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Resumo 

O presente estudo analisou a importância do capital social para a qualidade de vida em três 
assentamentos beneficiados em Caucaia pelos programas de reforma agrária tanto em nível 
federal como estadual no Estado do Ceará. Dado que apesar dos programas visando 
implementar a reforma agrária, a pobreza continua pelo que é pertinente mensurar a 
qualidade de vida dos assentamentos beneficiados pelos programas.  Os resultados 
mostraram que capital social é importante para a formação da qualidade de vida para os 3 
assentamentos analisados neste estudo. O assentamento de Angicos apresentou o maior 
índice de capital social (0,7222) e o maior índice de qualidade de vida (0,6087), já o 
assentamento de Buíque/poço verde que apresenta o menor índice de capital social 
(0,5833) também apresenta o menor índice de qualidade de vida (0,4583).  

Palavras Chave: Políticas Públicas; Capital Social; Qualidade de Vida 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
A nova concepção de desenvolvimento sustentável traz em si alterações 

fundamentais que enfatizam a complementariedade do processo com ênfase na melhoria de 
qualidade de vida, consumo real “per capita”, diminuição dos níveis de pobreza, 
desemprego e desigualdades, elevação das condições de saúde, educação, moradia etc. Há 
alguns anos apenas era valorizado o fator econômico como fonte de desenvolvimento, 
hoje, graças a muitas conferências que trabalharam em torno do despertar de uma nova 
consciência sócio-ambiental e participativa é possível uma discussão de meios 
relacionados à melhoria da qualidade de vida no planeta. 

O Estado do Ceará, de acordo com o WORLD BANK (1999), ocupa uma área 
geográfica de 148.016 km2, com 95% de seu território situado no semi-árido nordestino e 
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apresentou, no período de 1970-1997, taxa média anual de crescimento 
de 5,8% do PIB, entretanto, o PIB “per capita” do Ceará é de US$ 1.701, o que 
corresponde a 48% do PIB “per capita” nacional. Apesar desse crescimento econômico a 
pobreza continua porque os benefícios do crescimento econômico não “deslizam” até os 
mais pobres (WORLD BANK, 1999).  O World Bank observou que cerca de 77% da 
população rural do Ceará ainda vive abaixo da linha de pobreza, o que comprova que o 
crescimento econômico não garante por si só que os pobres sejam beneficiados.  

Sensibilizado com a situação mencionada e na tentativa de minorar os problemas e 
promover estratégias visando o desenvolvimento do setor rural, o governo do Estado do 
Ceará, no ano de 1995, reformulou o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor (PAPP), 
denominando-o Programa de Combate a Pobreza Rural (PCPR), que promove a 
implementação de ações de desenvolvimento sustentável no Estado com participação ativa 
das comunidades, com vistas a aumentar o acesso das populações rurais mais pobres às 
atividades de geração de emprego e renda, assim como a provisão de serviços sociais 
básicos e de infra-estrutura como meios para a redução da pobreza rural. Sinteticamente 
tem como objetivos melhorar as condições de vida da população pobre da área rural do 
Estado; descentralizar o processo de tomada de decisão; melhorar os mecanismos para 
intensificar o atendimento aos segmentos mais pobres do meio rural; fornecer apoio 
financeiro, não-reembolsável às comunidades rurais e estimular a participação dos 
beneficiários, por meio da mobilização de recursos próprios (mão-de-obra ou materiais).  

O Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria de Planejamento e 
Coordenação-SEPLAN e da então Secretaria da Agricultura e Reforma Agrária-SEARA, 
com vistas a dar celeridade ao processo de implantação do Programa, decidiu criar um 
segmento ao Projeto de Combate à Pobreza Rural no Ceará, o qual já se encontrava com os 
financiamentos devidamente negociados com o Banco Mundial. Esse segmento veio a 
constituir-se no projeto-piloto de ação fundiária do Projeto São José que se denominou 
Programa de Reforma Agrária Solidária . 

Enquanto o Programa de Combate a Pobreza Rural - PCPR é a continuidade de 
projetos como o Polonordeste, Projeto Sertanejo, Projeto São Vicente, Projeto Ceará, 
Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural – PAPP, que desde o final da década de 
1970 vêm prometendo desenvolver o meio rural nordestino. Assim, o projeto PCPR foi 
resultado de um longo processo de aprendizado com os projetos de desenvolvimento rural 
integrado, os quais se transformaram, a partir de 1993, nos projetos de desenvolvimento 
orientados para a comunidade. 

Muitos estudos sobre o desenvolvimento econômico e social foram elaborados 
sobre os programas de reforma agrária tanto em nível federal quanto estadual, cite-se, com 
maior destaque, o estudo de avaliação de impacto do Programa Cédula da Terra/2001 
elaborado pela UNICAMP (2002). Mas nenhum estudo tratou da significância de  capital 
social  na qualidade de vida das comunidades. 

Conforme  Tabosa et al (2005) comunidades com maiores níveis de capital social 
são mais propensas a se desenvolverem do que comunidades com baixos níveis de capital 
social. Isso se deve ao benefício que surge do acúmulo de articulações sociais e ao grau de 
organização da sociedade, gerando melhorias na qualidade de vida da população e criando 
alternativas para superar os problemas existentes na região (Kliksberg, 1999). 

Com objetivo de verificar uma relação existente entre acumulação do capital social 
e a qualidade de vida das famílias beneficiadas pelos programas de reforma agrária este 
estudo, porém, abrange dois planos, tendo como foco principal as famílias e o capital 
social das comunidades. Considera-se a existência e acúmulo de capital social como um 
importante agente de transformação, modernização e articulação das comunidades. Ou 
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seja, espera-se que o impacto da existência ou carência de capital social 
seja refletido nos níveis de qualidade de vida das comunidades beneficiadas no município 
de Caucaia. 

 
 

2. Capital Social  
Uma sociedade civil organizada é capaz de superar problemas presentes e futuros e 

de se tornar uma variável-chave para alcançar o desenvolvimento regional 
(MONASTÉRIO, 1999). O capital social compreendido como sendo o conjunto das 
características da organização social, que englobam as redes de relações, normas de 
comportamento, valores, confiança, obrigações e canais de informação, o capital social, 
quando existente em uma região, torna possível a tomada de ações de colaboração que 
resultam no benefício de toda a comunidade (PUTNAM, 2000).  

