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RESUMO:  

Existem muitas críticas quanto ao aspecto qualitativo da reforma agrária no 
Brasil. A principal delas é a sua inoperância em melhorar a qualidade de vida do pequeno 
produtor rural. O objetivo deste estudo foi analisar as mudanças na qualidade de vida dos 
produtores rurais após a sua inserção no projeto de assentamento. Para tanto foi 
selecionado o assentamento Santa Bárbara II e a partir de amostragem aleatória 
estratificada, aplicados 85 questionários. Como métodos de análise foram empregados 
técnicas de estatística descritiva e inferencial. Os resultados mostraram mudanças 
significativas em todos os indicadores de qualidade de vida analisados. A proporção de 
assentados satisfeitos com sua qualidade é alta correspondendo a 83,3%. A dimensão lazer 
apresentou o maior nível de insatisfação. Como conclusão percebe-se mudanças 
significativas na qualidade de vida dos produtores após a inserção no projeto de 
assentamento. Embora seja precipitado atribuir tais mudanças exclusivamente ao processo 
de reforma agrária, haja vista a quantidade de políticas de desenvolvimento rural e políticas 
sociais que atuam no assentamento, é importante destacar a importância do INCRA na 
promoção da qualidade de vida dos assentados, ao propiciar as condições para a 
implementação destas políticas.  

Palavras-chaves: reforma agrária; assentamentos rurais; desenvolvimento sustentável; 

políticas públicas. 
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A lot of critics exist as for the qualitative aspect of the land reform in Brazil. The main of 
them is his/her low efficiency in improving the quality of life of the small rural producer. 
The objective of this study was to analyze the changes in the quality of life of the rural 
producers after his/her insert in the establishment project. For so much the establishment 
was selected Saint Bárbara II and starting from random sampling it stratifies, applied 85 
questionnaires. As analysis methods were used technical of descriptive statistics and of 
inference. The results showed significant changes in all the indicators of life quality 
analyzed. The proportion of having seated satisfied with his/her quality is high 
corresponding to 83,3%. The dimension leisure presented the largest dissatisfaction level. 
As conclusion is noticed significant changes in the quality of life of the settled people after 
the insert in the establishment project. Although it is precipitate to attribute such changes 
exclusively to the agrarian reform process, have seen the amount of politics of rural 
development and social policies that you/they act in the establishment, it is important to 
detach the importance of INCRA in the promotion of the quality of life of those seated, 
when propitiating the conditions for the implementation of these policies.    
Keywords: Agrarian Reform; rural settlement, sustainable development, public policies. 

 
1. INTRODUÇÃO  
 

O aprofundamento das desigualdades e da exclusão social no meio rural brasileiro é 
resultante do processo de desenvolvimento excludente e desigual para os quais se tem 
buscado minimizar o grau de nocividade dos mesmos nas áreas menos desenvolvidas do 
país, através de uma ampla reforma agrária.  

A realização de uma ampla Reforma Agrária e a adoção de políticas agrícolas e 
sociais voltadas para o fortalecimento e a expansão da agricultura familiar são fatores-
chave nesse processo de desenvolvimento. Essas políticas não representariam apenas a 
distribuição de terras improdutivas, mas formas ou programas de combate à pobreza e à 
exclusão social.  

Assim, a Reforma Agrária teria não apenas a função amplamente difundida de 
promover a distribuição de terras, mas também de representar um movimento de pequenos 
agricultores que procuram melhores condições de vida no campo, com políticas sociais e 
direitos trabalhistas assegurados, capazes de possibilitar a formação de um 
desenvolvimento sustentável no campo (Sauer,1998 ).  

Segundo Sauer (1998), apesar das dificuldades, são muitos os argumentos a favor 
da reforma agrária como instrumento de política distributiva, que não se restringe à 
produção e oferta de alimentos e matérias primas para o mercado interno, mas se baseia 
também na importância do caráter distributivo da garantia de acesso à terra, considerado 
como uma democratização da atual estrutura fundiária. Além disso, devem ser 
considerados os aspectos relacionados à repercussão dos assentamentos sobre os 
municípios e economia local, dado os impactos gerados pela maior distribuição da riqueza 
e os estímulos à produção e investimentos em novas iniciativas econômicas, a exemplo da 
formação de cooperativas e associações de produtores.  

