessas informações. Entretanto, nos dados discriminados do relatório de 

julho de 2002 da Seinfra50, encontrou-se um total de 1.562 subprojetos para atendimento de 

80.979 UC, mas nem todos estavam concluídos. Em comparação com os relatórios da SDR, 

verificou-se uma diferença de cinco subprojetos (a maior), pois, pelos dados da SDR, são 1.557 

subprojetos liberados. Por ser uma diferença inferior a 0,5%, esse trabalho a ignorou. 

Essa demanda das comunidades para o grande número de subprojetos só foi possível 

graças à ação maciça de comunicação, com uso da mídia e envolvimento direto de políticos e 

técnicos do estado, principalmente da Seplan, no início do programa, em 1995. A ação garantiu às 

comunidades conhecer o projeto e expor suas prioridades. Assim, quase todas as comunidades 

solicitaram energia elétrica, uma vez que a meta era levar energia onde não houvesse, mesmo nos 

lugares mais remotos, que de acordo com o exposto, era a ação prioritária do Governo do Estado. 

Nos dois primeiros anos do projeto (1995 e 1996), em virtude do grande volume de 

subprojetos liberados na primeira fase, verificaram-se alguns contratempos. Nessa época, a mestranda 

trabalhava no acompanhamento das atividades do PSJ na Seplan, então Unidade Técnica do São José. 

Esses contratempos, em sua maioria, foram fruto do reduzido número de empresas para o volume de obras 

contratadas em curto tempo, tendo em vista ser o tempo médio para conclusão de cada subprojeto quatro 

meses, que pode ser retardado ou antecipado conforme existência de relevo regular ou irregular (área 

pedregosa, serras), disponibilidade de mão-de-obra ou outros empecilhos existentes na área. 

Os principais problemas registrados foram, em primeiro lugar, malversação dos recursos 

financeiros por parte de algumas empresas contratadas e abandono de obras. A análise dessas 

ocorrências resultou em algumas medidas, como a formalização de convênio de cooperação com a 

Coelce, a mudança no processo de contratação, que passou a ser precedida de licitação com a 

presença não só das associações, mas também de outras representações, como a Unidade Técnica e o 

Ministério Público; mapeamento da situação das empresas em operação e divulgação nas diversas 

regiões, realizando antes uma chamada à empresa inadimplente para explicar as causas do atraso da 

obra.  

                                                 
50 Este relatório apresenta a relação discriminada das comunidades, por município, que receberam subprojetos de 

eletrificação rural, além de outros dados. 
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Com esses procedimentos, ao mesmo tempo que se reduzia a possibilidade de fraudes, 

garantia-se a execução e qualidade da obra, pois dificilmente uma empresa inadimplente seria 

recontratada. Ademais, o Ministério Público era acionado contra a empresa.  

A eficácia dessas ações é medida atualmente pelo índice de inadimplência, desprezível 

estatisticamente (0,2%). Um elemento fundamental para o sucesso foi o condicionamento da 

última parcela do financiamento mediante o Termo de Recebimento de Obra, assinado pela 

comunidade, Coelce e empresa. Por ser a contratação de responsabilidade das associações 

comunitárias, que pouco conheciam a questão, elas buscavam assessoramento das 

Coordenadorias da Seplan, posteriormente da Ematerce, ou então se dirigiam diretamente à 

Unidade Técnica (Figura 7). 
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1. DIVULGAÇÃO 
• Mídia (televisão, rádio) 
• Políticos 
• Técnicos dos governos (estadual e prefeituras) 

| 
2. COMUNIDADE 

• De posse da informação, procura empresas para elaboração do projeto técnico (gratuito) 
• Submete o projeto técnico à aprovação da Coelce 
• Entra com o projeto técnico e documentação exigida (Ata de constituição da entidade, abaixo-

assinado contendo o pedido etc.) na Seinfra 
• Assina o convênio com o governo por meio da entidade legal  para liberação dos recursos 
• Prepara o processo licitatório, com assessoria da Ematerce e SDR 
• Após processo de licitação, assina com a empresa vencedora um contrato de execução da obra 
• Acompanha todas as etapas de desenvolvimento da obra, verifica se o projeto técnico está de 

acordo com a solicitação da comunidade e informa à Seinfra quaisquer irregularidades 
• Assina com a Coelce o Termo de Conclusão da Obra 

| 
3. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 

• Relaciona os projetos técnicos recebidos por municípios 
• Elabora cadastro das comunidades e encaminha a relação à Secretaria de Governo 
• Após recebimento do Termo de Conclusão da Obra encaminha-o à Segov 

| 
4. SECRETARIA DE GOVERNO 

• Mensalmente seleciona, entre os projetos técnicos cadastrados, os recursos para liberação desses 
projetos 

• Rateia os recursos com os municípios, priorizando os mais pobres  
• Encaminha os projetos selecionados para a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Antes de 1998 

eram encaminhados à Seplan 
• Após recebimento do Termo de Conclusão da Obra, prepara a inauguração 

| 
5. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

• Revisa a documentação exigida ao enquadramento normativo 
• Prepara todos os convênios entre o Governo do Estado e a associação solicitante 
• Assessora as associações em conjunto com a Ematerce no processo licitatório 
• Acompanha por amostragem os projetos liberados 
• Sistematiza todas as informações sobre a liberação, por meio do Sistema de Monitoramento de 

Informações 
• Recebe e analisa a prestação de contas da comunidade 
• Centraliza as informações, arquivo e responsabiliza-se por outros encaminhamento que se fizerem 

necessários (providências no caso de inadimplência etc.) 
| 

6. COELCE 
• Analisa e aprova o protejo técnico 
• Após conclusão da obra,  faz a verificação técnica e assina o Termo de Conclusão da Obra 
• Envia o Termo de Recebimento da Obra à Seinfra 

 
FIGURA 7  Projeto São José - Passos de um Subprojeto de Eletrificação Rural 
Fonte: SEINFRA, informações da Gerência do Programa Luz do Campo e do São José. 
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Ao se analisar a distribuição desses subprojetos no estado, não se observou equidade, pois, dos 

177 municípios previstos para atendimento, 115 municípios (65%), a maioria, ficaram com 533 

subprojetos (34%) do total de 1.557 liberados, ao mesmo tempo em que onze municípios (6%) receberam 

299 subprojetos (19%) e seis51 (3%) não foram beneficiados, embora na fase I (PAPP-

Reformulado), dois deles, Acarape e Pindoretama, tenham recebido quatro e dez 

subprojetos, respectivamente (Figura 8). 

FIGURA 8  Projeto São José - Distribuição dos Subprojetos de Eletrificação Rural - Período 1996 – 2001 
Fonte: SDR/PSJ, 1996-2001 e SEINFRA, 2002. 

Alguns municípios receberam uma quantidade expressiva de subprojetos. A tabela 12 

mostra os municípios mais contemplados. Além dos visualizados na tabela, Ocara, Beberibe, 

Quixadá e Iguatu receberam, respectivamente, 23, 22, 20 e 20 subprojetos, porém os recursos 

foram inferiores a um milhão de reais.  

O município de Canindé foi o mais beneficiado com as ações de eletrificação rural, 

caso explicável, pois a área conta com o maior número de assentamentos, e de acordo com 

informações da SDR, muitos deles foram beneficiados com esses subprojetos. 

 

                                                 
51 Os municípios são: Acarape, Altaneira, Guaramiranga,Maranguape, Pindoretama e São João do Jaguaribe 

(SEINFRA, 2002). 
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TABELA 12 - Municípios mais beneficiados com Eletrificação Rural - Período 1996 – 2001 

MUNICÍPIO MESORREGIÃO Nº DE SUBPROJETOS VALOR RECEBIDO 
R$(1,00) 

Canindé Norte Cearense 52 2.145.981 
Boa Viagem Sertões Cearenses 40 1.630.604 
Itapipoca Norte Cearense 25 1.324.517 
Mombaça Sertões Cearenses 26 1.247.706 
Quixeramobim Sertões Cearenses 25 1.137.602 
Crateús Sertões Cearenses 26 1.100.601 
Parambu Sertões Cearenses 19 1.091.664 
Fonte: Construída a partir de dados da Seinfra. 

Vale ressaltar que, de acordo com técnicos da SDR e Seinfra, essa eletrificação foi 

dirigida basicamente para domicílios rurais, fato a provocar impacto direto na melhoria da 

qualidade de vida dessas populações, refletido no IDM apurado pelo Iplance, porém com impacto 

na geração de emprego e renda. 

Por meio desta ação, as populações beneficiadas tiveram acesso a maior volume de 

bens duráveis (geladeira, televisão, rádio, ferro de passar etc.), com conseqüente melhoria na 

qualidade de vida pela redução no tempo de execução das tarefas domésticas e conservação de 

alimentos perecíveis; melhoria na saúde, com uso de água de melhor qualidade e com redução de 

esforços físicos e tempo dedicado anteriormente à tarefa de transporte dágua; possibilidade de 

acesso à educação com aulas noturnas, ampliação dos meios de comunicação, participação em 

programas educativos (Telecurso) etc.; eficiência no preparo da alimentação animal (moto-

ensiladeiras); formação de novos aglomerados rurais construídos ao longo da extensão da rede de 

energia. O desenvolvimento da agricultura irrigada, favorecendo o convívio com as secas e a 

adição de culturas nobres (fruticultura etc.), com melhoria da oferta de produtos agrícolas para a 

alimentação, mercado e renda familiar e o incremento de outras atividades produtivas agrícolas 

ou não-agrícolas tiveram um avanço bastante tímido em face do foco dado à eletrificação.  

Na Avaliação de Meio Termo do Projeto, realizada pelo Banco Mundial, foi apurado 

para 1.429 subprojetos, financiados de 1996 a 1999, o que corresponde a 92% dos financiamentos 

da atividade, o seguinte resultado: 67 mil famílias beneficiadas; 2.219 ligações comerciais; 

29.248 ruas iluminadas; 103.891 aparelhos elétricos adquiridos; 374 turnos noturnos criados nas 

escolas de comunidades rurais; 298 unidades beneficiadas com sistemas de irrigação. 

Em relação às atividades produtivas originadas da implantação desses subprojetos, à 

exceção dos dados da Avaliação de Meio Termo, não se tem levantamento sobre a área de 

irrigação (principal atividade produtiva), tipo de produção, renda, ou outras transformações 
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decorrentes da implantação dessas atividades na qualidade de vida das pessoas ou no meio 

ambiente, aumento da renda das famílias, melhoria do município etc., levando-se a crer serem os 

impactos ocorridos limitados e pontuais. 

Quanto aos domicílios rurais, entre 1995 e 2001 houve decréscimo de 1% no total, 

enquanto os domicílios do estado cresceram 40%. Este fato é explicado pelo êxodo em direção às 

cidades de médio e grande porte em busca de melhores condições de vida, principalmente emprego e 

acesso aos serviços básicos essenciais e descaso do poder público com a zona rural (Tabela 13).  

TABELA 13 - Quantidade de Domicílios no Ceará 

DOMICÍLIOS 1985 1990 1995 2001 
Urbanos 677.205 839.075 1.002.381 1.599.265 
% 57,2 60,3 67,0 76,5 
Rurais 504.750 552.668 493.246 489.935 
% 42,8 39,7 33,0 23,5 
Total 1.182.848 1.391.744 1.495.627 2.089.200 

Fonte: Seinfra e IBGE/Pnad-2001. 

Os domicílios rurais apresentavam até 1995 baixo nível de atendimento, observando-se 

sensível melhora em 2001, pois passaram de 32% para 69% em 2001, um incremento de 116% 

(Tabela 14). 

TABELA 14 - Taxa de Atendimento de Eletrificação no Ceará 
(%) 

LOCALIZAÇÃO 1985 1990 1995 2001 
Urbana 83 89 93 97 
Rural 13 22 32 69 
Total 53 62 73 91 

Fonte: Coelce, Seinfra e IBGE/Pnad-2001. 

Esse acréscimo deveu-se aos programas desenvolvidos pelo Governo do Estado: 

Projeto São José e Luz do Campo. Em relação especificamente ao São José, as 106.032 unidades 

de consumo concluídas representaram 22% do total de imóveis rurais existentes (489.935). Ao 

considerar somente a segunda fase, as 65.136 unidades de consumo representam 13% do total de 

domicílios rurais. Somando-se as ações do Projeto São José na primeira e segunda etapas, sua 

contribuição foi de 32% (106.032) em relação a 69% (338.055) dos imóveis eletrificados entre 

1995 e 2001.  

De acordo com informações da Seinfra, em agosto de 2002, 82% dos domicílios rurais 

estavam beneficiados com energia elétrica. A meta prevista é a eletrificação de 97% desses 

domicílios até 2004. Os 3% restantes representam domicílios isolados e de difícil acesso, que 
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inviabilizam a utilização da energia elétrica em razão dos altos custos. Para esses 3%, no futuro, 

se pensa a implantação de energia solar ou outra fonte alternativa. 

Os indicadores levantados pelo IBGE (Pnads) e Iplance (IDM) confirmam o impacto no 

acréscimo do percentual de domicílios com energia elétrica. Confirmam também a melhoria da 

qualidade de vida da população beneficiada, uma vez que a eletrificação é um desses indicadores.  

Em termos de desenvolvimento, porém, no que pese a eletrificação ser um insumo 

básico, o atendimento quase exclusivo a residências não favoreceu, pelo menos os indicadores 

não mostraram, o aumento de atividades produtivas na zona rural. Os municípios cearenses, 

mesmo os que receberam elevado número de liberações do São José, não mudaram seu perfil 

desenvolvimentista, o qual continuou precário, conforme já exposto nas discussões do IDM.  

Para confirmar o baixo grau de desenvolvimento dos municípios cearenses e a ação do 

Projeto São José no que se refere à eletrificação rural, a tabela 15 apresenta o resultado dessas 

liberações de acordo com a classificação dos municípios por classe. Por ela pode-se ver que 92% dos 

municípios cearenses estão classificados entre os piores situados em termos de desenvolvimento (C-3 

e C-4), de acordo com o IDM 2002. Entretanto receberam no período de vigência do projeto 91% 

dessas ações. 

TABELA 15 - Eletrificação Rural: Liberações por Classe de IDM 

DISCRIMINAÇÃO CLASSE-1 CLASSE-2 CLASSE-3 CLASSE-4 TOTAL 
Nº Municípios 1 18 71 87 177 
Nº Subprojetos 7 126 667 762 1.562 

% <1 8 43 49 100,00 
Fonte: Construída a partir do IDM-2002 e Relatório da Seinfra de jul. 2002. 

Ao se considerar o critério de atendimento aos municípios com menores IDMs, vê-se 

ser este questionável, embora não seja contestável a pobreza da zona rural cearense. Tal 

afirmação tem base em análise realizada no número de liberações ocorridas em 31 municípios, 

que correspondem aos vinte municípios com os mais baixos IDMs, respectivamente em 1999 e 

2002. Desse total, onze tiveram mobilidade no ranking geral. Ressalte-se que 95% das ações do 

PSJ ocorreram durante o período de apuração desses IDMs (1996-2000). 

Nos municípios analisados, 21 deles (68%) receberam menos de dez subprojetos de 

eletrificação rural, oito municípios (26%) receberam entre onze e vinte subprojetos e apenas dois 

superaram esse número. Uma vez que a eletrificação rural representou 50% de todas as ações do 
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São José, pode-se dizer não terem sido os municípios mais pobres, no geral, privilegiados de 

forma que superassem o baixo desenvolvimento (Tabela 16). 