Segundo Durston (2001) capital social é o conjunto de relações e estruturas sociais, 
enraizadas por atitudes de confiança e comportamentos de reciprocidade e cooperação. 
North (1990), Putnam (2000) e Fukuyama (1999) põem ênfase em aspectos culturais e em 
valores simbólicos e abstratos. Ao pôr uma ênfase casual entre cultura entendida como 
sistemas normativos e visões cosmopolíticas (generalistas), usam uma definição de capital 
social simplista, uma forma de determinismo cultural, descuidando da variedade dos 
sistemas normativos de decisão.  

Embora muito difícil de mensurar, sabe-se que o capital social se fez presente em 
regiões que obtiveram níveis de crescimento e desenvolvimento maiores do que outras, de 
onde as características do capital social se faziam ausentes.  

Uma questão central é o nexo entre os espaços de planejamento e implementação 
de políticas e as bases associativas efetivamente ancoradas nos territórios, nexo que se 
apresenta como um diferencial, um alicerce capaz de conferir legitimidade e densidade aos 
processos de desenvolvimento local.  

O projeto São José tem se mostrado descentralizado, e o processo decisório 
depende das próprias comunidades. A comunidade recebe 90% dos recursos do subprojeto; 
os restantes 10% são fornecidos pela comunidade na forma de trabalho voluntário. A 
associação comunitária deve gerenciar a execução do projeto e o seu posterior 
funcionamento. 

A participação social representa uma possibilidade real de influir na tomada de 
decisões, em particular, no que diz respeito aos assuntos de vital importância para a vida 
dos atores envolvidos. E isso significa acesso ao poder, à informação, e todo um processo 
de “empowerment ” no seio da sociedade civil, porque a capacidade de influir precisa 
incorporar o poder para influir, o conhecimento para opinar adequadamente, bem como as 
capacidades para assumir a responsabilidade pelos processos que afetam suas vidas. O 
exercício da participação social supõe espaços públicos e coletivos, nos quais os diversos 
atores sociais possam expressar suas reivindicações, informarem-se, dar visibilidade as 
suas demandas, descobrir opções relevantes para o conjunto da sociedade, atuando com 
capacidade para propor escolhas e discuti-las, conferindo legitimidade às decisões e, 
também, exercendo controle social sobre a implementação e o impacto das políticas. Tudo 
isso depende, como foi dito, da existência de uma rede de atores sociais, institucionais e 
políticos, capaz de dialogar, negociar e pactuar entre si o processo de desenvolvimento 
local, passo a passo. 

A inserção da variável capital social nesta pesquisa centra-se na possibilidade de 
estimular a população marginalizada a visualizar-se num processo de transformação social 
sustentado pela capacidade social onde o próprio povo constrói o futuro, aproveitando para 
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ele os ensinamentos de sua experiência histórica e os recursos reais e 
potenciais de sua cultura, de acordo com um projeto que se defina segundo seus próprios 
valores e aspirações, ou seja, um etnodesenvolvimento que nada mais é do que a 
capacidade autônoma de uma sociedade culturalmente diferenciada para guiar seu próprio 
desenvolvimento. 
 
 
3. Qualidade de Vida 

Na última década, o Ceará surgiu entre os estados do Nordeste do Brasil como um 
dos modelos de bom desempenho econômico e fiscal e boa administração pública.  
Segundo o relatório do World Bank (1999), a pobreza no Ceará continua grave e profunda. 
Utilizando uma linha de pobreza de cerca de R$ 65,00 per capita por mês, a taxa de 
pobreza do Estado é de 48%, em comparação com 23% no Brasil, 9% no Sudeste e 48% no 
Nordeste. 

Apesar da crença generalizada de que um aumento do PIB está associado a um 
aumento do bem-estar social e a melhora da qualidade de vida, os críticos levantam a tese 
de que o PIB não reflete de modo acurado o comportamento da economia de um país. 
Além disso, o PIB não revela como a riqueza está sendo distribuída no país e assim, como 
se desenvolve um processo de desenvolvimento social. Não existe, contudo, uma 
conceituação clara e universal sobre o que é desenvolvimento social, ponto que se tem 
tornado uma preocupação mundial crescente nos últimos anos. Na prática, esta expressão 
vem sendo identificada como satisfação de um espectro de necessidades humanas básicas 
que asseguram um certo nível de vida a uma população. 

A definição do nível de vida, conforme Khan (2002) deve ser entendida como um 
estado atual de condições de vida e não como um estado desejado ou esperado. Entende-se 
por nível de vida da população, em dadas unidades de tempo e de espaço, grau de 
satisfação das necessidades materiais e culturais das economias domésticas, aquele obtido, 
no sentido de garantia dessa satisfação, através do fluxo de mercadorias e de serviços 
pagos e dos fluxos do fundo de consumo coletivo (MONTE, 1999). 

Durante muito tempo, utilizou-se a prática de medir o bem-estar da população pelo 
tamanho de seu PIB “per capita”. As condições de vida da população, no entanto não 
podem ser avaliadas apenas pela dimensão econômica. Buscam-se, por isso, 
constantemente medidas socioeconômicas mais abrangentes, que incluam outras 
dimensões fundamentais da vida e da condição humana. Em 1976, porém, o Clube de 
Roma criou um índice para avaliar o bem-estar socioeconômico e o progresso dos países 
em termo de bem-estar humano. 

Segundo Khan (2000) comenta que o tamanho do PIB per capita de uma 
população, utilizado anteriormente como único indicador para medir o bem-estar, não é 
suficiente para analisar as condições de vida. Faz-se necessário, segundo o autor, buscar 
medidas sócio-econômicas mais abrangentes, como bens duráveis, saúde, educação, 
habitação e aspectos sanitários. 

O indicador do aspecto físico da moradia sintetiza um importante aspecto social, 
pois a habitação representa um lugar de proteção, humanização, socialização, onde as 
pessoas passam boa parte de suas vidas. Néri (2001) ressalta a escassa literatura sobre o 
acesso dos pobres ao capital físico no Brasil, o que torna mais importante a discussão entre 
a pobreza e taxas de acesso a serviços públicos, bens duráveis e moradia.  

Lemos (1995) desenvolveu o Índice de Desenvolvimento Relativo (IDR), no 
trabalho publicado pela Universidade da Califórnia, Riverside, nos EUA. A concepção 
teórica do IDR é que, pelo menos nas economias atrasadas, onde as carências são 
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generalizadas, não poderia dispensar a inclusão de indicadores sociais, 
como: acesso da população dessas regiões aos serviços de abastecimento de água tratada e 
de saneamento básico; padrões adequados de suprimento de alimentos (item fundamental 
para o planejamento de uma política de segurança alimentar); e taxa de mortalidade 
infantil.  