Para Lima e Rodrigues (2007) os assentamentos são a materialização da reforma 
agrária e uma prova concreta da melhoria nas condições materiais de existência não só das 
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pessoas diretamente beneficiadas com a terra, havendo ainda geração de emprego, 
permitindo a inserção dos pequenos agricultores no mercado. Neste sentido, as chances 
para um desenvolvimento sustentável parecem maiores com a realização de uma reforma 
agrária e do fortalecimento da agricultura familiar, gerando as condições necessárias para a 
reconstituição e valorização do meio rural através da interiorização desse desenvolvimento.  

A criação de um projeto de assentamento é o produto de um ato administrativo, este 
expresso no decreto de desapropriação de uma determinada área rural sob propriedade 
privada para fins de reforma agrária. Por outro lado, na maioria dos casos na história da 
reforma agrária no país, a criação de um assentamento é produto de lutas sociais 
prolongadas pela redistribuição da posse da terra.  

O assentamento expressa no momento da sua criação um ponto de inflexão 
histórico entre dois processos políticos e sociais e, portanto, uma transição histórica mais 
complexa do que o mero ato administrativo da sua criação formal. Nesse momento 
encerra-se um determinado processo político-social em que o monopólio da terra e o 
conflito social localizado pela posse da terra são superados e inicia-se outro: a constituição 
de uma nova organização econômica, política, social e ambiental naquela área, com a 
posse da terra por uma heterogeneidade social de famílias de trabalhadores rurais sem terra 
(CARVALHO,1999). 

Entretanto, não é apenas a infra-estrutura produtiva e de uso social, assim como o 
processo de produção que se inicia: desencadeia-se também, o desenvolvimento de uma 
nova superestrutura política e ideológica correspondente à nova organização social que se 
desenvolve (CARVALHO, 1999). 

Isso é especialmente importante para a região do Médio Jaguaribe, no Estado do 
Ceará, onde predominavam algumas grandes propriedades que atuavam na produção de 
algodão e outras na pecuária. Nessas áreas, a reforma agrária assume papel estratégico 
como base para um novo desenvolvimento, com a substituição das grandes propriedades 
pela agricultura familiar.  

Apesar dos aspectos ideológicos abordados aqui, o que se verifica na prática da 
reforma agrária é que apesar da quantidade de terras distribuídas (nunca se assentou tanta 
gente em tão pouco tempo), ainda são poucos os estudos sobre os impactos qualitativos. Os 
críticos da reforma agrária questionam seu impacto na qualidade de vida dos assentados e 
na redução da pobreza rural e generalizam suas críticas. No entanto, existem casos 
comprovados de assentamentos que contribuíram para melhorar as condições de vida dos 
produtores rurais, mesmo tendo sido criados sob a mesma política, as mesmas regras (o 
que inclui pouca orientação e planejamento). O objetivo deste artigo é verificar se houve 
mudanças na qualidade de vida dos assentados após o ingresso no assentamento. 

 
2. QUALIDADE DE VIDA NO MEIO RURAL 

 
 
Nas mais diversas áreas da ciência dissertam-se sobre qualidade de vida. O único 

consenso é que trata-se de um conceito em construção. Definir com precisão o que é 
qualidade de vida e sua contribuição para o bem-estar de um indivíduo ou de um grupo é 
arriscado e sempre polêmico. Para exemplificar a imprecisão do termo, observam-se as 
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mudanças que a noção de qualidade de vida vem assumindo ao longo do tempo. A 
qualidade de vida dos povos das sociedades antigas estava em não ser ameaçado pelos 
deuses, pelos inimigos e pelas intempéries naturais: “a vida era a rotina, a qualidade dela 
era não quebrar a rotina” (BUARQUE, 1993). Nos séculos XVIII e XIX, a qualidade de 
vida passou a ser equivalente a viver nas cidades e controlar a natureza. A partir do século 
XX, a qualidade de vida se constitui em uma busca utópica do ser humano, um “ideal da 
contemporaneidade” transformado em consumo (BARBOSA, 1996). Essa condição tem 
por base o conceito de qualidade de vida ligado à vida urbana, ao industrialismo moderno e 
aos bens de consumo. Tal conceito se torna irrealizável, na medida em que não é possível 
disponibilizar tais bens a todos.  