TABELA 16  - Distribuição dos Subprojetos nos Municípios mais Pobres do Ceará, segundo o Índice 

de Desenvolvimento Municipal e o Mapa da Fome 

1999 2002 PROJ. SÃO JOSÉ MAPA FOME
MUNICÍPIOS 

IDM RANK IDM RANK SUBPROJETOS (**) ELET.RURAL INDIGÊNCIA
Aiuaba (*) 8,23 184 9,4 183 I 3 66,89 
Alcântaras 15,66 158 14,98 172 I 6 69,74 
Arneiroz (*) 11,83 178 15,39 168 I 4 69,89 
Barroquinha (*) 14,53 167 17,48 153 I 2 69,74 
Cariré 19,42 138 15,89 166 II 9 69,74 
Cariús 19,46 136 15,64 167 II 12 67,39 
Catarina (*) 12,86 171 10,04 182 I 2 66,89 
Catunda (*) 12,85 172 16,51 159 I 4 69,74 
Chaval 20,16 130 10,66 181 I 2 69,74 
Choró (*) 11,55 179 12,32 179 II 9 66,89 
Croatá (*) 12,43 173 21,56 114 II 11 69,74 
Farias Brito 19,74 133 14,86 174 IV 19 55,2 
Graça 16,89 153 12,99 178 I 5 69,74 
Granja (*) 11,97 177 10,8 180 II 7 69,74 
Ibicuitinga (*) 13,74 169 22,8 102 II 12 67,95 
Itatira (*) 11,51 180 15,04 171 III 16 71,41 
J.Jericoacoara (*) 10,13 183 18,07 148 I 1 69,74 
Mombaça (*) 14,64 166 18,35 146 III 26 66,89 
Moraújo 23,07   96 13,93 177 I 5 69,74 
Mucambo 24,86    81 15,96 165 I 4 69,74 
Ocara 14,76 164 14,57 175 III 23 71,41 
Parambu 15 163 15,04 170 III 9 66,89 
Pires Ferreira (*) 12,24 176 20,1 126 I 5 69,74 
Saboeiro (*) 13,27 170 16,72 156 II 6 66,89 
Salitre (*) 10,16 182 4,51 184 II 3 55,2 
Tamboril (*) 14,37 168 22,55 106 III 16 66,89 
Tarrafas (*) 11,24 181 14,32 176 I 3 67,39 
Tejuçuoca (*) 12,43 174 19,43 131 III 15 71,41 
Trairi (*) 14,72 165 21,88 112 III 19 71,41 
Umirim (*) 12,35 175 15,2 169 I 2 71,41 
Uruoca 16,35 155 14,9 173 I 5 69,74 

Fonte: Construído a partir dos dados dos IDMs, Mapa da Fome e Relatórios da SDR/PSJ e Seinfra. 
(*) Municípios com os vinte piores IDMs em 1999 – alguns permanecem nessa condição em 2002. 
(**) Estrato por número de subprojetos liberados em relação aos municípios. 
Obs.: Os municípios em negrito são os piores colocados em 2002.  

Além da análise em relação ao IDM, se fez a distribuição dos subprojetos de 

eletrificação rural por mesorregiões, considerando-se as indicações do Mapa da Fome para o 

Ceará. Esta terefa teve como objetivo observar a coerência entre as liberações do PSJ e o nível de 

indigência identificado pela FGV. Na distribuição da indigência, vê-se que com exceção da RMF, 

no geral, há uniformidade, ou seja, as demais regiões apresentam percentual acima de 55% de 

indigentes, chegando a 71% para a Mesorregão Norte (Tabela 17).  
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TABELA 17 - Distribuição dos Subprojetos de Eletrificação por Mesorregião - Período 1996 - 2001 
(Em R$1,00) 

MESORREGIÃO (%)INDIGENTES NºMUNICÍPIOS NºLIBERAÇÕES Vr.LIBERADO Vr.MÉDIO
Norte 71,41 36 370 13.619.638 36.810 
Noroeste 69,74 47 336 10.797.701 32.136 
Jaguaribe 67,95 21 140 5.586.901 39.906 
Centro-Sul 67,39 14 116 4.375.430 37.719 
Sertões 66,89 30 400 17.153.593 42.884 
Sul 55,2 25 178 6.120.518 34.385 
RMF 37,79 11 22 573.457 26.066 
TOTAL 55,73 184 1562 58.227.238 37.277 
Fonte: FGV: Mapa da Fome, 2001; Seinfra: Relatório, jul. 2002. 

Pelos dados, 706 subprojetos, 45% do total liberado, encontram-se nas Mesorregiões 

do Norte e Noroeste, áreas que, de acordo com o Mapa da Fome da FGV, apresentam os maiores 

níveis de indigência e totalizam 45% (83) dos municípios do estado. 

Quanto aos recursos financeiros, estes mostram percentual ligeiramente menor, 42%.  

As demais regiões absorveram 58% dos recursos financeiros e 55% dos subprojetos liberados. 

Entretanto, a Mesorregião dos Sertões, a quinta em escala de indigência, embora apresente 

percentual muito alto (66,89%), sozinha detém 26% de todos subprojetos e 29% dos recursos 

liberados. Nesta mesorregião estão inseridos trinta municípios, 16% dos municípios do Ceará. 

Desses, seis encontram-se entre os vinte piores classificados no último IDM e um, 

Quixadá, entre os vinte melhores. (Apêndice B). Esta mesorregião concentra cinco dos sete 

municípios que mais receberam subprojetos dessa natureza. O maior valor médio dos subprojetos 

dessa atividade também localiza-se nessa mesorregião, R$ 42.884,00; 15% acima da média do 

estado e 65% maior que a menor média, R$ 26.066,00.  

Os Sistemas de Abastecimento d’Água do Projeto São José 

A pobreza da zona rural e a paisagem natural de caatinga, vegetação típica da região, 

são enfatizados com imagens de homens e mulheres de todas as idades, de animais e veículos 

transportando água. As mulheres desfilam um malabarismo capaz de fazer inveja a muitos, com 

as famosas rudias52 forrando suas cabeças ornamentadas com vasilhas de água (quando 

encontram), crianças frágeis transportam garrafas pet cheias do precioso líquido, mostrando a 

modernidade em conjunto com a calamidade.  
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Animais trazem em suas cangalhas os barris, antes de madeira, hoje de plástico, na 

maioria reciclados de agrotóxicos – em verdadeiro acinte à saúde pública, e finalmente os caminhões, 

os chamados carros-pipa, que em 2001 atenderam, de acordo com a Mensagem à Assembléia 

Legislativa (2002), a 48 municípios cearenses, 26% do total, incluindo a região metropolitana. As 

políticas estruturantes não atingem por inteiro a zona rural e, mesmo após dezesseis anos de políticas 

modernizadoras, a paisagem predominante nesses municípios ainda é a mesma de décadas atrás. 

Em relação ao Projeto São José, foram 759 subprojetos de abastecimento d’água financiados. 

Neles encontram-se açudes, pequenas adutoras, sistemas simplificados com ou sem dessanilizadores, 

poços e outras modalidades da natureza. Essas liberações representaram 24% de todas as ações do projeto 

e 31% das de infra-estrutura, perdendo apenas para eletrificação rural, já comentada. Parte dessas 

liberações foi direcionada para os municípios constantes na Proposta de Abastecimento d’Água na Rota 

dos Carros-Pipa, porém pelos dados coletados não foi possível fazer a quantificação. 

Nos relatórios analisados também não se encontrou informação sobre programas ou 

cursos de capacitação que permitisse o uso sustentável desses subprojetos. A meta é meramente 

física, em contraste com o Programa Um Milhão de Cisternas53 no qual o físico é instrumental 

educativo. Ademais, os dados apresentados não revelaram as mudanças ocorridas no perfil da 

localidade, apenas informam que  

a instalação de sistema de abastecimento d’água ligando-se os domicílios diretamente à 
fonte hídrica ocasiona menores riscos de contaminação quando comparados com a 
utilização de sistemas de chafarizes públicos ou mananciais, tais como açudes, 
barragens etc. Há, portanto, uma possível redução na incidência de disenterias, 
verminoses, cóleras etc (SDR, 1998, p.40). 

Assim, a medição dos impactos fica comprometida. Entretanto, pela análise da 

documentação, observa-se que de 1996 a 1997 as ações de abastecimento efetivadas pelo São José 

foram muito tímidas, 6% e 7%, respectivamente. A partir de 1998, ano de eleições para o Executivo 

estadual e Legislativo, essas liberações passaram a representar maior volume, no total de 105 

subprojetos.  

                                                                                                                                                         
52 Rudia: forma popularizada de rodilha, pano enrolado em forma de rosca, posto entre a cabeça das mulheres e a 

vasilha dágua. Esta vasilha normalmente é um pote ou uma lata de 20 l. 
 
53 Programa Um Milhão de Cisternas: surgido a partir de movimentos da sociedade civil e experiências de ONGs em 
aproveitamento dágua no Semi-Árido do Nordeste brasileiro. Estas organizações, articuladas após a Terceira 
Conferência das Partes da Convenção de Combate à Desertificação das Nações Unidas e Fórum Paralelo, se 
constituíram em uma instância chamada de Articulação do Semi-Árido e propuseram ao Governo Federal esse 
programa, que o absorveu. Hoje como política pública federal trabalha em articulação governo/sociedade civil/povo 
do sertão. A esperança dos idealizadores  do programa é de que com ele possa se acabar definitivamente, em poucos 
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Em 1999, sem uma política efetiva de abastecimento d’água para a zona rural e após 

sucessivos desastres climáticos, o Governo Estadual resolveu enfatizar a liberação para os 

sistemas de abastecimento d’água, a qual passou a ser a prioridade básica.  

Em virtude dessa decisão, algumas medidas administrativas foram adotadas diante da 

reduzida equipe da Superintendência de Obras Hidráulicas. Entre elas, a terceirização desses 

subprojetos, tomando como base o formato aplicado para os subprojetos de eletrificação rural, com 

mapeamento e credenciamento das empresas perante a Sohidra, no intuito de apressar a tramitação dos 

investimentos.  

A superintendência responsabilizou-se pelo recebimento da obra mediante o Termo de 

Recebimento de Obra. Conforme mapeamento efetivado, identificou-se número insuficiente de 

empresas para atender à demanda de subprojetos existentes. Nesta conjuntura, foram liberados 

182 subprojetos, 73% a mais que no ano anterior, demonstrando a prioridade para a ação. 

Desse modo, em 2000, também ano eleitoral, dessa vez para o Executivo e Legislativo 

municipais, foram liberados 297 sistemas de abastecimento, mais um acréscimo de 63%. Neste ano 

aconteceu o maior número de liberações, que representaram 62% das ações do projeto e 39% do total 

de sistemas liberados pelo projeto. Em 2001, em seis meses, foram liberados mais 124 sistemas. 

Os indicadores do estado não mencionam o impacto dessa medida na mudança do 

perfil dos municípios beneficiados, pois os dados coletados no Censo 2000 levaram em 

consideração apenas as áreas urbanas ou ligações na rede geral de abastecimento d’água, e 

mesmo assim as informações foram anteriores ao avanço desses subprojetos. 

Entretanto, o número de subprojetos liberados demonstra mais uma vez referendarem 

as comunidades, por meio de suas entidades, a vontade dos governantes e assumirem para si as 

prioridades impostas:  primeiro, a eletrificação rural, depois os sistemas de abastecimento; caso 

contrário, com raras exceções, elas não serão beneficiadas. 

Quanto à importância da ação, é incontestável. Lamenta-se, porém, que o estado faça uso do 

programa cujo objetivo maior era a implantação de ações produtivas, geradoras de emprego e renda e a 

meta a redução da desigualdade e da pobreza mediante inserção da população rural historicamente 

excluída no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, a formação de pequenas e pequenos 

                                                                                                                                                         
anos, com a figura do carro-pipa e dotar o sertanejo de melhores condições de vida mediante aproveitamento racional 
da água de chuva (P1MC, 2001). 
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empreendedores. A causa, pode-se considerar, é a falta de políticas públicas competentes ou a vontade 

política de dotar a zona rural de ações estruturadoras orientadas ao seu desenvolvimento. 

Subprojetos Produtivos 

Os subprojetos produtivos atingiram 30% (665) das metas acordadas (2.253), tendo 

contribuído com 21% do total de realizações (Tabelas 4 e 9). 

Com ações bastante pulverizadas, o destaque vai para atividades de mecanização 

agrícola, que representaram 48% dos subprojetos produtivos liberados e 10% de todas as ações 

do São José, vindo logo atrás de eletrificação rural e sistemas de abastecimento d’água. As 

demais atividades foram diluídas em: pequenas fábricas de processamento de produtos agrícolas e 

não-agrícolas (doces, confecções, detergentes, cerâmicas, olarias, granito etc.), agricultura 

irrigada, reflorestamento, pecuária diversa e subprojetos de compra de terra. Esta última originou 

os Programas Cédula da Terra, Banco da Terra e afins. À exceção da mecanização agrícola, essas 

ações mantiveram certo equilíbrio entre si (Figura 9). 

A exemplo do destaque dado a algumas atividades de infra-estrutura, neste item se vai 

ressaltar a mecanização agrícola e os subprojetos de compra de terra, pelas razões específicas de 

cada um. No caso de mecanização agrícola, pela representatividade (10% das ações do projeto). 

Quanto à compra de terra, pela importância como experiência pioneira, e por ter sido a precursora 

da Reforma Agrária de Mercado. 
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FIGURA 9  Projeto São José - Subprojetos Produtivos, por Natureza de Atividade - Período 1996 – 2001. 
Fonte: SDR/PSJ, 1996-2001 e SEINFRA, 2002. 
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Esta análise manifesta cautela quanto à quantidade de subprojetos de mecanização 

liberados e sua relação com a questão ambiental. Em número absoluto, estes subprojetos 

representam um incremento de 7,2% sobre o quantitativo de tratores existentes no Ceará54.  

A baixa profundidade da maioria dos solos cearenses, dos quais dois terços centrados 

no substrato cristalino, caracterizado por solos rasos e susceptíveis a práticas mecânicas, 

principalmente quando realizadas sem conhecimento de noções de conservação; o perfil de 

despreparo desses usuários e usuárias, quer seja no aspecto educacional, quer seja no do 

conhecimento das fragilidades ambientais para o uso de tais equipamentos, fato confirmado por 

técnicos da Ematerce e da própria SDR , são os motivos das preocupações. 

Por outro lado, o processo de liberação desses subprojetos não exige análises de solos ou 

capacitação das comunidades beneficiadas (os responsáveis pela máquina e equipamentos) em 

práticas conservacionistas, manuseio adequado e manutenção do equipamento, por exemplo. A 

preocupação da Diretoria Técnica volta-se, basicamente, para o processo licitatório e técnico da 

máquina e/ou equipamento, passando à margem as questões técnicas ligadas ao meio ambiente ou 

gerenciamento. 

O trator, ao agilizar as práticas agrícolas, preparo o plantio das áreas em menos tempo 

e libera mão-de-obra para outras atividades. É tido como símbolo da modernização na agricultura 

e, segundo Silva (1996), contribui para a transformação das relações entre o homem e a natureza 

e das relações sociais de produção.  

No Semi-Árido essas relações são questionáveis, pois a agricultura praticada é a 

familiar, e esta, no Brasil, onde se inclui o Ceará, foi sempre marginalizada, apesar de absorver 

considerável contingente de mão-de-obra. Aqui, de acordo com dados de 1999, enquanto o PIB 

agrícola cearense representava 6%, a mão-de-obra dessa atividade chegava a 40%. 

Ademais, não há programas de geração de emprego em curso capaz de absorver esse 

contingente desqualificado, com média de 1,9 ano de estudo (CENSO, 2000). As próprias 

políticas agrícolas em prática excluem o público do São José, que tem na agricultura de sequeiro 

sua principal atividade. E essa é uma agricultura fragilizada e dependente, notadamente de 

recursos hídricos, solos, assistência técnica e crédito.  

                                                 
54 Pelos dados do último Censo Agropecuário (1996), existiam no Ceará 4.528 tratores em 3.264 estabelecimentos 

(0,96% do total de estabelecimentos agrícolas). 
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No tocante à manutenção e conservação do maquinário, na maioria das comunidades 

ficam a cargo do tratorista, que pode ou não fazer parte da comunidade, o qual raramente respeita 

os prazos de manutenção estipulados pelo fabricante, sendo comum a pane ou quebra de peça por 

má utilização55. Nesses casos, o trator paralisa suas atividades, às vezes, durante meses, por falta 

de recursos para o conserto. Este problema de gestão é comum, como também aqueles 

relacionados com o uso da máquina, nos quais o presidente da associação é quem determina sua 

utilização. Mesmo quando bem gerenciado, o calendário de atendimento não é seguido pelos 

usuários e usuárias, gerando inúmeros conflitos.  

Muitas vezes é o tratorista que se apossa do equipamento e define a quem vai atender, 

com conivência ou não da direção da associação comunitária; o uso político também é comum. 

Mais grave ainda é quando a própria comunidade não tem consciência da posse, fato identificado 

pela mestranda em várias comunidades no município de Morada Nova. Este caso específico 

exigiu a intervenção do poder público e político para devolução desses maquinários às 

comunidades solicitantes, as quais inicialmente foram informadas da questão e disseram ter 

assinado documento (abaixo-assinado) a pedido de políticos da região, mas não sabiam do que se 

tratava.  

Além desses exemplos, muitas comunidades foram induzidas por técnicos ou 

lideranças (políticas, sindicais) a solicitar subprojetos de mecanização, mesmo quando essa não 

era prioridade. Mas o mercado de tratores foi ativado e nos processos licitatórios era comum a 

participação de empresas de outros estados. 

Não se dispõe de elementos para análise mais aprofundada dos impactos causados 

pela utilização dos tratores liberados pelo PSJ. Talvez a Ematerce os possua em seus Centros de 

Atendimentos ao Cliente. Porém, como a abrangência da assistência técnica pública é limitada e 

pontual, dificilmente se encontrarão dados que possibilitem uma avaliação ambiental, social e 

econômica dos impactos desses subprojetos em nível de suas comunidades.  