O acesso a serviços de abastecimento d’água tratada e de saneamento básico, por 
exemplo, asseguram aos assentados menores níveis de incidência de doenças, e, portanto, 
um padrão mais elevado de qualidade de vida. Padrões adequados de acesso à alimentação 
asseguram melhores condições de resistência orgânica das pessoas à incidência de doenças, 
além de propiciarem melhores condições para o desenvolvimento físico e intelectual, 
necessários para a disposição para o trabalho produtivo e criativo, ao lazer e a uma vida 
saudável. Elevados índices de mortalidade infantil, por sua vez, refletem a presença de 
promiscuidade social, habitações inadequadas, deseducação dos pais das crianças, 
sobretudo da mãe, deficiência de serviços de atendimento médico-hospitalar.  

Já a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE (1992) realizou um 
trabalho sobre condições de vida na região metropolitana de São Paulo no início da década 
de 1990. A pesquisa diferenciou-se de outras anteriores, centradas apenas na renda, ao 
enfatizar os vários aspectos que conformam a pobreza. A unidade de análise escolhida foi a 
família. Para tanto, foi utilizado um questionário composto dos seguintes temas: domicílio, 
família e morador; habitação e patrimônio familiar; atenção a saúde; educação; e inserção 
no mercado de trabalho. 

De forma semelhante, o Governo da Bahia, desde 1999, calcula Índices de 
Desenvolvimento Econômico e Social dos Municípios Baianos – IDS (2002), com o 
objetivo de produzir informações relevantes para o planejamento de atividades acadêmicas, 
de planejamento e programação de políticas públicas e consultoria, tanto nos órgãos 
governamentais como em empresas privadas e universidades. Seguindo este exemplo, foi 
proposto para esta pesquisa o indicador para a qualidade de vida neste estudo nas 
comunidades beneficiadas pelos programas de reforma agrária. 
 
 
4. METODOLOGIA 
4.1. ÁREA GEOGRÁFICA DE ESTUDO 

A pesquisa foi realizada nos assentamentos de reforma agrária, em Boqueirão dos 
Cunhas, Buíque/Poço Verde e Angicos. Os três localizados no município de Caucaia, da 
Região Metropolitana de Fortaleza - RMF, no Estado do Ceará, tendo como indicativo o 
ano de 2003.  

Para efeito de seleção destes assentamentos, considerou-se o fato de que em 
Buíque/Poço Verde, localizado no Distrito de Sítios Novos em Caucaia, o assentamento 
ocorreu através do Programa de Reforma Agrária do IDACE em nível Estadual, enquanto 
Boqueirão dos Cunhas e Angicos, localizados no distrito de Boqueirão, assentamentos 
efetuados pelo INCRA em nível Federal. 

 
4.1.1. Caracterização do Município 

O município de Caucaia, que etimologicamente significa Mata Queimada ou Vinho 
Queimado, criado em  1759 por carta Régia faz parte da microrregião de Fortaleza, ocupa 
o 13° lugar no Ranking de hierarquização dos municípios cearenses de acordo com o 
índice de desenvolvimento municipal (IDM) 2000. 

O relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
revela com o Índice de Desenvolvimento Humano 2000 (IDH) que Caucaia está, entre os 
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municípios do Ceará, em terceiro lugar, atrás apenas de Fortaleza e 
Maracanaú, respectivamente.  
 
4.1.2 Assentamento de Boqueirão dos Cunhas 

O imóvel que compõe o assentamento de Boqueirão dos Cunhas está localizado no 
Distrito de Boqueirão em Caucaia, distante 4 km da BR 020, compreendendo uma extensa 
área da 3.680,00 hectares segundo dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA). Conta com uma pequena rede hidrográfica formada por um açude de 
médio porte, e um poço tubular de uso comunitário. 

A vegetação de caatinga caracteriza a cobertura vegetal, com predominância das 
espécies conhecidas como: jurema, catingueira, umburana, catanduva, pau-branco, jucá, 
aroeira, etc. A área de reserva legal (20% da área total, conforme legislação vigente – Lei 
4.771 –Código Florestal); está ocupada com cobertura vegetal nativa. O assentamento 
conta com sede para a associação, um trator e assessórios, além de uma boa infra-estrutura 
de energia elétrica e encanamentos. 

 
4.1.3 Angicos 

O imóvel que compõe o assentamento de Angicos também está localizado no 
Distrito de Boqueirão em Caucaia, compreendendo uma área da 800,70 hectares segundo 
dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Conta com uma 
pequena rede hidrográfica formada por dois açudes de médio porte. 

A área de reserva legal está ocupada com cobertura vegetal nativa (vegetação de 
caatinga). O assentamento conta com um estábulo, um galpão, sistema de irrigação para os 
assentados, dois tratores e acessórios e também possuí uma boa infra-estrutura de energia 
elétrica e encanamentos. 
 
4.1.4. Buíque/Poço Verde 

O imóvel que compõe o assentamento de Buíque/Poço Verde (IDACE) está 
localizado no Distrito de Sítios Novos em Caucaia, compreendendo uma área da 324,00  
hectares segundo dados da EMATER. Conta com um canal estadual que atravessa a 
propriedade. 

A área de reserva legal está ocupada com cobertura vegetal nativa (vegetação de 
caatinga). O assentamento conta com energia elétrica, mas tem uma precária estrutura de 
tubulação e encanamentos. 
 
4.2.. Natureza dos Dados 

O trabalho de pesquisa foi executado com base nos seguintes dados: 
Dados Primários - oriundos da aplicação de questionários para o levantamento de 

informações quantitativas e entrevistas semiestruturadas, para informações qualitativas, 
junto aos membros das comunidades selecionadas no município de Caucaia no Estado do 
Ceará. 

Dados Secundários - de natureza bibliográfica a respeito do tema proposto, ou seja, 
no exame de diversos livros, artigos e periódicos que informarão os aspectos do tema na 
atualidade além da pesquisa documental.  
 
4.2.4. Tamanho da Amostra 

Dos oito assentamentos de reforma agrária devidamente consolidada até o ano de 
2003, em Caucaia, foi retirada uma amostra representativa, formada por três destes 
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assentamentos, entrevistados 12 beneficiários aleatoriamente para cada 
assentamento, totalizando 36 questionários. 
 