Sen (2000) aborda de vida a partir de dois conceitos: capacitação (capability), que 
representa as possíveis combinações de coisas que uma pessoa está apta a fazer ou ser, e 
funcionalidades (functionings), que representa partes do estado de uma pessoa - as várias 
coisas que ela faz ou é. Assim, a capacitação reflete, em cada pessoa, as combinações 
alternativas de funcionalidades que esta pessoa pode conseguir. Desta forma, a qualidade 
de vida pode ser avaliada em termos da capacitação para alcançar funcionalidades, tais 
como as funcionalidades elementares (nutrir-se adequadamente, ter saúde, abrigo etc.) e as 
que envolvem auto-respeito e integração social (tomar parte da vida da comunidade). A 
capacitação de uma pessoa dependerá de um conjunto de fatores, incluindo-se aí 
características de personalidade mas, principalmente, de arranjos sociais; a intenção de 
Sen, com o uso do termo capacitação, é a de enfatizar a análise política e social das 
privações. Por exemplo, se uma pessoa pode viver livre da ameaça da malária, isso 
significa que ela tem esta capacitação para alcançar tal vida, graças à ação de outros, tais 
como a dos pesquisadores de medicamentos, dos epidemiologistas, da saúde pública etc. 
Dito de outra forma, para Sen a capacitação não se mede pelas realizações efetivas de uma 
pessoa, mas pelo conjunto de oportunidades reais que ela tem em seu favor. A qualidade 
de vida não deve, portanto, ser entendida como um mero conjunto de bens, confortos e 
serviços, mas, através destes, das oportunidades efetivas das quais as pessoas dispõem 
para ser. Oportunidades dadas pelas realizações coletivas, passadas e presentes. 

Atualmente, a noção de qualidade de vida, eminentemente humana, transita em um 
campo semântico polissêmico por estar, de um lado, relacionada ao modo, condições e 
estilos de vida e, de outro, à idéias de desenvolvimento sustentável, de ecologia humana, 
de desenvolvimento, de direitos humanos e sociais. Tem sido aproximada “ao grau de 
satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental e à própria estética 
existencial. Pressupõe a capacidade de efetuar uma síntese cultural dos elementos que 
determinada sociedade considera seu padrão de conforto e bem estar” (MINAYO et al 
2000). 

O local do rural foi se tornando cada vez mais influenciado por realidades sociais 
bem distantes dele. Os meios de comunicação e o contato estreito entre o rural e o urbano 
influenciaram os habitantes do campo. Isso não significa que o rural não manteve o cerne 
de sua racionalidade e uma diversidade social e cultural própria que, segundo alguns 
autores, nunca foi completamente uniformizada e que tem base local. Segundo Abramovay 
(1996), os sistemas produtivos mais dinâmicos não emergiram de uma universalidade 
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abstrata, mas de uma racionalidade endógena, de cooperação e troca de informações cuja 
base é o local.  