Embora não se tenha registro da contribuição dos tratores para as transformações das 

relações homem-natureza na comunidade, sabe-se serem esses utilizados também em atividades 

de desmatamento, feito sem orientação, o que concorre para a extinção de algumas espécies da 

caatinga, pois o produto do desmatamento, em regra, é transformado em carvão com a finalidade 

de compor a renda familiar da população envolvida.  

                                                 
55 Dados observados pela mestranda na qualidade de técnica de acompanhamento das ações do PSJ. 
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Outros registros, tipo: aumento da produtividade; conservação ou degradação dos 

solos; introdução de novas culturas; valor agregado; formação do capital social, grau de 

conservação e utilização dos primeiros tratores financiados também estão ausentes. Essas, porém, 

são questões para um aprofundamento a ser realizado mediante acompanhamento ou avaliação 

específica. 

No tocante ao uso, é comum encontrarem-se tratores no transporte de pessoas (lazer, 

escola) ou de água em épocas de seca, desviado da sua função original, bem como alguns desses 

equipamentos  em estado de abandono. Nesses casos, as comunidades, sem a devida noção do 

desperdício, continuam com as mesmas carências anteriores e com o agravante de terem 

subutilizado dinheiro público. 

Não se pode negar, no entanto, a importância de uma mecanização bem orientada, mas 

se requer investimentos no capital humano existente como forma de conscientizá-lo para o 

desenvolvimento de atividades sustentáveis, além de outras atividades complementares. 

Subprojetos de Compra de Terra: A Reforma Agrária do São José 

Por ser a terra fator limitante ao desenvolvimento da zona rural, o Governo Estadual, 

após consulta ao Banco Mundial, resolveu incluir no Projeto São José a atividade de compra de 

terra como forma de projeto piloto. O financiamento dessa atividade seria o passo inicial para 

juntamente com outros subprojetos necessários, como infra-estrutura (habitação, água e 

eletrificação), produtivo (incentivo a pequenos negócios, mecanização agrícola, agropecuária) ou 

social (construção de creches, aparelhamento de escola ou ambulatórios), possibilitar a formação 

de capital social e desenvolvimento sustentável para as famílias demandantes. 

À época, o Banco Mundial vinha desenvolvendo algumas teorias sobre a participação do 

mercado no processo de reforma agrária nos países em desenvolvimento, e o Ceará ao incorporar a 

idéia via Projeto São José, a título de projeto piloto, fez surgir a Reforma Agrária Solidária, que 

depois passou a ser referência para os projetos seguintes, chamados de Reforma Agrária de Mercado: 

o Projeto Cédula da Terra, de iniciativa do Governo Federal em parceria com o Banco Mundial, o 

qual foi ampliado inicialmente para cinco Estados (Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia e Minas 

Gerais) e o Banco da Terra, a partir de 1999, estendido para todo o território nacional (XAVIER, 

1999). 

Nesta Reforma Agrária de Mercado, os interessados, ao identificarem o imóvel 

pretendido, buscavam a concretude de suas realizações por meio do Projeto São José. Para esse 
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projeto piloto foram disponibilizados, em 1997, dos recursos do Tesouro Estadual, os valores de R$ 

10 milhões, sendo R$ 4 milhões para aquisição de terras e R$ 6 milhões para investimentos. O 

trâmite seguido incluía o Idace e a ele competia fazer a vistoria, a avaliação e com isso definir o 

preço a ser pago pela terra. No mais, os procedimentos eram os mesmos dos demais subprojetos. 

Os recursos do estado foram aprovados na Assembléia Legislativa (Lei nº 12.614, de 7 

de agosto de 1996) e em seguida o governo criou o Fundo Rotativo de Terras (Decreto nº 24.239, 

de 4 de outubro de 1996), com gestão financeira pelo Banco do Nordeste e administração de 

responsabilidade do Idace. 

Ao contrário das outras atividades do Projeto São José, a compra de terra seria ressarcida: 

com carência de quatro anos e amortização a ser feita em um período de até quinze anos. Os encargos 

seriam a TJLP56, mais taxa de remuneração do Agente Financeiro (1% a.a. sobre o saldo devedor). A 

formalização contratual ficaria a cargo do banco e da associação, sendo a propriedade dada como 

hipoteca, garantindo o empréstimo. Uma das cláusulas previa que a falta de pagamento por período 

superior a um ano, sem justificativa aceitável (pelo Idace), possibilitaria cancelar o contrato e resgatar 

a hipoteca.O fluxograma de operacionalização desses projetos pode ser visto na figura 10. 

Para esta ação foi elaborada proposta específica, com inclusão dos parâmetros a ser 

atingidos. Como resultado chegou-se a 59% da área e 87% do número de famílias previstas para 

atendimento. A tabela 18 mostra, entre outros dados, que o valor médio por hectare ou foi 

subestimado no planejamento ou superestimado na compra, porquanto atingiu 67% acima do 

valor da proposta. Este fato elevou em 13,6% os custos/área por família. A descrição dos 44 

imóveis com demais dados de liberações encontram-se nos anexos A e B.  

TABELA 18 - Desempenho dos Subprojetos de Compra de Terra (1996-1997) 

DISCRIMINAÇÃO PREVIS REALIZA
Número de imóveis não 44 
Área total (há) 40.000,0 23.624,39 
Famílias beneficiadas 800 696 
Área média/ família (ha/fam) 50,00 33,94 
Valor (R$) médio/ há 100,00 167,32 
Valor médio há(R$)/ família 5.000,00 5.679,37 
Valor (R$) da compra de terra 4.000.00 3.952.841,3
Subprojetos de apoio não 148 
Valor (R$) subprojetos de 6.000.00 5.581.893,4
Valor total 10.000.0 9.534.734,8
Valor total médio/familia  12.500,0 13.699,33 

Fonte: Diagnóstico do Programa Reforma Agrária do Ceará/SDR, jan.2002. 

                                                 
56 TJLP: Taxa de Juros de Longo Prazo, definida pelo Banco Central e Governo Federal. 
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Pelos dados expostos no anexo B, observa-se que os valores médios por hectare 

variaram de R$ 49,39 no município de Miraíma, a R$ 1.700,83 em Iguatu. Os dados dos 

relatórios de avaliação da SDR não possibilitaram análise dessa variação. O município de 

Aratuba, por exemplo, teve os custos por hectare em 37% (R$ 628,54) do valor de Iguatu, que é 

por sua vez 34 vezes maior que os valores de Miraíma (R$ 49,39). De acordo com informações 

técnicas do Idace, as variações em valores no geral decorrem das benfeitorias, tipo de solos e 

aguadas existentes no imóvel e condições de acesso.  

Em termos de valor, a meta dessa Reforma Agrária foi quase totalmente cumprida, 

95,3%. Esse percentual incorpora os valores liberados para os subprojetos de apoio, 148, assim 

distribuídos: 39 para construção de casas, aquisição de 15 tratores, 28 subprojetos de eletrificação 

rural, 17 formação ou captação de água, 49 para os demais, bastante diversificados (pecuária, 

piscicultura, irrigação etc.). 

Dos 3.110 subprojetos liberados pelo São José, talvez sejam esses os que mais 

receberam visitas técnicas e tenham sido os mais estudados por pesquisadores da Academia, 

técnicos do Banco Mundial ou outras entidades interessadas na experiência cearense de Reforma 

Agrária de Mercado. Uma coisa é certa: esses subprojetos são fontes inesgotáveis de pesquisa e 

três delas57 foram realizadas recentemente.  

A primeira, compara o Cédula da Terra com o Projeto Piloto do São José e conclui 

que o Projeto São José é um instrumento de combate à pobreza e inclusão social, por criar 

condições de sustentação ao homem do campo (XAVIER, 1999). 

Os dois outros trabalhos foram mais voltados para a qualidade de vida das famílias. 

Em ambos concluiu-se que as famílias beneficiárias tiveram sua qualidade de vida melhorada em 

termos de infra-estrutura física (habitação construída com tijolos, beneficiada com sistema de 

água, esgoto e energia), mais acesso a bens duráveis e a outros serviços sociais básicos, menor 

êxodo, não se registrando óbito por carência alimentar.  

 

                                                 
57 As três pesquisas citadas são: 1ª. Desenvolvimento Rural no Ceará e o Projeto Cédula da Terra: inclusão social ou 

um cavalo de Tróia?, pesquisa realizada por Uribam Xavier, disponível no sítio 
http://nead.gov.br/home/reformades-Desempenho Operacional do Cédula da Terra; 2ª. Projeto São José: Superação 
ou Agravamento da Pobreza Rural no Estado do Ceará?, trabalho desenvolvido por Maria Helena Araújo, Luiz 
Antônio Maciel de Paula e Francisca S. de Monte e apresentado no XXXVIII Congresso Brasileiro de Economia e 
Sociologia Rural, em 2000; 3ª. Pesquisa sobre Qualidade de Vida, realizada pelo prof. Ahmad Saeed Khan 
(DEA/UFC) nos 44 imóveis. 
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COMUNIDADE 
• Identifica o imóvel rural a ser adquirido negociando diretamente com os proprietários 
• Elabora proposta de financiamento 
• Encaminha proposta de financiamento por meio de sua entidade representativa ao Idace ou aos 

municípios de Fumac e Fumac-P às Comissões Comunitárias São José. 
| 
| 

COMISSÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ 
• Analisa a proposta de financiamento e emite parecer dando conhecimento ao Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Sustentável 
• Encaminha parecer à comunidade, via entidade representativa, a qual encaminha a proposta ao Idace. 

| 
| 

IDACE 
• Analisa a proposta quanto à elegibilidade do imóvel e beneficiários 
• Elabora o subprojeto emitindo parecer técnico/jurídico e encaminha à Seplan (*) para análise e 

aprovação final. 
| 
| 

SEPLAN 
• Analisa o subprojeto quanto à documentação exigida e enquadramento normativo 
• Libera os recursos ao Fundo Rotativo de Terras comunicando ao Idace e à entidade 

representativa. 
| 
| 

IDACE 
• Autoriza o agente financeiro a contratar o financiamento com a entidfade representativa dos 

beneficiários, orientando-a nesse sentido. 

                       
AGENTE FINANCEIRO 

• Contrata o financiamento com a entidade representativa 
• Efetua o pagamento a(o)(s) proprietári(o, a) (os, as) da(s) terra(s) e de eventuais prestações de 

serviços 
• Cobra e recebe os recursos reembolsados pelos beneficiários. 

FIGURA 10  Fluxograma de Operacionalização dos Subprojetos de Compra de Terra 
Fonte: Seplan/DPE – Projeto São José: Manual de Operaçõoes – Ação Fundiária. 

(*) Em 1997 a Unidade Técnica do Projeto cabia à Secretaria do Planejamento e Coordenação. 

Os trabalhos mencionados não enfatizaram o capital social existente ou construído a 

partir das aquisições, como também não enfocaram as estruturas das organizações antes e depois 

da aquisição do imóvel quais os laços de amizade e solidariedade que as compõem. Enfim, as 

demais dimensões da produção que, segundo Santos e Rodrigues (2002, p.64), “não são apenas 

econômicas: o seu potencial emancipatório e as suas perspectivas de êxito dependem, em boa 

medida, da integração que consigam entre os processos de transformações econômicas, culturais, 

sociais e políticas”. Para tanto, faz-se necessária uma assistência técnica mais eficaz, que com os 
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demais fatores de produção seja capaz de superar os obstáculos existentes no Semi-Árido e fazer 

a inclusão total das massas excluídas. 

Além desses 44 imóveis, o Projeto São José dá suporte mediante liberações de 

subprojetos diversos aos Programas Reforma Agrária de Mercado e Reforma Agrária Federal, 

este último, via convênios com o Incra, o qual possibilita ação mais efetiva com vistas à 

consolidação dessas áreas. A exemplo das demais ações, os dados dos relatórios de avaliação são 

insuficientes para propiciar a dimensão dos impactos desses subprojetos. No máximo permitem 

informar para os subprojetos de eletrificação rural ou os de abastecimento d’água melhoraram a 

qualidade de vida dessa população, em decorrência do acesso a bens duráveis ou redução de 

doenças causadps pelo uso de água inapropriada.  

Entretanto, mesmo sendo uma reforma agrária de mercado, determinados problemas 

encontram-se pendentes. Em alguns casos, a negociação foi insatisfatória. Ainda persistem 

questões trabalhistas, benfeitorias não indenizadas aos antigos moradores, influência dos ex-

donos no imóvel por meio de seus familiares (filhos ou outros parentes próximos) que tiveram 

acesso a parcelas do imóvel negociado. Outra questão que está sendo detectada é o tamanho da 

área, não coincidente com o da aquisição, pois a maioria dos imóveis foi vendida com a área 

constante na escritura, sem medição de certificação. Este problema foi detectado quando da 

repactuação58 que exige a medição do imóvel com a planta, memorial descritivo com definição 

das áreas de reserva legal e preservação permanente.  

Dos 44 imóveis adquiridos até 2002, somente doze haviam sido medidos e em todos 

foi detectada diferença. O exemplo mais gritante é o do imóvel Fazenda Retiro, representado pela 

Associação Comunitária dos Pequenos Agricultores de Sambaitiba, em Viçosa. A área medida 

representa menos de 50% da área adquirida. Como o pagamento foi efetuado conforme a área 

escriturada, os beneficiários e beneficiárias estão prejudicados por se encontrarem com um débito 

duas vezes superior ao devido. Ninguém assume a responsabilidade pelo erro. A associação culpa 

o governo, mas, segundo este, a responsabilidade pela aquisição compete à associação. Enquanto 

isso, a repactuação não sai e as pessoas não têm acesso ao crédito do Pronaf. Com vistas a 

resolver o impasse, a associação entrou com requerimento na SDR e espera o desfecho do caso. 

                                                 
58 Repactuação corresponde ao processo de renegociação das áreas, em conformidade com a Lei de Fundo de Terra. 
Essa proposta surgiu de avaliação de técnicos do Governo Federal, que após análise da forma de pagamento proposta 
na Reforma Agrária de Mercado (quinze anos, com carência de quatro, juros de 1%a.a. mais TJLP), concluíram pela 
impossibilidade do pagamento. Daí a repactuação para juros de 6%a.a., vinte anos para pagar e carência de quatro 
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Embora tenha expirado o prazo de carência para esses 44 imóveis, de acordo com 

informações de representantes de algumas associações e contatos com técnicos, os pagamentos 

não foram efetivados e os interessados aguardam a repactuação. Outras causas de inadimplência 

são: atraso na liberação de crédito, secas periódicas, assistência técnica insuficiente etc. 

Subprojetos Sociais 

Para essa tipologia foram acordados 398 subprojetos, ou seja, 9% do total. Entretanto, 

após o término do contrato, sua contribuição chegou a apenas 1% das ações, 33 subprojetos, que 

corresponde a 8% do previsto para a categoria.  

As liberações para esses subprojetos deram-se apenas nos anos de 1996 (16), 1997 

(10) e 1998 (7) e de forma decrescente. Nos anos seguintes não houve liberações (Figura 11). Na 

tabela 9 encontra-se a distribuição desses subprojetos por natureza de atividades: onze na área de 

saúde (equipamentos de ambulatório, móveis e utensílios); sete para educação (creches e 

equipamento de escolas), quinze diversificados (equipamentos musicais, grupo de teatro etc.). 
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FIGURA 11  Evolução dos Subprojetos Sociais - período 1996 - 2001 
Fonte: SDR/PSJ, 1996-2001 e SEINFRA, 2002. 

O inexpressivo número de liberações para esses subprojetos consolida a falta de 

prioridade governamental para esse tipo de atividade. no entanto, conforme se vê nas liberações 

acontecidas, foram contempladas a cultura, a educação e a saúde. 

                                                                                                                                                         
anos mais um após a repactuação (caiu a TJLP). As mesmas condições foram estendidas aos subprojetos de compra e 
venda de terra do Projeto São José, considerado o precursor dessa reforma.  
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4.3 Resultados Consolidados: Confronto das Ações do Projeto São José, 

Especialmente Eletrificação Rural, em Relação às Mesorregiões 

Classificadas por Índice de Indigência e Índice de Desenvolvimento 

Municipal 

De acordo com as informações coletadas, os dados de indigência não coincidem com os 

do IDM. No Mapa da Fome, a mesorregião com maior indigência é a Norte, enquanto pelo IDM a 

que apresenta o menor índice de desenvolvimento em termos absolutos, ou seja, maior número de 

municípios na Classe 4, é a Noroeste. Dos 47 municípios dessa messoregião, 32 estão inseridos na  

C-4 (68%). O fato a chamar a atenção é que esta mesorregião tem um dos três municípios 

classificados como C-1 (maior IDM), no caso, Sobral, o que leva a crer não existir efeito expansão.  