4.3. Modelo Empírico 
4.3.1. o índice de qualidade de vida (IQV): 

Dado que conforme Khan (2000) comenta que o tamanho do PIB per capita de uma 
população, utilizado anteriormente como único indicador para medir o bem-estar, não é 
suficiente para analisar as condições de vida. Faz-se necessário, segundo o autor, buscar 
medidas sócio-econômicas mais abrangentes, como bens duráveis, saúde, educação, 
habitação e aspectos sanitários. 

O método utilizado neste estudo foi desenvolvido por Fernandes (1997 apud Khan, 
2000) e apresenta os seguintes passos: I) estabelecimento dos indicadores que constituem o 
Índice de Qualidade de Vida com seus respectivos escores e pesos; II) organização de 
postos posicionados em ordem crescente de valores, partindo-se da situação onde o 
indicador é menos expressivo, até a situação em que poderia atingir seu melhor 
desempenho. 

Quanto aos pesos, estes assumiriam valores de 0 a 3, para expressar a opinião dos 
produtores assentados na escala ascendente de posto. 

Assim para avaliar a qualidade de vida foram elaborados seis indicadores com 
elementos importantes para se mensurar a qualidade de vida, assim cada indicador teve um 
importante papel definido a seguir: O Indicador Habitação verifica o tipo de construção e 
iluminação das residências de uma comunidade serviu para verificar que, a comunidade 
com melhores residências. Os Indicadores de Saúde e Educação demonstram que a 
disponibilidade de serviços de saúde e educação na comunidade, elementos fundamentais 
para a qualidade de vida. Indicador Condições Sanitárias e Higiene verifica o destino dado 
aos dejetos humanos, ao tratamento da água para consumo humano e o lixo domiciliar. O 
Indicador de Bens Duráveis verifica que quanto mais e melhores os bens duráveis terá 
melhor a qualidade de vida. 

 
Matematicamente, pode-se definir o IQV como: 

∑
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A contribuição de cada indicador no IQV das comunidades foi obtida da seguinte maneira: 
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Em que: IQV = Índice de Qualidade de Vida; 
Pij = Peso do i-ésimo indicador, alcançado pelo j-ésimo produtor; 
Pmaxi = Peso máximo do i-ésimo indicador; 
Eij = escore da i-ésima indicador obtida pela j-ésimo associado; 
Emax, i = escore máximo da i-ésima indicador; 
Ci = contribuição da variável “i” no índice de qualidade de vida dos associados; 
i = 1, ....................., n, número de indicadores; 
j = 1, ....................., m, número de associados. 
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Consolidação das variáveis utilizadas no cálculo do índice de qualidade 
de vida – IQV 

Será apresentada a seguir a relação das variáveis utilizadas no modelo, com os 
seus respectivos escores, para a aferição do índice de qualidade de vida – IQV. 
Considerando-se os seguintes indicadores: i) saúde; II) educação; III) habitação; IV) 
condições sanitárias e de higiene; V) lazer e VI) indicador de Bens duráveis. 
 

I) Indicador Saúde 
Para este indicador, foi considerada a disponibilidade de serviços de saúde ao 

associado e sua família, tais como: 
a) ausência de atendimento médico e ambulatorial (vacinação, primeiros socorros 
etc). 

0 

b) atendimento de primeiros socorros 1 
c) atendimento por agente de saúde 2 
d) atendimento médico 3 

II)  Indicador de Educação 
Para este indicador, considerou-se a existência ou ausência de serviços 

educacionais para os assentados e família, aos seguintes escores: 
a) Ausência de escolas públicas ou comunitárias 0 
b) Escolas de cursos de alfabetização 1 
c) Escolas de ensino fundamental 2 
d) Escolas de ensino médio 3 

III)  Indicador Habitacional 
Foram considerados os seguintes aspectos habitacionais do associado pesquisado: 

i) tipo de construção da sua residência e ii) energia utilizada na residência, em que o 
resultado deste indicador será obtido pela soma dos escores, que não ultrapassa o valor 3. 
III. 1 – Tipo de construção da residência é de: 
a) casa de taipa 0 
b) casa de tijolo, sem reboco e piso. 1 
c) casa de tijolo, com reboco e piso. 2 
III. 2 – A iluminação usada na sua residência é: 
a) lampião a querosene ou a gás ou lamparina e/ou velas 0 
b) energia elétrica 1 

IV)  Indicador Condições Sanitárias e Higiene 
Este indicador foi formatado com base em três variáveis: i) destino dado os dejetos 

humanos; ii) tipo de tratamento dado à água para o consumo humano e iii) destino dado ao 
lixo domiciliar. Desta forma o indicador Condições Sanitárias e Higiene é decorrente da 
soma dessas três variáveis, que, assim como os indicadores anteriores, não ultrapassa o 
valor 3. 
iv. 1 – Destino dados aos dejetos humanos 
a) jogado a céu aberto ou enterrado 0 
b) dirigido à fossa ou rede de esgoto 1 
IV. 2 – Tipo de tratamento dado à água para consumo humano 
a) nenhum tratamento 0 
b) fervida, filtrada ou com hipoclorito de sódio. 1 
iv. 3 – Destino dado ao lixo domiciliar 
a) jogado ao solo ou queimado 0 
b) enterrado ou recolhido através de coleta domiciliar 1 

V) Indicador de Bens de consumo duráveis 
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Foi utilizada valor dos bens de consumo durável como proxy 
para medir a renda dos assentados. As famílias foram divididas em três grupos a seguir: 
a) BD < 240,00 1 
b) 240,00≤  BD ≤ 720,00 2 
c) BD > 720,00 3 

VI)  Indicador Lazer 
Concernente a este indicador, o associado foi indagado a respeito do tipo de 

entretenimento preferido por ele e sua família, considerando-se os seguintes escores: 
a) nenhuma infra-estrutura de lazer 0 
b) existência de salões de festas ou campos de futebol 1 
c) existência de campos de futebol e salões de festas 2 
d) existência de campos de futebol, salões de festas e televisor. 3 

O valor do Índice de Qualidade de Vida, quanto mais próximo de 1, maior o IQV, 
nas comunidades. Optou-se por estabelecer o seguinte critério: 
a) Baixo nível do indicador de qualidade de vida 5,0 IQV0 ≤<  
b) Médio nível do indicador de qualidade de vida 8,0 IQV5,0 ≤<  
c) Alto nível do indicador de qualidade de vida 1 IQV8,0 ≤<  

 
4.3.2. Índice de Capital Social – ICS 

O capital social neste estudo foi elaborado a partir dos indicadores que expressam 
as relações interpessoais entre os membros beneficiados pelo Projeto São José pesquisados 
e sua participação em associações de caráter participativo, cooperativo e conseqüentemente 
canalizador de recursos destinados à promoção do desenvolvimento dos assentados e de 
suas famílias. 