O mundo rural é um espaço de expressão de culturas, latentes ou expressas, e seus 
traços distintos estão ligados à origem camponesa, ao contato com a natureza, à atividade 
manual, ao caráter artesanal e multidimensional da atividade profissional, à lógica familiar 
e também à opressão e ao desprezo que a classe camponesa tem sofrido ao longo dos 
séculos. Pode-se dizer que diferenças entre o mundo urbano e rural são, sobretudo, 
diferenças culturais. Considerá-las pode ajudar na promoção do desenvolvimento 
econômico e social e, também, na promoção da qualidade de vida no campo. “  

As discussões sobre o desenvolvimento rural são marcadas pela visão moderna, que 
atribui prioritariamente a qualidade de vida do agricultor ao seu acesso à tecnologia, ao 
progresso econômico e à segurança financeira, sem considerar as dinâmicas culturais e 
ambientais. Para se discutir a qualidade de vida do agricultor familiar é preciso considerar 
as peculiaridades do mundo rural, dentro do contexto cultural de cada comunidade. 
Algumas dessas peculiaridades, como a proximidade da natureza, o caráter artesanal da 
agricultura e o caráter das relações humanas, embasam uma discussão fértil sobre 
qualidade de vida no meio rural e sobre a inserção da agricultura familiar no contexto de 
produção orgânica de alimentos.  

A necessidade emergencial de preservar o meio ambiente entra em conflito com o 
modelo de produção de alimentos dominante. Por outro lado, essa necessidade possibilita a 
convergência de olhares em direção ao mundo rural. Esses olhares percebem, então, que as 
peculiaridades desse mundo passam a ser vistas como aspectos positivos de qualidade de 
vida. 

Dentro dessa perspectiva, o meio rural tende a se configurar como um espaço de 
promoção de qualidade de vida para a sociedade rural e urbana. Porém, o rural só pode 
ganhar tal dimensão se o sistema produtivo adotado tiver a mesma percepção dessa noção. 
Um sistema produtivo que promova qualidade de vida deve ter como prioridade a 
preocupação de preservar o meio ambiente, de dignificar socialmente o agricultor, de 
valorizar a cultura local e o saber tradicional e de produzir alimentos saudáveis. Todos 
esses aspectos se inter-relacionam na discussão sobre qualidade de vida 
 
3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
3.1 Área de estudo e origem dos dados 

 
A pesquisa teve como área de estudo o Projeto de Assentamento Federal Santa 

Bárbara II, localizado na Região de Médio Jaguaribe, no município de Jaguaretama, no 
Estado do Ceará.  

Quanto ao Projeto de Assentamento Santa Bárbara II, o seu histórico  relata que 
originou-se de um conjunto de 04 (quatro) propriedades denominadas Santa Bárbara, 
Tapera, Mufinesa e Sítio Campina Alegre. Após ocorrer a consolidação das áreas em tela, 
o ex-proprietário transformou tudo em uma empresa rural, que foi denominada São Luis 
Agropecuária “SALUSA. 
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Com a construção da Barragem do Castanhão e frente às pressões dos Movimentos 
Sociais, o INCRA passou a ter responsabilidade de adquirir imóveis para ajudar no 
reassentamento das famílias atingidas pelas obras da barragem. O então superintendente do 
INCRA determinou o recadastramento de todos os imóveis acima de 1.000 ha, encravados 
nos municípios de Morada Nova, Alto Santo, Jaguaribara, Jaguaribe e Jaguaretama, para 
medir o grau de exploração. Através desta ação a Fazenda Santa Bárbara foi declarada 
propriedade improdutiva. A partir desse momento o INCRA, atendendo solicitações do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), de Jaguaretama, do Núcleo Cachoeira do 
Balduino, do Grupo de Trabalho do Castanhão, lideranças municipais e das famílias 
atingidas pela Barragem do Castanhão, passou a montar o processo de desapropriação. No 
dia 26/12/1998, foi autorizada a entrada de 50 (cinqüenta) famílias, constantes da relação 
apresentada pelas lideranças dos trabalhadores, para evitar pacificamente possíveis danos 
ao patrimônio expropriado. Assegurada a criação oficial do projeto, em 04/01/1999 o 
grupo dos 50 (cinqüenta) trabalhadores assumiu definitivamente a responsabilidade pela 
seleção dos demais companheiros, inclusive reservando 80 das 178 vagas do projeto para 
reassentar famílias atingidas do Castanhão. 