As políticas de incentivos e outras ações favorecedoras do desenvolvimento deste 

município não se estenderam aos demais, desfazendo-se a idéia de satélite, propulsor de 

desenvolvimento. Pelo contrário, os municípios circuvizinhos a Sobral, como Cariré e Massapê, 

por exemplo, constituem-se em verdadeiras cidades dormitórios e tiveram ainda mais redução no 

seu índice de desenvolvimento. 

Ademais, quanto às ações do PSJ, não se observou aí sua concentração.  Dos 47 

municípios da mesorregião, 26 (55%) estão inseridos no estrato I de liberações (menor número), 

quatorze no estrato II, seis no III e apenas um no IV (maior número de liberações). Acerca da 

eletrificação rural, ela foi a terceira contemplada. Foram liberados 336 subprojetos desta 

natureza, 22% do total liberado pelo projeto (1.562). Neste caso, houve coerência. Do total de 

subprojetos de eletrificação rural liberados, 203 foram para a C-4, 60%, e 120 para a C-3, 36%, 

ou seja, 96% desses projetos beneficiaram os municípios com menor IDM. 

Ainda assim, não foi suficiente para a mudança do perfil de desenvolvimento, porque 

esses subprojetos, na sua quase totalidade, dirigiram-se para iluminação de imóveis e não para o 

processo produtivo. Pode-se, então, afirmar que mesmo melhorando a qualidade de vida dos 

beneficiados e beneficiadas, este fator não foi suficiente para impulsionar o desenvolvimento 

desses municípios. 

Em termos relativos, a mesorregião com mais baixo desenvolvimento é a dos Sertões. 

Dos seus trinta municípios, 73% estão na C-4 e 23% na C-3, ou seja, 96% apresentam o IDM 
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insatisfatório. Entretanto, esta mesorregião foi a mais beneficiada com o Projeto São José, pois é 

a que apresenta o maior número de municípios no estrato IV do PSJ, no total de 5 (17% da 

mesorregião). Mas obteve o menor número de municípios no estrato I, à exceção da RMF. 

Também foi a mais contemplada com eletrificação rural, 400 subprojetos, 26% do total, centrados 

basicamente nos estratos III e IV do PSJ e C-3 e C-4 do IDM.  

Nessa mesorregião encontrou-se a maior média de subprojetos de eletrificação rural 

por município, treze municípios receberam 268 subprojetos, numa média de mais de vinte 

subprojetos. Entretanto, em termos de IDM, houve retrocesso entre o período apurado. Os trinta 

municípios em 1999 estavam assim classificados: 2 C-2; 10 C-3 e 18 C-4. Na atual classificação 

(2002), eles estão assim dispostos: 1 C-2; 7 C-3 e 22 C-4. A análise da mesorregião anterior também 

se aplica a esta quanto ao desenvolvimento e à qualidade de vida. 

Outro aspecto a se levar em conta é que esta mesorregião detém os menores índices 

pluviométricos do estado. Apesar de ser a quinta classificada no índice de indigência, os indicadores 

sociais da zona rural da maioria de seus municípios estão entre os piores. Este fato evidencia a falta 

de políticas de convivência com a seca e o descaso do poder público com a região. Evidencia, 

também, que o Projeto São José sozinho é incapaz de superar a desigualdade e a pobreza. 

A situação encontrada nesta mesorregião não difere em muito da das demais 

mesorregiões e isto mostra a necessidade de outras medidas que, se integradas com os programas 

existentes, públicos e privados, e apoio da sociedade, em médio prazo poderão superar o baixo 

estágio de desenvolvimento dos municípios cearenses. 

Tal análise reforça o aspecto de que medidas de ação pontual executadas em 

desarticulação com outros programas são importantes no contexto de quem se beneficia, porém 

insuficientes para uma coerente proposta de desenvolvimento. 
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TABELA 19 - Resumo - Distribuição dos Municípios por Mesorregião, Indigência, IDM e Ações do 
Projeto São José 

INDIGÊN-CIA (%) PROJETO SÃO JOSÉ/Nº MUNICÍPIOS CLASSES IDM/ELETRIFICAÇÃO RURAL 

MESORRE-GIÃO ESTRA-
TO ELET. % ELET. % C-1 ELET. C-2 ELET. C-3 ELET. C-4 ELET. 

1. NORTE I 23 8 11 31 X X 2 3 7 17 2 3 
% = 71,41 II 52 13 8 22 X X X 0 6 38 2 14 
 III 203 54 14 39 X X 2 30 3 43 9 130 
 IV 92 25 3 8 X X X 0 3 92 X 0 
 TOT (1) 370 100 36 100 X X 4 33 19 190 13 147 
 % 24  100 20 X X 11 9 53 51 36 40 
2. NORO-ESTE I 121 36 26 55 X X X 0 5 28 21 93 

% = 69,74 II 121 36 14 30 1 7 1 6 5 57 7 51 
 III 89 27 6 13 X X X 0 2 30 4 50 
 IV 5 1 1 2 X X X 0 1 5 X 0 
 TOT (2) 336 100 47 100 1 7 1 6 13 120 32 203 
 % 22  100 27 2 2 2 2 28 36 68 60 

3. JAGUA-RIBE I 19 13 8 38 X  1 1 6 15 1 3 
% = 67,95 II 75 54 9 43 X X 2 8 5 43 2 24 
 III 46 33 4 19 X X X 0 4 46 X 0 
 TOT(3) 140 100 21 100 X X 3 9 15 104 3 27 
 % 9  100 12 X X 14 7 72 74 14 19 

4. ENTRO-SUL I 10 9 5 36 X X X 0 2 4 3 6 
% = 67,39 II 42 36 4 29 X X X 0 2 16 2 26 
 III 37 32 3 21 X X X 0 3 37 X 0 
 IV 27 23 2 14 X X 1 7 X 0 1 20 
 TOT(4) 116 100 14 100 X X 1 7 7 57 6 52 
 % 7  100 8 X X 7 6 50 49 43 45 

5. ERTÕES I 12 3 4 13 X X X 0 X 0 4 12 
% = 66,89 II 120 30 13 43 X X X 0 2 19 11 101 
 III 139 35 8 27 X X X 0 3 51 5 88 
 IV 129 32 5 17 X X 1 20 2 51 2 58 
 TOT(5) 400 100 30 100 X X 1 20 7 121 22 259 
 % 26  100 17 X X 3 5 23 30 74 65 

6. SUL I 23 13 7 28 X X 1 6 1 0 5 17 
% = 55,20 II 75 42 11 44 X X 2 10 5 30 4 35 
 III 59 33 5 20 X X 1 13 4 46 X 0 
 IV 21 12 2 8 X X X 0 X 0 2 21 
 TOT(6) 178 100 25 100 X X 4 29 10 76 11 73 

 % 11  100 14 X X 16 16 40 43 44 41 

7.RMF I 2 9 2 50 X X 2 2 X 0 X 0 
% = 37,79 II 6 27 1 25 X X 1 6 X 0 X 0 
 III 14 64 1 25 X X 1 14 X 0 X 0 
 TOT(7) 22 100 4 100 X X 4 22 X 0 X 0 
 % 1  100 2 X X 100 100 X 0 X 0 

RESUMO I 210 13 63 35 X X 6 12 21 64 36 134 
 II 491 31 60 34 1 7 6 30 25 203 28 251 
 III 587 38 41 23 X X 4 57 19 253 18 277 
 IV 274 18 13 8 X X 2 27 6 148 5 99 

TOTAL GERAL (1) a (7) 1562 100 177 100 1 7 18 126 71 668 87 761 
%  100  100  1 <1 10 8 39 43 50 49 

IDM 1997 X X X 177 100 0 X 31 X 89 X 57 X 

% X X X 100  0 X 18 X 50 X 32 X 

Fonte: Construída a partir dos relatórios da SDR (1996-2001) e Seinfra (2002); IDM de 1999 e 2002 e Mapa da Fomepara o Ceará. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

A situação de baixa qualidade de vida do Ceará, especificamente na zona rural, não é 

apenas vista ou sentida, mas confirmada pelos indicadores recém-divulgados (Censo 2000, Mapa 

da Fome e IDM) os quais indicam altos índices de pobreza, indigência e desigualdade. Os baixos 

salários representam menos de um quarto da média nacional (22%) e são inferiores à metade da 

média do estado (46%). Baixos, também, são os indicadores de infra-estrutura básica, enquanto o 

índice de analfabetismo é alto e as taxas de mortalidade infantil, desnutrição e doenças endêmicas 

são mais elevadas que nas regiões metropolitanas.  

Quanto à produção, o acesso ao crédito e assistência técnica é limitado; basicamente 

inexiste política pública para a agricultura, embora essa atividade absorva, no estado, 40% da 

mão-de-obra, sendo responsável por 76% das ocupações rurais, apesar de gerar menos de 6% do 

PIB. Este fato evidencia as desigualdades entre os setores de geração de ocupações e riquezas e a 

distância existente entre o rural e o urbano.  

O quadro histórico de baixa mobilidade de alguns indicadores na zona rural e a grande 

discrepância destes quando comparados às áreas urbanas levaram o Governo do Estado a acenar 

com uma política específica de combate às desigualdades e pobreza para esta zona. Entretanto, tal 

política nada tem de nova, pois é uma continuidade dos programas existentes anteriormente. Para 

ela, porém, foi dado um nome fantasia: Projeto São José. 

A abrangência dessa política é considerável. No período de abril de 1996 a junho de 

2001, cobriu 96% do território cearense, 177 dos 184 municípios, excetuando-se apenas alguns da 

RMF. Este período corresponde à vigência do Acordo de Empréstimo nº 3918-BR, efetivado 

entre o Governo do Estado e o Banco Mundial, e é o objeto desta análise. 

O resultado alcançado pelo projeto, no período em estudo, torna visível a não-redução 

das desigualdades e erradicação da pobreza na zona rural, a demonstrar que a contribuição dessa 

política para a mudança do perfil socioeconômico do estado foi pouco significativa. 

Esta afirmação é respaldada pela análise dos indicadores citados. Em termos de impacto 

verificado, quando se decompõe o IDM por grupo de indicadores e dentro deles as variáveis, 

encontram-se, nos indicadores de infra-estrutura, elevação do percentual de domicílios com energia 

elétrica. Pelos dados coletados do PSJ, confirma-se sua contribuição neste aspecto, pois 50% de 
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todos os subprojetos liberados foram para eletrificação rural, o que possibilitou elevação em 32% do 

número de domicílios rurais eletrificados. Esses acréscimos, no entanto, foram insuficientes para 

elevar o perfil de desenvolvimento da infra-estrutura do estado, porquanto a maioria das ligações 

beneficiou apenas residências, mas a eletrificação rural para infra-estrutura produtiva deixou a 

desejar.  

Outro financiamento importante, os abastecimentos d’água, não conseguiu mudar a 

paisagem do Ceará, a despeito de representar 24% da totalidade de subprojetos liberados. Os 

carros-pipa permanecem abastecendo comunidades e municípios. Em 2001, 48 municípios (mais 

de um quarto do estado) faziam parte desta rota. 

Como resultado, 74% dos subprojetos liberados pelo projeto direcionaram-se para 

eletrificação rural (1.557) e abastecimento d’água (759), pertencentes à linha de infra-estrutura. 

Esta, por sua vez, consumiu 78% das ações do PSJ, que foram 2.412 subprojetos de um total de 

3.110 liberados. O percentual restante para infra-estrutura, 4%, prestou-se a ações de habitação 

rural em áreas de assentamentos (3%) e outras atividades de suporte (1%). 

As ações produtivas, responsáveis diretas por geração de emprego e renda, ficaram 

com 21% dos subprojetos liberados; eram previstos 53%. Somente os subprojetos de 

mecanização agrícola, principalmente aquisição de tratores, consumiram quase a metade de todas 

as liberações (10,45% - 325 subprojetos), fator preocupante para o meio ambiente do Semi-Árido 

por suas severas limitações. Ao se considerar que os 44 subprojetos de compra de terra compõem 

as ações produtivas (Projeto Piloto de Reforma Agrária), vê-se que dos 665 subprojetos liberados 

para o item, apenas 296 foram para outro tipo de ações produtivas, quer sejam agrícolas ou não. 

Assim, as ações produtivas tornaram-se limitadas, até porque a maioria das 

eletrificações acontecidas não permitiu um processo produtivo, embora favorecessem o acesso a 

bens duráveis (televisões, geladeiras etc.) e o avanço na educação, com a inclusão de turnos 

noturnos e alfabetização de adultos.  

Convém lembrar que mesmo sendo uma política de erradicação de pobreza e redução 

de desigualdade prevista para dotar a zona rural de infra-estrutura, processos de geração de 

emprego e renda e alguns aspectos sociais, somente 1% dos subprojetos foram liberados para 

ações sociais. Estavam previstas 398 liberações e os 33 subprojetos liberados fizeram com que 

ações de apoio à saúde, educação, saneamento não avançassem satisfatoriamente. 
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Essa forma de implantação de projeto torna questionável a afirmação segundo a qual é 

a base que determina as liberações (demand-driven), porquanto o próprio Banco Mundial põe 

dúvida em esse argumento quando enfatiza que geralmente a direção dos financiamentos é 

determinada pela estratégia do organismo financiador, no caso do banco, a Country Assistence 

Strategy (CAS). Os resultados apresentados pelo São José, no Ceará, ratificam a afirmativa de que a 

base segue a orientação de quem financia: quer seja o estado quer seja a agência multilateral. 

A capilaridade do projeto também pode ser um dos empecilhos para o baixo impacto. 

Em face da alta carência dos municípios, a disponibilidade dos recursos, os atrasos no calendário 

de liberações e a não-integração desejável com outras políticas59 podem ser considerados como 

fatores limitantes.  

Desse modo, mesmo com concentração de subprojetos por município, essa política sozinha 

não permite a mudança esperada. Os resultados estão aí para confirmar. Para tanto, seria necessária a 

integração das diversas políticas públicas existentes e a formalização de políticas específicas para 

a zona rural, direcionadas para essa massa de excluídos. Tais ações em conjunto com as políticas 

compensatórias e redistributivas, contanto favoreçam a geração de emprego e renda compatível 

com a realidade e qualificação desse povo, possibilitaria a mudança do seu status quo.  

A educação, respeitando os aspectos culturais; a segurança hídrica e alimentar (altos 

índices de desnutrição, responsáveis pela maioria das mortes de 0 a 5 anos) e a saúde, aliadas a 

um sistema de saneamento básico, constituiriam exemplos de políticas sociais para serem 

integradas de forma eficiente a atividades de qualificação, assistência técnica e segurança de 

mercado (envolvendo negócios agrícolas e não-agrícolas), e serem fortalecidas, incrementadas ou 

introduzidas no Projeto São José. 

Apesar de reconhecer não ter o Projeto São José atendido aos objetivos propostos no 

Plano de Governo: redução das desigualdades e pobreza, as suas ações no aspecto pontual foram 

relevantes. A qualidade de vida dos seus usuários e usuárias, principalmente os contemplados 

com mais de um projeto e entre eles a compra de terra, teve avanço considerável, segundo 

confirmam os estudos de caso. Referidos avanços foram capitalizados em forma de propaganda 

bem estruturada pelo estado, que passa a mensagem de verdadeira revolução ocorrida na zona 

rural do Ceará, fato contestado pela dura realidade dos indicadores vigentes. 
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Para essas ações gerarem impactos no combate à desigualdade, erradicação ou redução de 

pobreza, precisam alcançar outras dimensões: educacionais, culturais, sociais (no sentido de acesso 

aos serviços), ambientais, econômicas e psicológicas, pois sem educação não há desenvolvimento, e, 

embora sozinha não seja suficiente, representa uma ponte para tal. A renda, mesmo defendida por 

alguns como elemento principal para melhorar a qualidade de vida, sozinha também não supera as 

demais deficiências. Inúmeras pesquisas, no entanto, estão provando que a solidariedade, as 

relações, os laços de amizade conseguem superar desafios maiores que qualquer uma das demais 

dimensões, e talvez isso explique a sobrevivência de uma população excluída de tudo.  

Esse capital humano e social existente deve ser aproveitado na direção de um 

desenvolvimento sustentável e integralizado no intuito de melhorar a qualidade de vida das 

pessoas. Mencionadas ações só são possíveis com a aliança entre o privado e o público e acima 

de tudo, com o querer fazer acontecer.  

E, considerando o Projeto São José como uma política estratégica, que seja 

estruturado em conteúdos, técnicas e instrumentos orientados por nova concepção de 

desenvolvimento, os quais, em conjunto com os valores éticos humanistas, passem a interagir no 

espaço local, buscando provocar mudança de comportamento no público usuário e contribuir para 

nova prática social cidadã. 