A acumulação do capital social intangível dos assentados selecionados será 
avaliada através do Índice de Capital Social – ICS. 

Na composição deste índice considerou-se o indicador relativo à participação 
social, atribuindo valores de zero e um (0 e 1), com o objetivo de avaliar o engajamento 
dos assentados e de suas famílias com a associação. 

Assim matematicamente, pode-se definir o ICS como: 
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A contribuição de cada variável no ICS das comunidades foi obtida da seguinte maneira: 
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Em que: ICS = Índice de capital social; 
Eij = escore da i-ésima variável obtida pela j-ésimo associado; 
Emax, i = escore máximo da i-ésima variável; 
Ci = contribuição da variável “i”  no índice de Capital Social; 
i = 1, ....................., n, número de variáveis; 
j = 1, ....................., m, número de assentados; 
n = Número de Assentados; 
m = Número de Variáveis. 
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Consolidação das Variáveis Utilizadas no Cálculo do Índice de 
Capital Social – ICS 

Será apresentada a seguir a relação das variáveis utilizadas no modelo, com seus 
respectivos pesos, para a aferição do índice de capital social – ICS. 
I)  O senhor foi comunicado e convidado para assistir as 
assembléias/reuniões da associação? 

(0) Não (1) Sim 

II)  A maior parte das pessoas desta associação é honesta e merece 
confiança?  

(0) Não (1) Sim 

III)   As decisões são tomadas em reuniões/ assembléias? (0) Não (1) Sim 
IV)  Participa dos conselhos municipais? (0) Não (1) Sim 
V)  Participa na elaboração de eventos sociais? (0) Não (1) Sim 
VI)  O senhor está satisfeito com o processo de escolha dos dirigentes? (0) Não (1) Sim 

O valor do Índice de Capital Social (ICS) , quanto mais próximo de 1, maior o 
nível de acumulação de capital social nas comunidades. Conforme Khan e Silva (2002) 
para verificar o nível de acumulação do capital social, optou-se por estabelecer o seguinte 
critério: 
a)Baixo nível de acumulação de capital social 5,00 ≤< ICS  
b)Médio nível de acumulação de capital social 8,05,0 ≤< ICS  
c)Alto nível de acumulação de capital social 18,0 ≤< ICS  
 
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As variáveis investigadas neste estudo para delinear o grau de desenvolvimento 
dos beneficiados pelo programa de reforma agrária, bem como aos índices de qualidade de 
vida e capital social , são apresentadas  e discutidas a seguir: 

 
5.1. Perfil dos Assentados  

Para descrever o perfil dos assentados no município de Caucaia no Estado do 
Ceará, em 2003, considerou-se as variáveis investigadas para delinear o grau de 
desenvolvimento dos assentamentos beneficiados pelo programa de reforma agrária, e os 
índices de qualidade de vida e capital social. são apresentados e discutidos os resultados 
obtidos a seguir: 
 
5.2 Qualidade de Vida dos Assentados 
 
5.2.1 Acesso à educação 

Os dados da TABELA 1 mostram que 33,33% dos membros familiares dos 
assentados em idade escolar não têm acesso a escolas de alfabetização na própria 
comunidade em que moram. Quanto à escola de ensino fundamental, 66,67% dos 
assentados as possuem, excetuando somente Buíque/Poço Verde. O fato de não haver a 
presença física de escolas nos assentamentos cobrindo todos os cursos não significa 
privação para os alunos terem acesso à educação. 

 
TABELA 1 – Participação percentual dos assentados e seus componentes familiares em 
relação a acesso à educação  nos assentamentos no Município de Caucaia - CE, 2003. 

Participação Percentual  
Serviços de educação Boqueirão dos 

Cunhas 
Buíque/ Poço 

Verde 
Angicos 

 
Total 

Inexistente - 100,00 - 33,33 
Curso de Alfabetização      



XLIV CONGRESSO DA SOBER 
 “Questões Agrárias, Educação no Campo e Desenvolvimento” 

 
 

 
Fortaleza, 23 a 27 de Julho de 2006 

Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural 

11

Sim 100,00 - 100,00 66,67 
Não - 100,00 - 33,33 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
Ensino Fundamental     
Sim 100,00 - 100,00 66,67 
Não - 100,00 - 33,33 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
Ensino Médio     
Sim - - - - 
Não 100,00 100,00 100,00 100,00 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa  
 

Para o ensino médio, os alunos de Boqueirão dos Cunhas se deslocam cerca de 6 
km, enquanto para o assentamento de Angicos, 10 km. No caso de Buíque /Poço Verde, os 
alunos de ensino fundamental e médio se deslocam por 5 km até a Sede do Distrito de 
Sítios Novos; estes não são beneficiados por transporte escolar. 

Os benefícios da educação se estendem à esfera da cidadania e a uma participação 
política mais consciente. Silva e Khan (2002), ao analisarem a importância educacional do 
agricultor na geração da renda rural, concluíram que este fator tem influência positiva no 
valor da produção, proporcionando aumento expressivo na eficiência técnica. 
 
5.2.2 Serviço de Saúde 

Os dados da pesquisa revelam que 100,00% dos assentados dispõem de 
atendimento por agente de saúde, sendo que em Buíque/ Poço Verde, os assentados 
pesquisados têm que andar 6 km até a Sede do Distrito de Sítios Novos para atendimento 
com médico. 

Nos assentamentos de Boqueirão dos Cunhas e Angicos, mora em cada um deles 
pelo menos uma agente de saúde. Vale ressaltar que uma vez por mês se desloca para esses 
assentamentos um médico com equipamentos para prestar serviços aos assentados e suas 
famílias.  

Observou-se que o programa de agente de saúde atende todas as famílias no setor 
rural através dos serviços oferecidos pelo programa agente de saúde. Este programa foi 
citado no relatório do Banco Mundial (Relatório Sobre o Desenvolvimento Mundial 
2000/2001 - Luta Contra a Pobreza) como forma de inclusão da população pobre aos 
serviços de saúde do País. 

 
5.2.3 Condições de Moradia 

Os dados da TABELA 2 mostram que em 100,00% as moradias dos assentados são 
próprias. Quanto ao tipo de construção, 86,11% dos assentados dizem ser de tijolo com 
reboco e piso, 13,89% moram em casas de tijolo sem reboco e piso e nenhum dos 
assentados mora em casas de taipa coberta com telhas. 