 Atualmente o Projeto de Assentamento Santa Bárbara II está dividido em 03 (três) 
comunidades: Núcleo Barragem, com 55 (cinqüenta e cinco) famílias; Núcleo Alegre, com 
86 (oitenta e seis) famílias; e o Núcleo Campina Alegre, com 38 (trinta e oito) famílias. 

 
3.2 Definição do tamanho da amostra 
 

 
A amostra utilizada na pesquisa foi definida a partir de uma população composta 

por 179 famílias residentes nas três comunidades. Para o cálculo do tamanho da amostra 
foi utilizada a fórmula proposta por Fonseca e Martins (1996), com dois desvios e erro 
amostral de 5%. 

 O tamanho da amostra foi definido inicialmente em 123 famílias. No entanto, 
segundo Pires (2006) quando o tamanho inicial da amostra representa uma proporção 
superior a 5% do total de elementos da população utiliza-se um fator de correção, de modo 
que o tamanho final da amostra de famílias entrevistadas foi 85. O método amostragem 
empregado foi amostragem aleatória estratificada proporcional (sendo os estratos as três 
comunidades).  
 
3.3 Instrumento de coleta de dados 
 

Para a realização da pesquisa foram utilizados dados primários e secundários. Os 
dados primários foram obtidos através da aplicação de questionários de entrevistas diretas 
junto às famílias de assentados. Foram utilizadas no questionário perguntas recall, ou seja, 
perguntas que exploram a memória dos entrevistados para perguntar, hoje, como era a 
situação em algum período anterior. No caso, como eram as condições de qualidade de 
vida antes do projeto de assentamento. 

Segundo MDA/SRA (2007) “ essas perguntas podem ser razoavelmente confiáveis 
em relação a certos tipos de informações como, por exemplo, posse de bens duráveis, 
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condição de trabalho, certos indicadores de saúde e educação, assim como características 
relacionadas a variáveis de aspecto social.” O documento ressalta, no entanto, que “ o 
método recall não é válido em relação a informações sobre renda e outras características 
em que a memória de médio e longo prazo é falha e, portanto, as respostas não são 
confiáveis. 

A coleta dos dados ocorreu no mês de outubro de 2009. Quanto aos dados 
secundários a principal fonte foi o INCRA. 

 
3.4 Métodos de análise 
 
3.4.1 Análise tabular 

 
A análise exploratória dos dados foi realizada a partir da construção de tabelas de 

distribuição de freqüências, tabelas de contingência e gráficos. Segundo Gil (1999) são 
técnicas estatísticas empregadas com o objetivo de organizar os dados da pesquisa e 
apresentá-los de forma clara e condensada. 
 
3.4.2 Comparação entre a qualidade de vida antes e após o projeto de assentamento 
 

A pesquisa foi realizada a partir de uma amostra, o que aponta a necessidade do 
emprego de testes de hipóteses para inferências relativas a todos os assentados de projeto 
de assentamento. Assim, na comparação entre a qualidade de vida dos assentados antes e 
após o projeto de assentamento foram realizados os seguintes testes: 

• Nas análises envolvendo variáveis quantitativas e com distribuição 
normal: teste t pareado para comparação de duas médias; 

•  Nas análises envolvendo variáveis qualitativas ordinais: teste de 
Wilcoxon; 

• Nas análises envolvendo variáveis qualitativas nominais: teste 
McNemar. 

  
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A qualidade de vida dos assentados entrevistados foi avaliada por meio das 
abordagens quantitativa e qualitativa. Na análise quantitativa foram contempladas as 
dimensões: saúde, educação, condições de moradia, condições sanitárias, acesso a bens 
duráveis, consumo de alimentos, transporte e lazer. A subjetividade que envolve o conceito 
de qualidade de vida foi incorporada ao estudo por meio da opinião dos entrevistados 
quanto a sua situação atual, comparada à situação antes do projeto de assentamento.  