Como sugestão, que sua atuação seja revista no sentido de maior capitalização de 

recursos humanos e financeiros e integração com as demais políticas em todos os níveis: federal, 

estadual e municipais, público e privado. E, também, que haja maiores oportunidades com 

equidade nas ações para inclusão de homens e mulheres historicamente excluídos. 

Enfim, que paralelamente às ações em execução, seja implementado um sistema 

transparente de acompanhamento e monitoramento a contemplar as dimensões citadas, 

possibilitando a visualização de aspectos como gênero, geração, construção ou fortalecimento de 

capital humano e social e evolução do perfil de mudança. 

 

                                                                                                                                                         
59 A integração vem se dando ultimamente com programas da reforma agrária (federal e estadual), mediante 

convênios específicos. 



 

 

140

                                                                                                                                                         
 



 141

6 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

25,7% DA POPULAÇÃO ganham até 1 mínimo. Diário do Nordeste, 9 mai. 2002. Seção 
Negócios. Disponível em: <http://diariodonordeste.globo.com/2002/05/09/02002.htm>. Acesso em: 
9 mai. 2002.  

ABU-EL-HAJ, Jawdat. A Mobilização do Capital Social no Brasil: o caso da reforma sanitária 
no Ceará. São Paulo: Annablume, 2000. 234 p. 

______. Classe, poder e administração pública no Ceará. In: PARENTE, Josênio, ARRUDA, José 
Maria (Org.).A era Jereissati. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2002.p.83-106.  

ALCÂNTARA, L. Discursos 1995-1999: 5 Anos de Discursos Senador Lúcio Alcântara. 
Brasília: SEEP- Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal 2000.108p. 

ALCÂNTARA, Lúcio. Fome no Brasil. Caderno de Debates. Brasília: SEEP Secretaria Especial de 
Editoração e Publicações do Senado Federal, n.3, 2000..30p. (Coleção Idéias). 

ALMEIDA, A.C. O papel da participação na formulação, implementação de uma proposta de 
desenvolvimento rural sustentável: o caso do Projeto São José (Ceará). 123p. Dissertação 
(Mestrado em Sociologia Política) - Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina:, 2001.  

ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO CEARÁ.  1999 - 2001. Fortaleza: Edições Iplance, Disponível 
em:<http://www.iplance.ce.gov.br>. Acesso em: várias datas. (pag. 61) 

ARAÚJO, Ariadne. BID: Longos discursos e atrasos. O Povo, Fortaleza, 12 de mar. 2002. Seção 
Economia, p.15. 

ARMANI, D. (Org.) Agricultura e pobrez;: construindo os elos da sustentabilidade no Nordeste 
do Brasil. Porto Alegre: Tomo Editorial, 1998. 240p.  

ARRUDA, José Maria. Era Tasso: 15 anos. Especialistas analisam mudancionismo. O Povo, 
Fortaleza, 15 mar. 2002.Seção Política, p.20.  

BANCO MUNDIAL. World developement indicators. Size os the Economy. 2002 Disponível 
em: <http://www.developementgoals.org>. Acesso em: 23 jun. 2002. 

______. Atuação no Brasil Disponível em: http://www4.worldbank.org/ projets/Results.asp? 
Acesso em: 10 out. 2002.  

______. Comunicado de Prensa n.º 2001/042/S de 12 set. 2000. El nuevo informe del Banco 
Mundial promueve un planteamiento más amplio para reducir la pobreza. Disponível em: 
<http://www.worldbank.org >. Acesso em: 23.04.2002.  

______. Contrato de Empréstimo nº 3918 BR; projeto de combate a pobreza rural no Ceará. 
Tradução José Nelson Bessa Maia. Fortaleza,1995.35p. Mimeografado. 



 

 

142

______. Informe sobre el desarrollo mundial 2000/2001: luta contra pobreza. A pobreza en un 
mundo caracterizado por la desigualdad. 24 ago. 2001. Disponível em: 
<http://www.wordbank.org/poverty/spanhish/wdrpoverty/index.htm>. Acesso em: 23 jun. 2002.  

______. La colaboración en la transformación del desarrollo lucha contra la pobreza que los 
países consideran como proprias: mar. 2000. 24 ago. 2001. Disponível em: 
http://www.wordbank.org/poverty/spanhish/wdrpoverty/index.htm. Acesso em 23 jun. 2002. 

______. Redução da pobreza, crescimento econômico e equilíbrio fiscal no Estado do Ceará: 
um estudo do Banco Mundial Relatório. 23 jun. 1999. 10 p. Mimeografado. 

______. Relatório de avaliação do pessoal.  Brasil. Programa de alívio à pobreza rural no Nordeste. 
Projeto de alívio à pobreza rural – Ceará. Relatório n.º 14395 –BR , de 6 de junho de 1995. Divisão 
de Pobreza Rural e Meio Ambiente, Recursos Naturais. Departamento Rural I. América Latina e 
Escritório Regional do Caribe. Brasília:  Banco Mundial, 1995. 84p. Mimeografado. 

______. Relatório sobre o desenvolvimento mundial 2000/2001: indicadores selecionados do 
dsenvolvimento mundial. Disponível em: <http://www.wordbank.orgldbank.org>. Acesso em 22 
mai. 2002. 

______. Relatório sobre o desenvolvimento mundial: Brasil fez proporção em áreas 
importantes. Disponível em: <http:lnweb18.worldbank.org/external>. Acesso em: 21.out.2002. 

______. Um mundo sem pobreza. atuação no Brasil. 15 mar. 2002.Disponível em: 
<http://wbln0018/External/lac/lac.nsf>.  Acesso em: 12 jun. 2002. 

BARREIRA, I. A. Firmo. pensamento, palavras e obras. In: PARENTE, Josênio; ARRUDA, José 
Maria (Org.). A era Jereissati. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2002.p.63-82. 

BARRETO, Flávio Ataliba. A Indústria da desigualdade. O Povo, Fortaleza, 8 set. 2002. Seção 
Economia, p.27. 

______. A Lógica invertida; análise econômica. O Povo, Fortaleza, 3 nov. 2002. Seção Economia, p.28. 

______. Ciência para os bens intencionados. O Povo, Fortaleza, 24 nov. 2002. Seção Economia. 
Análises Econômicas, p.30. 

BARROS, R. P. et al. A estabilidade inaceitável: desigualdade e pobreza no Brasil. Rio de 
Janeiro: IPEA, 2001. 24p. Disponível em: http://www.ipea.gov.br Acesso: 10 mai. 2002. 

BOFF, Leonardo. Depois de 500 anos: que Brasil queremos? Petrópolis: Vozes, 2000. 131p. 

BONFIM, W. L. de Sousa. De Távora a Jereissati: duas décadas de política no Ceará. In: 
PARENTE, Josênio & ARRUDA, José Maria (Org.). A era Jereissati. Fortaleza: Edições 
Demócrito Rocha, 2002. p.35-62.  

BOURDIEN, Pierre. O Poder simbólico. Tradução  Fernando Tomáz. 5 ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1998. 322p.  



 

 

143

BRASIL. MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. O número e a proporção de pobres no 
Brasil; grau de desigualdade no Brasil e no Mundo convenção sobre mudanças climáticas. Disponível 
em: <http;//www.mct.gov.br/clima/comunic_old/ines02.htm>. Acesso em: 13 jun. 2002 

BRESNYAN, Edward. Impacto do PCPR: um marco para a avaliação. Banco 
Mundial/LCSES. [S.l.]. 1997. 34p. Mimeografado. 

BRUNO, Artur. Atualidades Disponível em: <http://www.arturbruno.com.br/ 
atualidades/brasil/pesqbr40.asp>. Acesso em: 23 jun. 2002. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e 
desenvolvimento: agenda 21. Brasília: Centro de Documentação e Informação/ Coordenação de 
Publicações, 1995. 471p.  

CARLEIAL, A. N. Cultura e cotidiano sindical no setor público: o caso do Mova-se 
(Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual do Ceará). Fortaleza: Mova-se, 2000. 
240 p.  

CARVALHO, Francisco Parente. As causas da insustentabilidade e as respostas viáveis para 
a gestão dos recursos hídricos no Nordeste brasileiro. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br>. Acesso em: 21 mar. 2002. 

CASSIRER, E. A linguagem e o mito. São Paulo: Perspectiva, 2003. 127p. (Coleção Debates – 
Filosofia) 

CASTRO, J. Geografia da fome. São Paulo: Brasiliense, 1959. 298p.  

______. Homens e caranguejos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 190p. 

______. O livro negro da fome. São Paulo: Brasiliense, 1960. 175p. 

CAVALCANTE, Ana Mary. Devoção. Ó meu bom São José. O Povo, Fortaleza, 19 mar. 2002. 
Seção Vida & Arte, p. 7 

CEARÁ. Governador, 1987-1991( Tasso Jereissati) Plano de mudanças 1987-1991. Fortaleza: 
SEPLAN, 1987. 175p. 

CEARÁ. Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). Projeto de Combate à Pobreza Rural no 
Ceara. Projeto São José. Relatório de avaliação 1996-1997. Fortaleza, 1998. 37p. 
Mimeografado. 

______. Projeto São José. Ceará.. Relatório de atividades – 2000. Fortaleza, 2001. 25p. 
Mimeografado. 

______. Projeto São José. Relatório de atividades 1999. Fortaleza, .2000. 33p. Mimeografado. 

______. Projeto São José. Relatório de avaliação – 1998. Fortaleza, dez. 1998. 74p. 
Mimeografado.  

______. Projeto São José. Resumo físico-financeiro 2001. Fortaleza, 2002. Mimeografado. 



 

 

144

CEARÁ. Secretaria de Infra-Estrutura (SEINFRA) /Coordenadoria de Energia e Comunicações. 
Relatório de atividades .2002. Fortaleza, 2002. 502p. Mimeografado. 

______. Governador 1995-1998 (Tasso Jereissati) Ceará avançando nas mudanças: plano de 
desenvolvimento sustentável.1995-1998. Fortaleza: SEPLAN, 1995.140p.  

______. Governador 1999-2002 (Tasso Jereissati). Consolidando o novo Ceará: plano de 
desenvolvimento sustentável.1999-2002. Fortaleza: SEPLAN, 2000.130p.  

______. Secretaria do Planejamento e Coordenação (SEPLAN). Diretoria de Programas Especiais 
(DPE). Projeto São José: manual do beneficiário. Fortaleza [199-].  

______. Governador 1999-2002 (Tasso Jereissati) Mensagem à Assembléia Legislativa; 
abertura da sessão legislativa 2001. Fortaleza: SEPLAN, 2001. 246p. 

______. Mensagem à Assembléia Legislativa; abertura da sessão legislativa 2002. Fortaleza: 
SEPLAN, 2002. 258p.  

COHEN, Ernesto; FRANCO, Rolando. Avaliação de projetos sociais. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 
1999. 312 p.  

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (CCMMAD). 
Nosso futuro comum. Tradução  Our Common Future. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 1991.431p.  

CORDEIRO, M. Políticas públicas: programas não erradicam a pobreza. O Povo, Fortaleza, 25 
ago. 2002. Seção Economia, p.26. 

COSTA, F. L. A persistência da desigualdade; análise institucional da política de 
desenvolvimento rural integrado para o Nordeste. Fortaleza: BNB, 1992. 130p. 

DEMO, Pedro. Política social do conhecimento; sobre futuros do combate à pobreza. 
Petrópolis: Vozes, 2000. 94p.  

DESIGUALDADE desafiam crianças na AL Relatório. O Povo, Fortaleza, p.28, 12 dez. 2002. 

DIMENSTEIN, Gilberto. Imprescindível da semana: Brasil é campeão em injustiça social. Folha on line. 
Disponívelem: <http://www.uol.com.br/folha/dimenstein/imprescindível/semana/gd210102a270102.htm.>. 
Acesso em: 23 jun. 2002. 

DIÓGENES, Glória. Ciro Gomes: percurso de uma imagem. In: PARENTE, Josênio; ARRUDA, 
José Maria (Org.). A era Jereissati. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2002.p.107-124.  

ELIAS, Denise. Integração competitiva do Semi-Árido Cearense. In: ELIAS, Denise, SAMPAIO, 
J. L. F. (Org.). Paradigmas da agricultura cearense; modernização excludente. Fortaleza: 
Edições Demócrito Rocha, 2002. p.11-36.  

ENGEL, Wanda. Congresso do GIFE: II Congresso Nacional sobre Investimentos Social 
Privado, do Grupo de Instituições, Fundações e Empresas (GIFE). O Povo, Fortaleza, 24 abr. 
2002. Caderno Especial.  



 

 

145

ESCÓCIA, Fernanda da. Igreja Católica perde influência. Folhaonline,  São Paulo, 9 mai. 2002. 
Disponível em:.<http://www.uol.com.br/folha.htm.>. Acesso em: 9 maio. 2002. 

FAHEIRA, Ria Célia. Homenagem ao Padroeiro. ‘O inverno vai ser bom’. O Povo, Fortaleza, 20 
mar. 2002, Seção Religião, p. 9. 

______. SÁ, Rosa. Luz do campo, lançado há 3 anos. O Povo, Fortaleza, 15 dez. 2002, p. 9. 

FARIA, Regina M. Avaliação de programas sociais: evoluções e tendências. In: RICO, Elizabeth 
Melo (Org.). Avaliação de políticas sociais; uma questão em debate. 3. ed. São Paulo: Cortez, 
2001. p.41-49.  

FARIAS, Bérgson. A renda das famílias que têm um aposentado em casa chega a ser 15% 
superior. O Povo, Fortaleza, 9 fev. 2002, Seção Economia, p. 25. 

FARIAS, M. D. Mota. Além da fala: imagens e representações no movimento de mulheres 
trabalhadoras rurais. In: BARREIRA, Irlys; VIEIRA, Sulamita (Org.) Cultura e política; tecidos 
do cotidiano brasileiro. Fortaleza: Edições UFC,1998. p.199-215. 

FHC pede adesão dos EUA a Kyoto. O Povo, Fortaleza, 3 set. 2002. Seção Internacional, p.27. 

FONSECA, S. de M. Movimento ambientalista e desenvolvimento sustentável; um breve 
histórico. Palestra proferida em julho de 1999 na Faculdade de Direito da UFF. Disponível em: 
<http://www.rits.org.br/rets/edicoes_a/ed180700_2/re_editorial.ctm> Acesso em 25 jul. 2000. 

FORTALEZA inicia festas em homenagem a São José. O Povo, Fortaleza, 10 mar. 2002. Seção 
Religião, p. 8 

FRANÇA, Álvaro Sólon de. Previdência social e a economia dos municípios. 3. ed. Brasília: 
ANFIP, 2002. 430p.  

FRANCO, Augusto de. Pobreza & desenvolvimento local. Tradução Maria Mercedes Quihilaborda 
Mourão, Susie Casement Moreira. Brasília: ARCA Sociedade do Conhecimento, 2002. 336p.  

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV). Instituto Brasileiro de Economia. Centro de Políticas 
Sociais. Mapa do fim da fome: metas sociais contra a miséria nos municípios cearenses – 
julho 2001. Disponível em: < http://www.fgv..br> Acesso em: 23 jun. 2002. 

FURLANI, Clarisse, SOARES Moema. Dia de São José. Procissão com chuva, reúne 10 mil fiéis. 
O Povo, Fortaleza, 20 mar. 2002. Seção Religião, p. 8 

FURTADO, C.; ARAÚJO, A. Entrevista. Universidade pública, Fortaleza,  v.1, n.3 p.7-12, out./ 
nov. 2000. 

GARRISON, Jonh. Estudo sobre fundos sociais e ambientais financiados ou administrados 
pelo Banco Mundial no Brasil. Brasília, 2000. 8p. Mimeografado. 

GOMES, S. M. de Castro. Análise da implementação do Pronaf infra-estrutura e crédito 
rural, no Estado do Ceará: sucessos e entraves. 71p. Dissertação (Mestrado em Economia 
Rural, do Centro de ciências Agrárias) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2001. 



 

 

146

GONDIM, L. M. P. Clientelismo e modernidade nas políticas públicas; os ‘governos das 
mudanças’ no Ceará (1987 – 1994). Iju: UNIJUÍ, 1998. 80p.  

GONDIM, L. M. P. Os ‘Governos das Mudanças’ (1987-1994). In: SOUZA, S. de. (Org.) Uma 
nova história do Ceará. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2000. p. 409-424.  

GUAIUME, Silvana. José Tubino – Fome é falta de estratégia de desenvolvimento. Estadão. 
Disponível em: <http://www.estadao.com.br/economia/noticias/2002/abr/02/236.htm.>. Acesso 
em: 23 jun. 2002.  

HAUWERMEIREN, Saar Van. Manual de economia ecológica. Programa de Economia 
Ecológica. Santiago: Instituto de Ecologia Política/ Editora Rosa Moreno,1998. 267p. 

HENRIQUES, R. Desnaturalizar a desigualdade e erradicar a pobreza: por um novo acordo social no 
Brasil. In: _____. (Org.) Desigualdade e pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: IPEA, 2000. p. 1-21.  