 
TABELA 2 – Participação percentual com relação às condições de moradia dos assentados 
em assentamentos no Município de Caucaia - CE, 2003. 

Participação Percentual  
Moradia Boqueirão dos 

Cunhas 
Buíque/ Poço 

Verde 
Angicos 

 
Total 

Condições de Moradia     
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Cedida 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alugada 0,00 0,00 0,00 0,00 
Própria 100,00 100,00 100,00 100,00 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
Casa adquirida depois do projeto     
sim  75,00 91,67 50,00 72,22 
não 25,00 8,33 50,00 27,78 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
Tipo de construção     
Taipa, cobertura de palha ou telha 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tijolo sem reboco e piso 16,67 8,33 16,67 13,89 
Tijolo com reboco e piso 83,33 91,67 83,33 86,11 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fonte de energia     
Lampião a querosene/ gás 0,00 8,33 0,00 2,78 
Energia elétrica 100,00 91,67 100,00 97,22 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa  

 
Os dados também mostram que 72,22% das casas foram adquiridas depois dos 

programas de assentamento, sendo que  Boqueirão dos Cunhas, Buíque/Poço Verde e 
Angicos tiveram a seguinte participação: 75,00%, 91,67% e 50,00%. Nota-se que, em 
Angicos, 50,00% das casas foram adquiridas antes do projeto, uma participação bem 
superior à dos outros dois assentamentos; o assentamento Angicos foi beneficiado com 
uma estrutura física bem melhor neste sentido. 

Já para a fonte de energia residencial, 97,22% dos assentados dispõem desse 
serviço em suas residências, e apenas 2,78% fazem utilização por lamparinas ou velas por 
ainda estarem em construção. No caso de Buíque/Poço Verde, existe apenas um 
beneficiário que não possui energia elétrica em sua residência, pois sua casa ainda está em 
construção, mas, depois de concluída, este terá acesso a esse serviço. 
 
5.2.4 Infra-Estrutura de Lazer 

De acordo com as informações coletadas durante as entrevistas, notou-se que 
100,00% dos assentados revelam não dispor de nenhuma infra-estrutura de lazer. Esta 
infra-estrutura é importante para evitar estresse entre os membros da comunidade e tornar 
as relações e interação maiores entre os beneficiários. 
 
5.2.5 Condições Sanitárias e de Higiene 

A procedência da água para abastecer  Buíque/Poço Verde é proveniente de canal. 
A água de Boqueirão dos Cunhas e Angicos vem diretamente de açudes.  
 
TABELA 3 – Participação percentual em relação às condições sanitárias e de higiene dos 
assentados  nos assentamentos no Município de Caucaia - CE, 2003. 

Participação Percentual  
Condições Sanitárias Boqueirão dos 

Cunhas 
Buíque/ Poço 

Verde 
Angicos 

 
Total 

Destino dado aos dejetos humanos     
Jogado a céu aberto ou enterrado 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dirigido à fossa sanitária  100,00 100,00 100,00 100,00 
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Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
Tratamento dado à água para 
consumo humano 

    

Nenhum tratamento 8,33 41,67 16,67 22,22 
Fervida, filtrada ou hipoclorito de 
sódio. 

91,67 58,33 83,33 77,78 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
Destino dado ao lixo domiciliar     
Jogado ao solo ou queimado 100,00 100,00 100,00 100,00 
Enterrado  0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
Origem da água para consumo 
humano 

    

Diretamente de açude ou rio 100,00 91,67 83,33 91,67 
Poço ou cacimba 0,00 8,33 16,67 8,33 
Chafariz 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa  

 
Conforme a TABELA 3, no caso do tratamento da água consumida pelos 

assentados e sua família a grande maioria, 77,78%,  afirma que ferve ou filtra a água e 
apenas 22,22% não prestam nenhum tipo de tratamento. 

No assentamento Buíque /Poço Verde, existe um beneficiário que mora na antiga 
sede da propriedade; este se encontra mais afastado do canal, por este motivo, utiliza a 
água da única cacimba do assentamento para o seu consumo, mas em breve neste 
assentamento o sistema de água encanada estará disponível a todos os assentados, pois toda 
a tubulação necessária já está em andamento. No assentamento de Angicos, dois 
assentados (16,67%) também utilizam água de cacimba dada distancia do açude para suas 
residências. 

Já no aspecto dejetos humanos, 100,00% dos entrevistados afirmaram possuir fossa 
séptica. No que se refere ao destino dado ao lixo domiciliar, tem-se que 100,00% dos 
assentados jogam ao solo ou queimam.  

A falta de informação e conhecimento, porém, aliados à ausência de serviços para 
coleta, leva os assentados à escolha de práticas mais simples, com danosas conseqüências 
no que se refere a questões de saúde e ambientais, das quais eles têm pouco ou nenhuma 
consciência.  
 
5.2.6  Posse de Bens de Consumo Duráveis 

A posse de bens de consumo duráveis, muitas vezes reflete o nível de renda dos 
assentados. Conforme a TABELA 4 O assentamento de Angicos possui  a maior média em 
termos de valor dos bens de consumo duráveis cerca de R$ 1.255,00, seguido de Buíque / 
poço verde com  R$ 1.162,50 e Boqueirão dos cunhas com um valor médio de R$ 607,08.  

 
TABELA 4 – Participação percentual e valor médio dos bens de consumo duráveis. 

participação percentual Valor dos bens de 
consumo durável em 

salários mínimos 
Boqueirão dos 

Cunhas 
Buíque/ Poço 

Verde 
Angicos 

 
Total 

BD < 240,00 33,33 16,67 16,67 22,22 
240,00≤ BD ≤ 720,00 58,33 41,67 8,33 38,89 
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BD > 720,00 8,33 41,66 75,00 38,89 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 
     
Valor Médio (R$) 607,08 1.162,50 1.255,00 1.008,19 
Fonte: Dados da pesquisa  
 

Considerando a amostra total o valor médio dos bens duráveis é de  R$1.008,19,  
destes 22,22% dos associados possuem bens de consumo duráveis  com valor agregado 
inferior  a um salário mínimo, 38,89%  com valores entre um e três salários mínimos e com 
valores superiores a três salários mínimos o mesmo valor de 38,89% dos associados. 

O assentamento de Angicos foi o que apresentou uma melhor média de valor em 
relação aos bens duráveis cerca de 75,00% dos associados possuem bens de consumo 
durável com valor superior a três salários mínimos, enquanto Boqueirão dos cunhas  que 
apresentou a pior média dos três assentamentos teve uma participação de apenas 8,33%. 