 
4.1 Dimensões Saúde e Educação 

 
Embora não sejam objetivos diretos de programas voltados para a reforma agrária e 

apoio à agricultura familiar optou-se por incluir as dimensões saúde e educação na análise 
da qualidade de vida dos assentados de Santa Bárbara devido a sua importância conceitual. 
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Além disso, acesso à saúde e educação são direitos de todos e a privação destes serviços 
compromete a qualidade de vida.  

A Tabela 1 apresenta a proporção de entrevistados beneficiados com serviços de 
saúde e educação antes e após o projeto de assentamento. Como pode ser observado houve 
uma mudança significativa nos indicadores após a entrada no assentamento, confirmada 
pelo resultado do teste de hipótese a um nível de significância de 1%.  

 
Tabela 1. Proporção de assentados com acesso a serviços de saúde e educação antes e após 

a entrada no projeto de assentamento.(a) 
Tipo de Serviço Antes do programa Após o programa Valor de P 
acesso a médicos 44,7 96,5 0,000* 
acesso a dentistas 35,3 81,2 0,000* 
escola para os filhos 64,7 98,8 0,000* 
Fonte: Dados da pesquisa 
(a)  Teste McNemar  para comparação de amostras pareadas – Variáveis nominais.  * Significativo a 1%. 

 
Analisando-se isoladamente a dimensão saúde, Tabela 2, nota-se que no 

assentamento todos contam com atendimento médico em posto de saúde onde recebem 
cuidados básicos como vacinação, acompanhamento de gestantes, orientação sobre 
prevenção de doenças. Além do posto de saúde, todos afirmaram ter acesso a agente de 
saúde e hospital público. Em relação às mudanças ocorridas após a entrada no 
assentamento foram significativos os indicadores acesso a agentes de saúde e posto de 
saúde. 

 
Tabela 2. Proporção de assentados segundo o tipo de atendimento médico antes e após a 

entrada no projeto de assentamento. 
Tipo de Atendimento Médico Antes do 

programa 
Após o 
programa 

Valor de 
P 

Atendimento por agente de saúde                                                     52,9 100,0 0,000* 
Posto de saúde com serviços básicos (vacinação, consultas 
etc.)                                                                  

37,7 96,4 0,000* 

Hospital da rede pública                                                                     97,6 100,0 0,500 
Plano de saúde ou serviços médicos na empresa 
(convênios)                                                                

0,0 0,0 n.a 

Atendimento particular                                                                          1,2 0,0 1,000 
Fonte: Dados da pesquisa 
n.a – Não se aplica, *Teste McNemar  para comparação de amostras pareadas – Variáveis nominais.  * 
Significativo a 1%. 

 
Um importante compromisso na gestão de saúde pública é a adoção de 

instrumentos que possibilitem à população carente o acesso aos medicamentos dos quais 
necessitam. Mesquita e Viana (2004) afirmam a partir de estudo realizado nos países da 
OEDC (Organization for Economic Cooperation and Development) que o acesso aos 
medicamentos influencia positivamente a expectativa e qualidade de vida da população. 
No assentamento Santa Bárbara apenas 2,4% dos entrevistados declararam não possuir 
renda suficiente para comprar medicamentos em caso de doença. Todos afirmaram receber 
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medicamentos distribuídos gratuitamente pelo governo, resultado decorrente de estratégias 
como o Programa Nacional de Farmácias Básicas e o Programa Farmácia Popular.  

A maioria dos assentados encontra-se satisfeita com os serviços de saúde 
disponibilizados (77,6%), Como observado na Tabela 3 o percentual de entrevistados 
insatisfeitos caiu de 35,5% para 5,9% após a entrada no assentamento. A análise das 
situações antes e após a entrada no assentamento apontou uma diferença significativa a 
1%. 

 
Tabela 3. Proporção dos entrevistados quanto à satisfação com os serviços de saúde antes e 

após o projeto de assentamento. 