HERNÁNDEZ A, R, JOB, L. C. Organizações produtivas camponesas: alternativas de 
formalização jurídica .NEAD-Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural. Disponível 
em:. <http://www.nead.gov.br/br/home/romualdo.htm#_T oc414430521>. Acesso em: 23 jun. 2002 

IBGE. Censo demográfico 2000; características da população e dos domicílios. Resultado do 
Universo. Rio de Janeiro, 2000. 550p 

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (IDM). 1999 e 2002. Fortaleza: Edições 
Iplance.107p. Disponível em:<http://www.iplance.ce.gov.br>. Acesso em: várias datas. 

IPLANCE. Diagnóstico da situação social do Estado do Ceará; síntese Fortaleza: Edições 
Iplance, 2002.43p.  

IPEA faz diagnóstico social no Ceará e Maranhão. Jornal do IPEA, Brasília,. v. 1, n.1. nov. 
2001, p. 1. Disponível <http://www.ipea.gov.br>. Acesso 22 mar. 2002. 

LAKATOS, E. M., MARCONI M. A. Metodologia do trabalho científico. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 1992. 214p.  

LANNA, Marcos P. D. A divina dívida; troca e patronagem no Nordeste Brasileiro. Campinas: 
Unicamp, 1995. 249p. (Coleção Momento). 

LAVINAS, Lena (Coord.) Combate à pobreza; políticas compensatórias de segurança alimentar. 
Rio de Janeiro: IPEA, 1999. 284p. Disponível em: http://www.no.com.br. Acesso em: 23 ago. 2002. 

______. Combinando compensatório e redistributivo; o defasio das políticas sociais no Brasil. 
40p. Disponível em: http://www.no.com.br. Acesso em: 23 ago. 2002. 

LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental. São Paulo: Cortez, 2001.240p.  

LIMA JR. J. B.; ZETTERSTRÖM, Lena. (Org). Extrema pobreza no Brasil: a situação do direito 
à alimentação e moradia adequada 2000. Plataforma DhESC Brasil. Movimento Nacional de 
Direitos Humanos.  Projeto Genebra 2002. [S.l.]. Abril 2002. Não paginado. Mimeografado.  

LIMA,V. Desafio fundamental. O Povo, Fortaleza, 19 ago. 2002. Caderno Eleições, p. 3 



 

 

147

LOBO, Thereza. Avaliação de processos e impactos em programas sociais: algumas questões 
para reflexão. In: RICO, Elizabeth Melo (Org.). Avaliação de políticas sociais; uma questão em 
debate. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2001. p.75-84.  

MAGALHÃES, A. R. Desenvolvimento comunitário e combate à pobreza no Nordeste. 
Depoimento escrito à pedido de Marcos Sá Correia. Maio de 2000. Disponível em: 
<http://www.daterra.org.br>. Acesso em: 23 jun. 2002. 

MAIS de 4 milhões de pessoas no Semi-Árido sofrendo com a seca. Ceará, são 60 municípios em 
situação de emergência. O Povo, Fortaleza, 14 nov. 2002. Brasil. p.11. 

MANIFESTO comunista. Disponível em: <http://www.revoltasocial1.hpg.com.br> Acesso em: 
03 maio 2001. 

MIRANDA, Cidicley. Pacientes da Santa Casa: Histórias de Josés e seus martírios. O Povo, 
Fortaleza, 19 mar. 2002. Seção Devoção, p. 3 

MONTEIRO, Manoella. Renda no Ceará cresce 23,9%. O Povo, Fortaleza, 24 set. 2002. Seção 
Economia, p.26. 

NARAYAN, Deepa. ¿Hay alguien que nos escuche?. 2. ed. Madrid. Barcelona. México: 
Ediciones Mundi-Prensa, 2000. 311p. 

NAVARRO, Zander. O Projeto piloto ‘Cédula da Terra’; comentário sobre as condições 
sociais e político-institucionais de seu desenvolvimento recente. ago. 1998. Disponível em: 
http://www.dataterra.org.br. Acesso em: 22 jul. 2002. 

NEVES, F. C. A Seca na história do Ceará. In: SOUZA, S. de. (Org.) Uma nova história do 
Ceará. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2000. p. 76-101.  

NUNES, R. Os desafios da pobreza rural; geração de renda na agricultura familiar. IPEA-
NEAD/MDA-Banco Mundial. Disponível em: <http://www.daterra.org.br>. Acesso em: 23 jun. 
2002. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Relatório de desenvolvimento humano 
1997; o último Relatório do Desenvolvimento Humano mede as carências humanas e o 
desenvolvimento humano nos países de todo o mundo. ONU. Disponível em: 
<http://www.undp.org.br/HDR/Hdr97/rdh7.htm>. Acesso em: 22 fev. 2002. 

OITO municípios enceram homenagens a São José. O Povo, Fortaleza, 19 mar. 2002. Seção 
Religião, p 11.  

PAULA, BRAFMA. Um país rico com muitos pobres. JB on line. Disponível em: 
<http://www.jb.com.br/jb/online/eco.21.04.2002>. Acesso em: 23 jun. 2002. 

PEREZ, José Roberto Rus. Avaliação do processo de implementação: algumas questões 
metodológicas. In: RICO, Elizabeth Melo (Org.). Avaliação de políticas sociais; uma questão 
em debate. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2001. p.65-73.  

PESQUISAS NACIONAL DE AMOSTRA DOMICILIAR 1997-2001. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br Acesso em: diversas datas.  



 

 

148

POBREZA no Ceará: 2,2 milhões de cearenses vivem sem renda. Diário do Nordeste, Fortaleza, 
13 set. 2002. Seção Negócios, p. 1 e 4. 

PONTE, J.C.C.B. Há outras formas de terror. O Povo.com, Disponível em: 
<http://www.noolhar.com/opovo/jornaldoleitor/117136.html>. Acesso em: 23 jun. 2002. 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (Pnud). Relatório do 
desenvolvimento humano 1999. Lisboa: Trinova, 1999. 186 p. 

PROGRAMA UM  MILHÃO DE CISTERNAS PARA AS FAMÍLIAS NO SEMI-ÁRIDO 
(P1MC). Projeto de transição. Diaconia. Recife, 2001. 32p. 

PROJETO ALVORADA. Plano de apoio aos Estados com menor desenvolvimento humano. 
Disponível em: http://redealvorada.com. Acesso em: 10 out. 2002.  

PROJETO ÁRIDAS  Nordeste: uma estratégia de desenvolvimento sustentável. Versão 
Preliminar. Brasília: Ministério do Planejamento e Orçamento, 1994. 217p.  

QUIJANDRÍA, B.; MONARES, A.; MONTENEGRO, R. U. P. Hacia uma región sin pobres 
rurales. Roma: Fida/División de América Latina y el Caribe, 2000. 146p.  

RAPELLI, Carlos. São José e o inverno. O Povo, Fortaleza, 23 mar. 2002. Seção Religião. 

RATTNER, Henrique. Globalização, pobreza e meio ambiente. IN: VIEIRA, Paulo Freire; 
MAIMON, Dália (Orgs.). As Ciências sociais e a questão ambiental. Rio de Janeiro, Belém: 
APED, UFPa., 1993. p.175-188.  

REDE DO TERCEIRO SETOR (RETS). Polifonia da miséria; uma construção de novos 
olhares.2001 Disponível em: http://rets.rits.org.br. Acesso em: 23 jun. 2002.  

REDE NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL. Oficina social; combate a fome e a pobreza. 
Disponível em:<http://www.coepbrasil.org.br/combate.asp>. Acesso em: 23 jun. 2002. 

RIBA, R. F. A inserção do modelo neoliberal na América Latina. Disponível em: 
<http://www.obrasil.com/cvultura/utopia/A_inserção_do_modelo_neoliberal_na_America_Latina
.html>. Acesso em: 7 abr. 2000. 

RIBEIRO, Regina. Mapa do fim da fome: país de miseráveis. O Povo, Fortaleza, 10 jul. 2001. 
Seção Política, p.19. 

ROCHA, R. E. Distribuição de renda e crescimento equilibrado. O Povo, Fortaleza, 1 dez. 2002. 
Seção Economia, p.28. 

ROCHA, Sonia. Opções metodológicas para a estimação de linhas de indigência e de pobreza 
no Brasil. Brasília: IPEA, 2000. 23p. (Texto para discussão n.º 720). Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br>. Acesso em: 23 abr.2002. 

SADER, Emir. A Economia política da injustiça.  Nação Brasil. Rio de Janeiro, v. 4, n.121, p.16, 
ago. 2000. 

______. BETTO, Frei. Contraversões; civilização ou barbárie na virada do século. São Paulo: 
Boitempo Editorial, 2000.232p. 



 

 

149

SALAMA, Pierre. O tamanho da pobreza; economia política da distribuição de renda. Tradução 
Heloisa Brambatti. Rio de Janeiro: Garamond , 1999. 160p. 

SALLES, C.; BLANC Le Johannes. Estados Unidos: 33 milhões de pessoas passam fome. O 
Povo, 8 dez. 2002. Internacional, p.37 

SAMPAIO, J. L. F. A Fome e as duas faces do Estado no Ceará.1999. 178p. Tese de 
(Doutorado em Geografia Humana) - Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 1999.  

SANTOS, B. S.; RODRÍGUES, C. Introdução: para ampliar o cânone da produção. In: SANTOS, 
Boaventura de Sousa (Org). Produzir para viver; os caminhos da produção capitalista. Tradução 
Vítor Ferreira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. p. 23-77.  

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização; do pensamento único à consciência universal. 
6. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001.176p. 

SECA no Nordeste. Semi-árido: o desafio do milênio. O Povo, Fortaleza, 24 jun. 2001. Seção 
Política, p. 21-36.  

SECA. Emergência e calamidade estão de volta. O Povo, Fortaleza, 17 nov. 2002, p. 11. 

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Mota. 1ª 
reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 410 p.  

SILVA, José Graziano. A nova dinâmica da agricultura brasileira. Campinas: Unicamp, 1996. 208p.  

______.O novo rural brasileiro. Campinas: Unicamp, 1999, 176 p. 

SINGER, Paul. Dominação e desigualdade; estrutura de classes e repartição da renda no Brasil. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 185p. 

SOUZA, F. E. A Sudene que poucos conhecem. O Povo, Fortaleza, 12 mai. 2001. Seção Opinião, p.7. 

TABOSA, Antonio Mendes. Do Polonordeste ao programa de combate à pobreza rural ; 
Projeto São José. Fortaleza: Seplan, 1997. Mimeografado. Não paginado.  

TAKAGI, M. et al. Pobreza e fome; em busca de uma metodologia para quantificação do 
problema no Brasil. [S.l.]:IE/Unicamp n. 101. jul. 2001. 58p. (Texto para Discussão). 
Mimeografado.  

TEIXEIRA, B. Fim da Sudene agrava desigualdades. O Povo, Fortaleza, 7 mai. 2001. Seção 
Política, p.22 

TENDLER, Judith. Bom governo nos trópicos; uma visão crítica. Tradução Maria Cristina 
Cupertino. Rio de Janeiro. Brasília: Revan/ENAP, 1998. 288p. 

VERAS, Beni. Combate às desigualdades regionais. O Povo, Fortaleza, 8 dez. 2002. Seção 
Economia, p.32. 

VALOR do Trabalho. Diário do Nordeste, 1 mai. 2002. Seção Opinião. Disponível em: 
<http://diariodonordeste.globo.com/2002/05/01/02002.htm>. Acesso em: 1 mai. 2002. 



 

 

150

VASCONCELOS, J. R. de (Coord.). Ceará: economia, finanças públicas e investimentos nos 
anos de 1986 a 1996. (Texto para discussão nº 627). Brasília: Ipea, 1999. 46p. Disponível em: 
http://ipea.gov.br. Acesso em 23 set. 2002 

VEIGA, José Eli da, et. al. O Brasil rural precisa de uma estratégia de desenvolvimento. Brasília: 
Convênio FIPE-IICA (MDA/CNDRS/NEAD), 2001. 108 p. 

VERBAS do BID. Lula quer US$ 3,6 bi para ações sociais. O Povo, 6 nov. 2002. Política, p.19 

VIEIRA, Liszt; BREDARIOL, Celso. Cidadania e política ambiental. Rio de Janeiro: Record, 
1998. 171 p.  

VIANNA JR., Aurélio (Org.) A estratégia dos Bancos Multilaterais para o Brasil; análise crítica e 
documentos inéditos. Brasília: Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais, 1998. 200p.  

XAVIER, Uribam. Desenvolvimento rural no Ceará e o Projeto Cédula da Terra: inclusão 
social ou um Cavalo de Tróia? mar. 1999. Disponível em: <http://nead.gov.br/home/reformades-
Desempenho Operacional do Cedula da Terra>. Acesso em: 23 jun. 2002. 

ZAJDSZAJDER, L Travessia do Pós-Moderno nos tempos do Vale-Tudo. Rio de Janeiro: 
Gryphus, 1994. 192p. 



 150
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

APÊNDICES 
 

 

 



 151
APÊNDICE A - INFORMATIVO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS 

PÚBLICAS SOCIAIS FEDERAIS60 

1. Fundo de Amparo ao Trabalhador – contribuições do PIS e Pasep – destinadas 

ao Programa de Seguro-Desemprego, ao Abono Salarial e 40% para o BNDES. Nos 

últimos cinco anos o Ceará recebeu R$ 1,33 bilhão para o Seguro-Desemprego, 

intermediação de mão-de-obra pelo Sine, Proger e qualificação. Informações do 

Codefat. 

2. Programa Seguro-Desemprego – promove a assistência financeira temporária ao 

trabalhador desempregado. As ações são executadas descentralizadamente pelo 

Sine, agências privadas ligadas a sindicatos e entidades ligadas à Setas, além de 

outras parcerias. 

3. Programa de Geração de Emprego e Renda – alocado por meio de depósitos 

especiais criados pela Lei nº 8.352, de 28 de dezembro de 1991, incorpora o Proger 

nas modalidades urbano e rural e o Pronaf. Voltado em sua maioria para micro e 

pequenos empresários, cooperativas e para o setor informal da economia. 

4. Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador - iniciado em 1995, é uma política 

pública de trabalho e renda no âmbito do FAT, patrocina diversas ações destinadas a 

gerar trabalho e renda, melhorar as condições de acesso ou permanência no mercado de 

trabalho e proteger a pessoa desempregada. 

5. Fundef – consiste na mudança da estrutura de Ensino Fundamental (antigas 1as a 8 as 

séries), ao subvincular a esse nível de ensino uma parcela de recursos. A Constituição de 

1988 vincula 25% das receitas dos estados e municípios à educação. Com a Emenda 

Constitucional nº14/96, 60% desses recursos ficam reservados ao Ensino Fundamental. 

6. Merenda Escolar – Programa Nacional de Alimentação Escolar. Criado em 1954, 

só a partir de 1999 passou a receber recursos diretos do Fundef. O Reforsus é o 

maior projeto de investimento do Ministério da Saúde e integra o Plano de Metas 

do próprio ministério e o Programa Avança Brasil. Instituído no final de 1996, por 

                                                 
60 Fonte: Jornal O Povo, 2002. 
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meio de um acordo de empréstimo celebrado entre o Governo Brasileiro, o BID 

e o Banco Mundial no valor de US$650milhões, investe na recuperação da rede 

física de saúde, compra de equipamentos médico-hospitalares e unidades móveis, 

execução de obras de reforma, ampliação e conclusão de estabelecimentos de saúde 

e, também, em projetos para a melhoria da gestão do sistema de saúde nacional. 

7. Sistema Único de Saúde - Criado em 1988 pela Constituição. A Lei Orgânica da 

Saúde, aprovada em 1990 pelo Congresso, detalha esse sistema, que resultou de um 

processo de lutas, mobilização, participação e esforços desenvolvidos por grande 

número de pessoas. O SUS é um sistema público, organizado e orientado no sentido 

do interesse coletivo. Todas as pessoas, independente de raça, crença, cor, situação de 

emprego, classe social, local de moradia, a ele têm direito. 

8. Bolsa-Alimentação - previa distribuir R$ 152 milhões a gestantes e mães carentes 

com filhos de até 6 anos. Lançado em setembro de 2001. No Ceará serão 

beneficiadas 59.457 crianças de 37.552 famílias, com 891,8 mil por mês, no total 

de R$ 7,1 milhões. 