 
 
 
 

 
TABELA 5 – Participação percentual em relação à posse de bens de consumo duráveis 
dos associados no município de Caucaia - CE, 2003. 

Participação Percentual 
Boqueirão dos 

Cunhas 
Buíque/ Poço 

Verde 
Angicos Total 

 
Posse dos bens 

de consumo 
duráveis Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Carro 0,00 100,00 8,33 91,67 0,00 100,00 2,78 97,22 
Motocicleta 8,33 91,67 16,67 83,33 8,33 91,67 11,11 88,89 
Bicicleta 83,33 16,67 66,67 33,33 66,67 33,33 72,22 27,78 
Antena 
parabólica 

0,00 100,00 8,33 91,67 66,67 33,33 25,00 75,00 

Aparelho de 
som 

50,00 50,00 33,33 66,67 33,33 66,67 38,89 61,11 

Fogão a gás 50,00 50,00 66,67 33,33 50,00 50,00 55,56 44,44 
Geladeira 41,67 58,33 50,00 50,00 50,00 50,00 47,22 52,78 
Maquina de 
costura 

16,67 83,33 16,67 83,33 16,67 83,33 16,67 83,33 

Rádio 33,33 66,67 25,00 75,00 25,00 75,00 27,78 72,22 
Sofá 16,67 83,33 33,33 66,67 33,33 66,67 16,67 83,33 
Cadeiras/mesa 50,00 50,00 91,67 8,33 58,33 41,67 66,67 33,33 
Tv (p e b) 25,00 75,00 16,67 83,33 8,33 91,67 16,67 83,33 
TV (em cores) 25,00 75,00 50,00 50,00 66,67 33,33 47,22 52,78 
Liquidificador 25,00 75,00 50,00 50,00 41,67 58,33 38,89 61,11 
Ferro de 
engomar 

58,33 41,67 41,67 58,33 16,67 83,33 38,89 61,11 

Cama 83,33 16,67 75,00 25,00 100,00 0,00 86,11 13,89 
Outros 16,67 83,33 58,33 41,67 25,00 75,00 33,33 66,67 
Fonte: Dados da pesquisa  
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A TABELA 5 mostra os bens encontrados nas residências dos 
pesquisados bem como a participação destes em cada assentamento, em destaque temos 
alta participação de bicicletas, que são o principal meio de transporte para fora das 
comunidades cerca de 72,22% dos associados possuem este bem. Em contra partida bens 
de alto valor como carro e motocicleta  tiveram uma participação baixa, respectivamente 
2,78% e 11,11%. 

Outra informação importante é que 25,00% dos associados possuem antenas 
parabólicas, o que por muitos não é considerado um bem essencial.  
 
5.3. Índice de Qualidade de Vida dos Associados 

Na composição do IQV dos assentados estudados, TABELA 6, observa-se que 
nos assentamentos de Boqueirão dos cunhas, Buíque/ poço verde e Angicos, a contribuição 
do indicador de Habitação com valores respectivos de 0,1528; 0,1528 e .0,1597, superasse 
a dos demais na formação do IQV. Neste caso, o tipo de construção ou mais precisamente, 
e existência de moradias com reboco e piso e o acesso à energia elétrica, foram fatores 
predominantes no grau de satisfação dos produtores e, conseqüentemente, no bom 
desempenho do indicador Habitação no IQV. 

O indicador que menos contribuiu para o IQV dos assentamentos estudados de 
Boqueirão dos cunhas, Buíque/ poço verde e Angicos foi o de Lazer, com participação de 
0,00 em todos os assentamentos. A falta de infraestrutura de Lazer foi responsável pelo 
índice nulo de satisfação dos associados.  
 
TABELA 6 – Participação dos indicadores de qualidade de vida na composição de IQV 
nos assentamentos de reforma agrária no município de Caucaia - CE, 2003. 

Participação Percentual 
Boqueirão dos 

Cunhas 
Buíque/Poço 

Verde 
Angicos Total  

Indicador 
V. A . V. R. V. A . V. R. V. A . V. R. V. A . V. R. 

Saúde 0,1111 20,12 0,1111 24,24 0,1111 18,25 0,1111 20,58 
Educação 0,1111 20,12 0,0000 0,00 0,1111 18,25 0,0741 13,73 
Habitação 0,1528 27,68 0,1528 33,34 0,1597 26,24 0,1551 28,74 
Aspectos 
sanitários 

0,0799 14,47 0,0694 15,14 0,0833 13,68 0,0775 14,36 

Lazer 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 
Consumo 
de bens 
duráveis 

0,0972 17,61 0,1250 27,27 0,1435 23,58 0,1219 22,59 

IQV 0,5521 100,00 0,4583 100,00 0,6087 100,00 0,5397 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa 
Notas: V. A . – Valores Absolutos; V. R. – Valores Relativos.  

 
No total da mostra, o indicador Habitação destacou-se como o de maior 

participação no IQV geral, com, 0,1551, equivale a 28,74% em relação ao total de 0,5367. 
Considerando-se o IQV de cada assentamento, observa-se que Angicos foi o que 
apresentou maior índice 0,5903, enquanto Buíque/poço verde foi o de menor IQV, com 
0,4444. 

Na composição do IQV dos associados estudados, TABELA 6, observa-se que 
em Boqueirão dos cunhas, Buíque poço verde e em Angicos o segundo indicador com 
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maior participação foi o Indicador Consumo de bens duráveis, a 
contribuição com valores respectivos de 0,0972; 0,1250 e 0,1435. 

Na amostra total, o Consumo de bens duráveis destaca-se como indicador com a 
segunda melhor participação no IQV com 0,1219, equivalente a 22,59% da participação do 
IQV geral. 

 
5.4. Índice de Capital Social dos Assentamentos – ICS 

Na composição do Índice de Capital Social, conforme dados constantes da Tabela 
7, observa-se que o assentamento de Angicos apresenta o maior índice, com 0,7222, 
enquanto em Boqueirão dos Cunhas foi de 0,6944 e Buíque/Poço Verde 0,5833. Assim 
todos os assentamentos apresentaram um médio nível do indicador de capital social 
( 8,0 ICS5,0 ≤< ). 

Para a amostra total os indicadores de maior participação foi: comunicação sobre 
as reuniões, com uma participação de 0,1620, no ICS geral de 0,6667. O indicador de 
menor participação no ICS geral foi participação de conselhos municipais, com uma 
participação de 0,0370. 