9. Bolsa-Escola - beneficia famílias que têm renda mensal de até R$ 90 ou 

dependentes com idade entre 6 e 15 anos matriculados e freqüentando a escola 

fundamental. O benefício pago é de R$ 15 por criança, chegando ao máximo de R$ 

45. O programa visa incentivar a escolarização e combater o trabalho infantil. São 

5.536 municípios no Brasil participando, incluindo os 184 cearenses e atingindo 

447.515 famílias.  
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APÊNDICE B – POSIÇÃO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES EM RELAÇÃO AO MAPA DA FOME, IDM E 
PROJETO SÃO JOSÉ 

ANOS PROJETO SÃO JOSÉ DISCRIMINAÇÃO  1997 2000 GERAL ELETRIFICAÇÃO 
DADOS GERAIS Nº MUNICÍPIO IDM C* RANK IDM C* RANK D** Nº VALOR 

1.MESORREGIÃO: 1 Acarape 29,33 3 43 29,7 3 52 I 0 0
Norte Cearense 2 Amontada  18,12 4 146 18,06 4 149 III 15 622.723
POPULAÇÃO TOTAL: 3 Apuiarés 22,98 3 98 19,13 4 134 III 7 278943
875.384 4 Aracoiaba 27,98 3 52 23,82 3 96 III 5 160.663
PROP.INDIGENTE(%): 5 Aratuba 22,74 3 101 26,82 3 71 III 16 336.132
71,41 6 Barreira 21,11 3 119 20,01 4 127 III 9 274.667
POP. INDIGENTE: 7 Baturité 30,86 3 38 31,77 3 44 II 2 44.482
625.085 8 Beberibe 25,39 3 78 28,45 3 60 III 22 943.440
TOTAL MUNICÍPIOS: 9 Canindé 24,27 3 85 26,87 3 70 IV 52 2.145.981
36 10 Capistrano 19,44 4 137 19,82 4 129 II 5 204.227
ELETRIFICAÇÃO: 11 Caridade 22,02 3 111 20,18 4 125 III 20 482.369
NºSUBPROJETOS: 370 12 Cascavel 34,76 2 22 36,63 2 23 III 19 868.666
Vr. R$13.619.638,00 13 Chorozinho 22,83 3 100 25,41 3 86 I 5 122.330
 14 General Sampaio 20,49 3 128 25,74 4 82 I 1 11.000
 15 Guaramiranga 33,55 2 27 37,22 2 21 I 0 0
 16 Itapajé 32,63 2 31 29,48 3 54 II 3 99.307
 17 Itapipoca 31,49 2 35 34,05 3 32 IV 25 1.324.517
 18 Itapiúna 23,64 3 90 20,72 4 119 III 6 104.262
 19 Itatira 11,51 4 180 15,04 4 171 III 16 598.691
 20 Mulungu 27,42 3 59 27,18 3 68 I 5 147.253
 21 Ocara 14,76 4 164 14,57 4 175 III 23 949.559
 22 Pacoti 34,16 2 25 33,13 3 36 II 3 63.324
 23 Palmácia 28,52 3 46 25,54 3 84 II 5 153.151
 24 Paracuru*** 35,52 2 19 35,37 3 25 II 11 354.248
 25 Paraipaba 28,12 3 50 37,72 2 20 I 3 71.515
 26 Paramoti 18,83 4 141 18,58 4 138 II 9 293.565
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ANOS PROJETO SÃO JOSÉ DISCRIMINAÇÃO  1997 2000 GERAL ELETRIFICÇÃO 
DADOS GERAIS Nº MUNICÍPIO IDM C* RANK IDM C* RANK D** Nº VALOR 
 27 Pentecoste 21,42 3 116 24,5 3 93 IV 15 559.354
 28 Pindoretama 34,41 2 23 19,07 3 135 I 0 0
 29 Redenção 34,83 2 21 39,48 2 18 III 11 256.260
 30 S. G. Amarante 18,55 4 143 33,01 3 37 II 14 425.153
 31 São Luís do Curu 27,13 3 63 25,31 3 87 I 4 73.785
 32 Tejuçuoca 12,43 4 174 19,43 4 131 III 15 588.040
 33 Trairi 14,72 4 165 21,88 4 112 III 19 874.702
 34 Tururu 18,88 4 140 16,44 4 161 I 1 64.000
 35 Umirim 12,35 4 175 15,2 4 169 I 2 73.004
  36 Uruburetama 26,74 3 68 27,53 3 65 I 2 50.325
TOTAL: MESORREGIÃO 1          370 13.619.638
2.MESORREGIÃO: 37 Acaraú 20,92 3 123 26,95 3 69 IV 5    193.331 
Noroeste Cearense 38 Alcântaras 15,66 4 158 14,98 4 172 I 6 209.462
POPULAÇÃO TOTAL: 39 Barroquinha 14,53 4 167 17,48 4 153 I 2 44.100
1.177.980 40 Bela Cruz 19,5 4 135 18,37 4 145 I 4 205.715
PROP.INDIGENTE(%): 41 Camocim 26,85 3 67 34,25 3 31 II 9 459.035
69,74 42 Cariré 19,42 4 138 15,89 4 166 II 9 218.981
POP. INDIGENTE: 43 Carnaubal 22,69 3 102 21,98 4 110 I 9 169.765
821.559 44 Catunda 12,85 4 172 16,51 4 159 I 4 98.446
TOTAL MUNICÍPIOS: 45 Chaval 20,16 4 130 10,66 4 181 I 2 105.874
47 46 Coreaú 21,27 3 117 17,49 4 152 II 3 45.294
ELETRIFICAÇÃO: 47 Croatá 12,43 4 173 21,56 4 114 II 11 247.161
NºSUBPROJETOS: 336 48 Cruz 22,4 3 105 20,86 4 118 I 7 24.690
Vr.R$ 10.797.701,00 49 Forquilha 20,59 4 127 25,54 3 85 I 3 148.274
 50 Frecheirinha 23,05 3 97 21 4 117 I 4 126.605
 51 Graça 16,89 4 153 12,99 4 178 I 5 242.004
 52 Granja 11,97 4 177 10,8 4 180 II 7 233.086
 53 Groaíras 32,.00 2 33 32,18 3 43 I 9 333.696
 54 Guaraciaba do Norte 28,45 3 47 30,54 3 50 II 14 341.308
 55 Hidrolândia 22,12 3 109 16,7 4 157 III 14 387.567
 56 Ibiapina 36,63 2 16 43,29 2 14 II 6 180.226

DISCRIMINAÇÃO  ANOS PROJETO SÃO JOSÉ 
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1997 2000 GERAL ELETRIFICÇÃO 
DADOS GERAIS Nº MUNICÍPIO IDM C* RANK IDM C* RANK D** Nº VALOR 
 57 Ipu 27,36 3 61 28,17 3 61 II 12 388.601
 58 Ipueiras 21,81 3 112 18,53 4 139 III 18 889.846
 59 Irauçuba 17,71 4 151 18,51 4 140 I 2 50.922
 60 Itarema 19,31 4 139 23,16 4 100 III 11 362.094
 61 J. de Jericoacoara 10,13 4 183 18,07 4 148 I 1 28.881
 62 Marco 23,6 3 92 26,66 3 73 I 7 372.590
 63 Martinópole 21,6 3 113 19,19 4 133 I 1 34.480
 64 Massapê 20,59 4 126 17,86 4 150 II 10 309.997
 65 Meruoca 21,11 3 120 19,03 4 136 I 5 165.731
 66 Miraíma 16,34 4 156 17,21 4 155 II 6 142.398
 67 Moraujo 23,07 3 96 13,94 4 177 I 5 136.650
 68 Morrinhos 20,08 4 131 17,55 4 151 II 5 195.275
 69 Mucambo 24,86 3 81 15,96 4 165 I 7 259.142
 70 Pacujá 26,36 3 70 27,8 3 63 I 4 124.461
 71 Pires Ferreira 12,24 4 176 20,1 4 126 I 5 149.149
 72 Poranga 24,12 3 87 21,92 4 111 I 6 174.357
 73 Reriutaba 18,08 4 147 16,57 4 158 I 3 122.304
 74 Santa Quitéria 24,1 3 88 27,53 3 66 III 17 447.694
 75 Santana do Acaraú 17,92 4 148 19,34 4 132 I 8 211.131
 76 São Benedito 36,66 2 15 34,66 3 30 II 14 293.519
 77 Senador Sá 22,19 3 107 23,26 4 99 I 3 217.500
 78 Sobral 44,89 2 6 665,31 1 2 II 7 275.668
 79 Tianguá 35,62 2 18 32,29 3 42 II 8 181.700
 80 Ubajara 32,69 2 30 35,25 3 27 III 13 295.163
 81 Uruoca 16,35 4 155 14,9 4 173 I 4 214.336
 82 Varjota 27,04 3 65 26,12 3 77 I 5 155.776
  83 Viçosa do Ceará 24,71 3 84 21,17 4 116 III 16 583.716
TOTAL MESORREGIÃO 2          336 10.797.701

3.MESORREGIÃO: 84 Alto Santo 24,25 3 86 32,34 3 40 III 9    296.923 
   Jaguaribe 85 Aracati 36,71 2 14 36,9 2 22 II 5 151.679
POPULAÇÃO TOTAL: 86 Ererê 22,64 3 103 22,8 4 103 I 3 149.080

DISCRIMINAÇÃO  ANOS PROJETO SÃO JOSÉ 
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1997 2000 GERAL ELETRIFICÇÃO 
DADOS GERAIS Nº MUNICÍPIO IDM C* RANK IDM C* RANK D** Nº VALOR 
484.111 87 Fortim 30,95 3 36 26,21 3 76 I 4 150.130
PROP.INDIGENTE(%): 88 Ibicuitinga 13,74 4 169 22,8 4 102 II 12 485.006
67,95 89 Icapuí 27,51 3 57 49,04 2 9 I 1 10.530
POP. INDIGENTE: 90 Iracema 28,29 3 49 30,88 3 48 I 5 189.700
328.929 91 Itaiçaba 35,13 2 20 24,81 3 92 I 3 134.890
TOTAL MUNICÍPIOS: 92 Jaguaretama 20,95 3 122 24,94 3 91 II 9 390.934
21 93 Jaguaribara 30,38 3 39 25,09 3 89 I 2 66.250
ELETRIFICAÇÃO: 94 Jaguaribe 31,85 2 34 34,68 3 29 III 5 123.300
NºSUBPROJETOS: 140 95 Jaguaruana 25,78 3 72 30,83 3 49 II 12 512.149
Vr.R$5.586.901,00 96 Limoeiro do Norte 38,71 2 10 50,41 2 6 II 3 87.808
 97 M. Nova 22,36 3 106 33,65 3 34 III 18 781.970
 98 Palhano 27,41 3 60 26,34 3 74 II 4 153.979
 99 Pereiro 23,4 3 94 22,44 4 107 II 12 572.514
 100 Potiretama 22,53 3 104 31,44 3 45 I 1 13.600
 101 Quixeré 25,73 3 74 35,06 3 28 II 7 347.295
 102 Russas 28,75 3 45 35,93 3 24 III 14 495.727
 103 S. J. Jaguaribe 33,48 2 28 33,28 3 35 I 0 0
  104 Taboleiro do Norte 25,53 3 77 28,56 3 58 II 11 473.437
TOTAL: MESORREGIÃO 3          11140 5.586.901
4. MESORREGIÃO: 105 Antonina do Norte 30,95 3 37 20,5 4 121 I 1 19.308
Centro-Sul Cearense 106 Baixio 29,51 3 41 25,68 3 83 I 3 80.250
POPULAÇÃO TOTAL: 107 Cariús 19,46 4 136 15,64 4 167 II 12 527.925
357.211 108 Cedro 28,85 3 44 28,84 3 57 III 14 532.389
PROP.INDIGENTE(%): 109 Icó 22,05 3 110 25,1 4 88 IV 20 878.949
67,39 110 Iguatu 48,99 2 4 48,77 2 10 IV 7 283.456
POP. INDIGENTE: 111 Ipaumirim 33,29 2 29 31,18 3 46 II 11 283.311
240.721 112 Jucás 26 3 71 25,91 3 80 III 7 273.259
TOTAL MUNICÍPIOS: 113 L. Mangabeira 27,06 3 64 23,14 4 101 II 14 504.664
14 114 Orós 27,29 3 62 28,49 3 59 II 5 78.318
ELETRIFICAÇÃO: 115 Quixelô 25,55 3 76 27,52 3 67 I 1 32.920
NºSUBPROJETOS: 116 116 Tarrafas 11,24 4 181 14,32 4 176 I 3 156.436

ANOS PROJETO SÃO JOSÉ DISCRIMINAÇÃO  1997 2000 GERAL ELETRIFICÇÃO 
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DADOS GERAIS Nº MUNICÍPIO IDM C* RANK IDM C* RANK D** Nº VALOR 
Vr.R$4.375.430,00 117 Umari 18,15 4 145 20,72 4 120 I 2 73.004
  118 Várzea Alegre 24,77 3 82 23,64 3 97 III 16 651.241
TOTAL: MESORREGIÃO 4          116 4.375.430

5.MESORREGIÃO: 119 Acopiara 22,87 3 99 24,96 3 90 III 16    790.258 
Sertões Cearenses 120 Aiuaba 8,23 4 184 9,4 4 183 I 3 312.566
POPULAÇÃO TOTAL: 121 Ararendá 15,36 4 161 16,49 4 160 II 6 255.876
813.338 122 Arneiroz 11,83 4 178 15,39 4 168 I 4 200.435
PROP.INDIGENTE(%): 123 Banabuiú 20,37 4 129 20,43 4 122 II 5 202.497
66,89 124 Boa Viagem 19,72 4 134 21,72 4 113 IV 40 1.630.604
POP. INDIGENTE: 125 Catarina 12,86 4 171 10,04 4 182 I 2 80.179
544.009 126 Choró 11,55 4 179 12,32 4 179 II 9 405.648
TOTAL MUNICÍPIOS:30 127 Crateús 33,64 2 26 35,37 3 26 IV 26 1.100.601
ELETRIFICAÇÃO: 128 Dep.Irapuã Pinheiro 15,96 4 157 18,38 4 144 II 10 384.917
NºSUBPROJETOS:400 129 Ibaretama 17,73 4 150 17,32 4 154 II 12 414.912
Vr, R$ 17.153.593,00 130 Independência 23,53 3 93 26,1 3 78 III 17 698.131
 131 Ipaporanga 18,72 4 142 16,35 4 162 I 3 143.300
 132 Madalena 18,44 4 144 19,65 4 130 II 11 426.300
 133 Milhã 23,33 3 95 22,77 4 104 II 6 226.941
 134 Mombaça 14,64 4 166 18,35 4 146 III 26 1.247.706
 135 Mons. Tabosa 17,6 4 152 20,37 4 123 III 15 608.932
 136 Nova Russas 25,34 3 80 27,93 3 62 II 13 502.160
 137 Novo Oriente 15,58 4 160 18,8 4 137 IV 18 815.057
 138 Parambu 15 4 163 15,04 4 170 III 19 1.091.664
 139 Pedra Branca 15,62 4 159 21,35 4 115 III 12 511.533
 140 Piquet Carneiro 21,49 3 115 22,59 4 105 II 8 279.795
 141 Quiterianópolis 15,03 3 162 16,19 4 163 II 16 728.179
 142 Quixadá 37,93 2 12 40,78 2 16 IV 20 598.717
 143 Quixeramobim 25,35 3 79 32,45 3 39 IV 25 1.137.602
 144 Saboeiro 13,27 4 170 16,72 4 156 II 6 293.435
 145 Senador Pompeu 25,74 3 73 28,97 3 55 II 6 168.740
 146 Solonópole 24,74 3 83 20,27 4 124 II 12 471.766

ANOS PROJETO SÃO JOSÉ DISCRIMINAÇÃO  1997 2000 GERAL ELETRIFICÇÃO 
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DADOS GERAIS Nº MUNICÍPIO IDM C* RANK IDM C* RANK D** Nº VALOR 
 147 Tamboril 14,37 4 168 22,55 4 106 III 16 689.893
  148 Tauá 20,98 3 121 26,33 3 75 III 18 735.249
TOTAL: MESORREGIÃO 5          400 17.153.593

6.MESORREGIÃO: 149 Abaiara 28,39 3 48 22,09 4 109 I 3 50.846
Sul Cearense 150 Altaneira 27,63 3 56 24,3 3 94 I 0 0
POPULAÇÃO TOTAL: 151 Araripe 21,18 3 118 19,94 4 128 I 2 67.700
788.455 152 Assaré 16,58 4 154 18,32 4 147 I 5 180.400
PROP.INDIGENTE(%): 153 Aurora  22,12 3 108 22,22 4 108 II 9 305.097
55,2 154 Barbalha 45,22 2 5 50,91 2 5 I 6 222.348
POP. INDIGENTE: 155 Barro 27,73 3 55 25,99 3 79 II 11 407.108
435.219 156 Brejo Santo 37,53 2 13 40,62 2 17 II 4 51.110
TOTAL MUNICÍPIOS: 157 Campo Sales 27,85 3 54 23,84 3 95 III 8 602.195
25 158 Caririaçu 17,76 4 149 18,48 4 142 II 14 491.325
ELETRIFICAÇÃO: 159 Crato 52,16 2 2 52,53 2 4 III 13 475.636
NºSUBPROJETOS: 178 160 Farias Brito 19,74 4 133 14,86 4 174 IV 19 676.599
Vr. R$6.120.518,00 161 Granjeiro 23,76 3 89 23,46 4 98 IV 2 85.500
 162 Jardim 20,86 3 124 18,44 4 143 II 9 318.195
 163 Jati 29,45 3 42 28,89 3 56 II 2 48.931
 164 Juazeiro do Norte 42,29 2 8 41,85 2 15 II 6 57920
 165 Mauriti 28 3 51 30,38 3 51 III 14 521.521
 166 Milagres 27,48 3 58 32,85 3 38 III 6 192.161
 167 Missão Velha 26,48 3 69 27,57 3 64 III 18 566.027
 168 Nova Olinda 23,63 3 91 29,68 3 53 II 8 252.896
 169 Penaforte 29,61 3 40 33,89 3 33 II 4 89.722
 170 Porteiras 26,92 3 66 26,7 3 72 II 5 182.545
 171 Potengi 21,58 3 114 15,98 4 164 I 4 52.382
 172 Salitre 10,16 4 182 4,51 4 184 II 3 115.754
  173 Santana do Cariri 19,95 4 132 18,48 4 141 I 3 106.600
TOTAL: MESORREGIÃO 6          178 6.120.518
7.MESORREGIÃO*: 174 Caucaia**** 32,25 2 32 43,71 2 13 III 14    348.855 
Região Metropolitana 
Região Metropolitana 175 Horizonte**** 36,51 2 17 50,05 2 8 II 6 209.432

DISCRIMINAÇÃO  ANOS PROJETO SÃO JOSÉ 
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1997 2000 GERAL ELETRIFICÇÃO 
DADOS GERAIS Nº MUNICÍPIO IDM C* RANK IDM C* RANK D** Nº VALOR 
de Fortaleza 176 Maranguape**** 34,26 2 24 38,85 2 19 I 0 0
POPULAÇÃO TOTAL: 177 Pacajus**** 40,06 2 9 47,57 2 11 I 2 15.170
2.920.923 178 Aquiraz* 0 0 0 0 0 0 0 0             -
PROP.INDIGENTE(%): 179 Eusébio* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37,79 180 Fortaleza* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POP. INDIGENTE: 181 Guaiúba* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.092.250 182 Itaitinga* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL MUNICÍPIOS: 183 Maracanaú* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 184 Pacatuba* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL: MESORREGIÃO 7   22 573.457
TOTAL GERAL   1.562 58.227.238
Fonte: Mapa da Fome - Fundação Getúlio Vargas, 2001; índice de Desenvolvimento Municipal de 1999 e 2002 –  
Iplance; dados do Projeto São José do período 1996 – 2001, da Secretaria  de Desenviolvimento 
Rural e Relatório da Secretaria de Infra-Estrutura de julho de 2002. 
Observações: (*) Classes de IDM; (**) Estratificação do PSJ;  (***) Subprojetos de eletrificação rural; (****) Dos onze municípios da RMF, só estes quatro fazem parte das 
ações do PSJ. 
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ANEXO A - IMÓVEIS FINANCIADOS PELO PROJETO SÃO JOSÉ I, EM 1997, TOTAL : 44 IMÓVEIS 

SUBPROJETOS RECEBIDOS Nº MUNICÍPIO ENTIDADE 
REPRESENTATIVA 

IMÓVEL / 
COMUNIDADE 

Nº 
FAM 

ÁREA 
(HÁ) 

HA/ 
FAM. 

VALOR 
(R$1,00) TIPOLOGIA VALOR (R$1,00) 

1 Acaraú Ass. Desenv. Com. Mor. 
Povo  de Tucunzeiro 

Faz. Tucunzeiro 13 92,00 7,0769 72.234 Trator, Energia, Fab. 
de Doces, Hab., 
Agricultura Irrigada. 

229.546 

2 Acaraú Ass. Comunitária dos  
Moradores de Cauassu 

Sítio Curral Velho 16 158,80 9,925 95.220 Trator, Energia, C. 
Farinha, Hab., 
Irrigação 

229.664 

3 Acaraú Ass.Com. Boa Esperança 
Lagoa do Carneiro 

Faz. São Francisco 13 348,80 26,831 82.680 Hab., Fruticultura, 
Trator, Energia  

139.369 

4 Acaraú Ass. Com. de Ana Veríssimo Sítio Córrego 20 206,80 10,34 95.400 Hab., Agricultura 
Irrigada, Fruticultura 

165.962 

5 Aracoiaba Ass. dos Peq. Prod. de Lagoa 
Nova 

Boa União e Lagoa Nova 11 188,00 17,091 81.620 Hab., Cerca, 
Agricultura. Irrigada 

43.618 

6 Acopiara Ass. Com. Manoel 
Joaquimda Silva 

Serra Roxa Esperança 15 513,40 34,227 95.400 Hab., Abast. d’água, 
Infra-Estrutura 
Pecuária 

94.802 

7 Acopiara Ass. Com. P.P.R. do Sítio 
Santo Antônio 

Sítio Tanque 10 271,80 27,18 57.240 Hab., Energia, Abast. 
d’água, Infra-Estrutura 
Pecuária. 

110.071 

8 Aratuba Ass. Peq. Prod. Rurais da 
Comunidade Urubu 

Faz. Video 8 148,00 18,5 40.280 Hab., Agric. Irrig., 
Energia, Infra-
Estrutura Pecuária, 
Cerca Arame. 

48.887 

9 Aratuba Ass. dos Peq. Produtores 
Rurais Caiana 

Faz. Santa Rita 10 51,00 5,1 84.800 Trator, Furt., Cerca. 38.245 

10 Baturité/ 
Quixadá 

Ass. dos Peq. Agricultores do 
Sítio Coió 

Faz. Monte Sinai do 
Pirangi e outros 

23 754,50 32,804 159.000 Hab., Abast. d’água, 
Energia, Irrigação. 

121.342 

11 Baturité Ass. dos Peq. Agricultores de 
Choró - Boa Vista 

Junco e Curimatã 14 271,98 19,427 97.202 Hab., Frut., Abast. 
d’água. 
 

178.914 
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SUBPROJETOS RECEBIDOS 
Nº MUNICÍPIO ENTIDADE 

REPRESENTATIVA 
IMÓVEL / 

COMUNIDADE 
Nº 

FAM.
ÁREA 
(HÁ) HÁ/FAM VALOR 

(R$1,00) TIPOLOGIA VALOR 
(R$1,00) 

12 Boa Viagem Ass. Com. de Divisão Faz. Santa Fé 16 503,13 31,446 93.280 Hab., Agricultura. 
Irrigada, Energia, Infra-
Estrutura Pecuária. 

120.887 

13 Boa Viagem Ass. Com. do Bom Jesus Várzea  Redonda 11 327,25 29,75 74.200 Hab., Inf. Pecuária, 
Energia, Agric. Irrig. 

96.918 

14 Capistrano Ass. Com. de Marmoré I João Rosa e Buenos Aires 8 188,80 23,6 53.000 Hab., Açude 11.195 
15 Cedro Ass. Com. Caminhando para 

o Futuro 
Faz. Baixa da Areia/ 
Baixio do Braz 

22 808,50 36,75 130.680 Hab., Cerca, Energia, 
Recup. Açude. 

104.314 

16 Crateús Ass. Com. de Monte Nebo Faz. Baixio 12 384,00 32 63.600 Pec., 7 Poços, Energia 143.312 
17 Crateús Ass. de Desenv. Comunitário 

do Cabeça da Onça 
Córrego/ 
Calderão de Cima 

43 2.195,89 51,067 192.400 Hab., Energia, Frut., 
Infra-Estrutura 

192.202 

18 Crateús Ass. Com. de Santo André Faz. Redenção e  
Cajueiro 

25 1.043 41,72 149.800 Hab., Energia, Abast. 
d’água. 

174518 

19 Crateús Ass. Com. de Carrapateira Faz. Barra d’água 10 380,00 38 53.000 Hab., Trator, Energia, 
Inf. Pecuária 

82.441 

20 Itatira Ass. Com. Tatajuba Faz. São Tomaz 11 648,98 58,998 69.683 Barragem, Energia, 
Abast. d’água, Hab., 
Inf. Pecuária 

207.779 

21 Itapipoca Ass. dos Peq. Agricultores do 
Imóvel Timbaúba 

Faz. Timbaúba 7 182,00 26 16.960 Hab., Furt., Agric. 
Irrigada 

110.294 

22 Itapiúna/ 
Ibaretama 

Ass. Com. de Boa Água Faz. Curimatã 25 800,00 32 159.000 Hab., Trator, Energia, 
Abast. d’água. 

199.338 

23 Itapiúna Ass. Com. Santo Onofre Faz. S. Onofre/ Tatajuba 11 265,40 24,127 73.562 Hab., Energia, Poço  26.075 
24 Ibiapina Ass. Com. Santo Antonio de 

Pindoba 
Sítio Pindoba 12 264,00 22 53.000 Cerâmica, Agric. Irrig., 

Energia. 
87.392 

25 Iguatu Ass. Com. Moradores da 
Vila Barro Alto 

Sítio Serrote 7 45,40 6,4857 68.900 Hab., Agric. Irrigada. 66.589 

26 Iguatu Ass. Com. Moradores da 
Barra de Fátima 

Sítio Barra I 10 51,20 5,12 95.400 Agric. Irrigada, Armazén, 
Hab., Energia. 

119.994 
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27 J. Jericoacoara Ass. Com. dos Moradores do 
Córrego da Forquilha III 

Faz. São Raimundo 13 781,20 60,092 55.120 Hab., Fruticultura. 28.237 

SUBPROJETOS RECEBIDOS 
Nº MUNICÍPIO ENTIDADE 

REPRESENTATIVA 
IMÓVEL / 

COMUNIDADE 
Nº 

FAM.
ÁREA 
(HÁ) HÁ/FAM VALOR 

(R$1,00) TIPOLOGIA VALOR 
(R$1,00) 

28 Miraíma Ass. Com. Mor. Carnaúba Faz. Carnaúba 15 429,19 28,613 21.200 Energia, Hab., Açude, 
Inf. Pec. 

121.276 

29 B.Viagem/ 
M.Tabosa 

Ass. dos Peq. Agricultores de 
Estreito 

Fazenda. Diamante 
Do Pe. Cícero 

12 522,00 43,5 43.200 Hab., Agric. 
Irrig.,Cerca, Energia, 
Açude, Inf. Pecuária. 

153.897 

30 M.Tabosa/ 
Tamboril 

Ass. Com. Dos Assentados 
de São Manoel 

Faz. Monte Alegre 21 1.000,00 47,619 66.780 Hab., Infra-Est. Pecuária, 
Energia, Açude. 

210.074 

31 Nova Russas Ass. Com. do Recanto Faz. Raposa/Boi Morto 18 697,00 38,722 114.480 Hab., Agric. Irrig., 
Trator, Energia. 

152.662 

32 Palhano Ass. dos Mor. de São José Faz. Vale de Santa Maria 33 998,10 30,245 244.860 Hab., Trator, Fab. 
Benficiamento, Cerca. 

180.775 

33 Quixadá Ass. Com. do Tapuio do Meio Faz. Tapuio 35 1.262,0 36,057 207.900 Hab., Trator, Cerca. 175.380 
34 Quixadá Ass. Com. de Varjota Faz. Floresta e Atalaia 15 638,30 42,553 111.300 Hab., Trator. 69.871 
35 Quixadá Ass. Com. de Jordão Faz. Floresta 10 423,60 42,36 74.900 Hab., Energia. 45.019 
36 Quixadá Ass. dos Mor.  Várzea da Onça Faz. Bonfim 12 668,90 55,742 74.200 Hab., Trator. 74.597 
37 Quixadá Ass. dos Mor. de São Bernardo Faz. Salgado 22 1.087,25 49,42 130.680 Hab., Energia, Trator 105.768 
38 Quixeramobim Ass. Com. de Santa Helena Faz. Poço Cercado 20 410,41 20,521 105.300 Hab., Agric. Irrig., 

Energia, Açude. 
165.801 

39 Quixeramobim Ass. Com. Massapê de 
Pirabibu 

Faz. Pedra Alta 19 1.076,00 56,632 82.680 Hab., Energia, Trator, 
Açude. 

325.153 

40 Quixeramobim 
Madalena 

Ass. Com. Santo Antônio de 
Cacimba Nova 

Faz. Cacimba Nova 15 392,00 26,133 95.400 Hab., Açude, Trator. 171.948 

41 Redenção Ass. Com. de Santo Antônio 
de Piroás 

Faz. Irra 8 116,40 14,55 53.000 Hab., Energia, Fab. Benef., 
Abast. d’água. 

146.930 

42 Trairi Ass. dos Mor. da Grande 
Gualdrapas 

Faz. Santa Fé 10 238,70 23,87 68.900 Hab., Energia (PIN), 
Poço, Energia. 

29.996 

43 Tamboril Ass. dos Mor. de Curatis Faz. São João 20 786,00 39,3 42.400 Hab., Energia, Inf. Pec., 
Abast. d’água. 

183.392 

44 Viçosa do CearáAss. Com. dos Peq. Agric. 
De Sambaitiba 

Faz. Retiro 15 1.004,71 66,981 53.000 Hab., Trator, Abast. 
d’água. 

97.449 
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Fonte: Diagnóstico do Programa Reforma Agrária do Ceará/SDR e Consulta direta à SDR e ao IDACE  

ANEXO B - RESUMO DOS SUBPROJETOS DE COMPRA E VENDA DE TERRA (REFORMA AGRÁRIA/ 
PROJETO PILOTO) DO PROJETO SÃO JOSÉ 

MUNICÍPIO Nº FAM HECTARE(HA) HA/FAM VALOR VR.R$/HA VR. R$/FAM. 
Acaraú 4 62 806,4 13,01 ha/fam 345.534 428,49 5.573 

Aracoiaba 1 11 
188,0 

17,09 ha/fam 81.620 434,15 7.420 
Acopiara 2 25 785,2 31,41 ha/fam 152.640 192,40 6.106 
Aratuba 2 18 199,0 11,06 ha/fam 125.080 628,54 6.949 
Quixadá (*) 2 37 1.026,5 27,74 ha/fam 256.202 568,24 6.924 
Boa Viagem 2 27 830,4 30,76 ha/fam 167.480 201,69 6.203 
Capistrano 1 8 188,8 23,60 ha/fam 53.000 280,72 6.625 
Cedro 1 22 808,5 36,75 ha/fam 130.680 161,63 5.940 
Crateús 4 90 4.002,9 44,48 ha/fam 458.800 114,62 5.098 
Itatira 1 11 649,0 59,00 ha/fam 69.683 107,37 6.335 
Itapipoca 1 7 182,0 26,00 ha/fam 16.960 93,19 2.423 
Ibaretama 1 25 800,0 32,00 ha/fam 159.000 198,75 6.360 
Itapiúna 1 11 265,4 24,13 ha/fam 73.562 277,17 6.687 
Ibiapina 1 12 264,0 22,00 ha/fam 53.000 200,76 4.417 
Iguatu 2 17 96,6 5,68 ha/fam 164.300 1.700,83 9.665 
J. Jericoacoara 1 13 781,2 60,09 ha/fam 55.120 70,56 4.240 
Miraíma 1 15 429,2 28,61 ha/fam 21.200 49,39 1.413 
Boa Viagem 1 12 522,0 43,50 ha/fam 43.200 82,76 3.600 
Tamboril 1 21 1.000,0 47,62 ha/fam 66.780 66,78 3.180 
Nova Russas 1 18 697,0 38,72 ha/fam 114.480 164,25 6.360 
Palhano 1 33 998,1 30,25 ha/fam 244.860 245,32 7.420 
Quixadá 5 94 4.080,1 43,41 ha/fam 598.980 146,81 6.372 
Quixeramobim 2 39 1.486,4 38,11 ha/fam 187.980 126,47 4.820 
Madalena 1 15 392,0 26,13 ha/fam 95.400 243,37 6.360 
Redenção 1 8 116,4 14,55 ha/fam 53.000 455,33 6.625 
Trairi 1 10 238,7 23,87 ha/fam 68.900 288,65 6.890 
Tamboril 1 20 786,0 39,30 ha/fam 42.400 53,94 2.120 
Viçosa do Ceará 1 15 1.004,7 66,98 ha/fam 53.000 52,75 3.533 
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(*) Imóvel com área em dois municípios Baturité e Quixadá. 
Fonte: Diagnóstico do Programa Reforma Agrária do Ceará/SDR e Consulta direta à SDR e ao IDACE  