Em Boqueirão dos Cunhas, os indicadores mais representativos na formação do 
ICS foram: freqüência nas reuniões e comunicação sobre as reuniões, com 0,1667. Em 
Angicos, a comunicação sobre as reuniões e a satisfação com a escolha dos dirigentes são 
os indicadores de maior participação no ICS, com 0,1667. 

Em Buíque /Poço Verde a freqüência nas reuniões e as decisões que são apreciadas 
e aprovadas nas reuniões, foram os indicadores com maior participação na formação do 
ICS, com 0,1667. 
 
Tabela 7 Participação dos indicadores de capital social na composição do ICS nos 
assentamentos estudados no município de Caucaia - CE, 2003.  

  Participação Percentual   
 

Boqueirão dos 
cunhas 

 
BUÍQUE/Poço 

verde 

 
Angicos 

 
Total 

 
  

Indicador 

Valores 
Absoluto

s 

Valores 
Relativo

s 

Valores 
Absoluto

s 

Valores 
Relativo

s 

Valores 
Absoluto

s 

Valores 
Relativo

s 

Valores 
Absoluto

s 

Valores 
Relativo

s 
O senhor foi 
comunicado e 
convidado para 
assistir as 
assembléias/reuniõe
s da associação? 

 
0,1667 

 
24,00 

 
0,1528 

 
26,19 

 
0,1667 

 
23,08 

 
0,1620 

 
24,31 

As decisões são 
tomadas em 
reuniões/ 
assembléias? 

0,1528 22,00 0,1667 28,57 0,1528 21,15 0,1574 23,61 

Participa dos 0,0278 4,00 0,0000 0,00 0,0833 11,54 0,0370 5,56 
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conselhos 
municipais? 
Participa na 
elaboração de 
eventos sociais? 

0,0694 10,00 0,0139 2,38 0,0417 5,77 0,0417 6,25 

O senhor está 
satisfeito com o 
processo de escolha 
dos dirigentes? 

0,1389 20,00 0,1389 23,81 0,1667 23,08 0,1481 22,22 

A maior parte das 
pessoas desta 
associação é 
honesta e merece 
confiança?   

0,1389 20,00 0,1111 19,05 0,1111 15,38 0,1204 18,06 

ICS 0,6944 100,00 0,5833 100,00 0,7222 100,00 0,6667 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
O gráfico 1 conforme resultados para os índices de qualidade de vida e capital 

social nas tabelas  6 e 7 mostra as evidencias de que quanto maior o índice de capital social 
tanto maior é o índice de qualidade de vida nos assentamentos rurais de Caucaia. 
Conforme o Gráfico 1 o assentamento de Angicos apresenta o maior índice de capital 
social (0,7222) e o maior índice de qualidade de vida (0,6087), já o assentamento de 
Buíque/poço verde que apresenta o menor índice de capital social (0,5833) também 
apresenta o menor índice de qualidade de vida (0,4583), o que constitui uma evidencia da 
influencia do capital social na qualidade de vida dos assentamentos rurais do município de 
Caucaia no Estado do Ceará. 

Assim as comunidades com maior estoque de capital social desfrutam de 
melhores índices de qualidade de vida.  

 
Gráfico 1  – Síntese dos índices de capital social e qualidade de vida. 

Evidência da influenciado capital social na qualidad e de 
vida dos assentamentos em Caucaia
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Fonte: Dados da pesquisa. 
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6. CONCLUSÕES  

Com base nos resultados encontrados no presente trabalho, conclui-se que os 
beneficiários pelos programas de reforma agrária apresentam um baixo nível de educação, 
sendo, a maioria de analfabetos ou semi-analfabetos. A maioria dos assentados é atendida 
por agentes de saúde. Porém para os serviços médicos os beneficiários são obrigados a se 
deslocarem para a sede do município ou para Fortaleza-CE. Existe nos três assentamentos 
uma demanda reprimida de serviços de ensino médio. A maioria dos imóveis é confortável 
e dispõe de energia elétrica. A maioria dos assentados utiliza algum tipo de tratamento na 
água e fossas sépticas, jogam o lixo a céu aberto ou enterram. Além disso, os assentados 
entrevistados não têm nenhuma infra-estrutura de lazer para aliviar suas tensões.  

Os indicadores de bens duráveis, habitação, e saúde apresentaram, em ordem 
decrescente, as principais contribuições na composição do índice de qualidade de vida - 
IQV. Ao passo que indicadores como educação, aspectos sanitários e lazer, essenciais para 
o desenvolvimento e bem-estar do ser humano apresentaram os piores resultados.  

Os indicadores de habitação, econômico e aspectos sanitários apresentaram, em 
ordem decrescente, as principais contribuições na composição do Índice de Qualidade de 
Vida - IQV. Ao passo que indicadores como educação e lazer essenciais para o 
desenvolvimento e bem-estar do ser humano, apresentaram os piores resultados.  Os 
assentamento de Boqueirão dos Cunhas e Angicos apresentaram um médio nível do IQV 
enquanto o assentamento de Buíque/Poço Verde apresentou um baixo nível. 

O valor do Índice de Capital Social demonstrou que as associações possuem um 
médio de acumulação de capital social das comunidades. Os resultados mostram que os a 
assentados participam da tomada de decisões, dando sugestões que, deve-se frisar, são bem 
aceitas pela diretoria, mostrando assim, o seu espírito democrático. Todos os 
assentamentos apresentaram um médio nível do indicador capital social. 

Os resultados mostraram que capital social é significativamente importante para a 
formação da qualidade de vida para os 3 assentamentos analisados neste estudo. O 
assentamento de Angicos apresentou o maior índice de capital social (07222) e o maior 
índice de qualidade de vida (0,6087), já o assentamento de Buíque/poço verde que 
apresenta o menor índice de capital social (0,5833) e também apresenta o menor índice de 
qualidade de vida (0,4583). Isso comprova que comunidades com maior estoque de capital 
social são mais desenvolvidas, dado que a comunidade de Angicos, a mais desenvolvida, 
aparece com um maior estoque de capital social do que a Comunidade de Buíque/Poço 
verde, a menos desenvolvida.  

Recomenda-se aos administradores de políticas públicas de cunho social, 
implementar atividades que contribuam para o acúmulo de capital social nas comunidades, 
considerando o que o acumulo de capital social como um instrumento essencial para 
diminuir as disparidades de desenvolvimento local entre comunidades, buscando assim 
melhorias na qualidade de vida. 
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