Nível de satisfação antes do projeto de 
assentamento 

Nível de satisfação depois do projeto de 
assentamento 

Total 
Insatisfeito 

Medianamente 
satisfeito 

Satisfeito 

Insatisfeito 5,9 8,2 21,2 35,3 
Medianamente satisfeito 0,0 8,2 28,2 36,5 
Satisfeito 0,0 0,0 28,2 28,2 
Total 5,9 16,5 77,6 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 
*Teste Wilcoxon  apontou diferença entre as situações antes e depois do projeto de assentamento., a um nível 
de significância de 1% 

 
Em relação à educação, constatamos, dentro do projeto de assentamento, a 

existência de escolas para alunos do ensino fundamental. Para os alunos do ensino médio, 
que se deslocam até a sede do município, a prefeitura disponibiliza os meios de transporte 
necessários. No entanto, ocorrem algumas insatisfações quanto à qualidade do transporte. 
Para a maioria dos entrevistados, 54,8% o transporte escolar encontra-se em más 
condições.  

Sabe-se que o acesso a informações contribui para melhorar a qualidade de vida 
uma vez que “pessoas pouco informadas encontram-se frequentemente privadas  dos seus 
direitos porque lhes falta o poder para o seu exercício. O acesso à informação é um direito 
como o acesso à justiça, e deveria ser assegurado gratuitamente como outros serviços 
públicos”. (UNESCO, 1995). 

 No caso do assentamento Santa Bárbara a principal fonte de informação é a TV, 
Tabela 4. Antes do projeto de assentamento prevalecia o rádio. O teste de hipótese 
confirmou que houve mudança significativa quanto à fonte de informações após o ingresso 
no assentamento podendo-se inferir um aumento no número de opções de fontes, 
ressaltando, no entanto, que o acesso a revistas e internet ainda é restrito a apenas 38,8% e 
18,8% dos assentados, respectivamente. 

 
Tabela 4. Proporção dos entrevistados segundo o meio de acesso a informações antes e 
após o projeto de assentamento. 
Meio de acesso a informações Antes do 

programa 
Após o 
programa 

Valor de 
P 

Por meio de rádio 75,3 87,6 0,000* 
Por meio de TV 20,0 98,8 0,000* 
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Por meio de jornais e/ou revistas 4,7 38,8 0,000* 
Por meio da  internet 0,0 18,8 0,000* 
Fonte: Dados da pesquisa 
*Teste McNemar  para comparação de amostras pareadas – Variáveis nominais.  * Significativo a 1%. 

 
Nos últimos anos foram implementados uma série de programas voltados para a 

melhoria da educação no campo. Como resultado percebe-se uma mudança significativa no 
nível de satisfação dos assentados quanto ao indicador em questão (Tabela 5). Como 
observado houve um aumento de 42,85% no número de entrevistados satisfeitos com os 
serviços de educação aos quais têm acesso. 
 
Tabela 5. Proporção dos entrevistados quanto à satisfação com os serviços de educação 

antes e após o projeto de assentamento. 

Nível de satisfação antes do projeto de 
assentamento 

Nível de satisfação depois do projeto de 
assentamento 

Total 
Insatisfeito 

Medianamente 
satisfeito 

Satisfeito 

Insatisfeito 0,0 2,4 31,8 34,1 
Medianamente satisfeito 0,0 3,5 21,2 24,7 
Satisfeito 0,0 0,0 41,2 41,2 
Total 0,0 5,9 94,1 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 
*Teste Wilcoxon  apontou diferença entre as situações antes e depois do projeto de assentamento., a um nível 
de significância de 1% 
 
4.2 Dimensão Condições de Moradia 

 
A qualidade de vida dos assentados em relação à dimensão condições de moradia 

foi analisada a partir dos indicadores: tipo de construção do domicílio, número de cômodos 
existentes na moradia, tipo de energia utilizada na residência, tipo de água para beber. 

Como observado na Figura 1 são evidentes os ganhos de qualidade de vida no que 
se refere ao tipo de moradia. Houve um aumento de 95% na proporção de entrevistados 
que residem em casa de tijolos e com reboco, enquanto os residentes em moradia de taipa 
foram reduzidos para 1%.  
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Figura 1. Distribuição dos assentados segundo o tipo de moradia antes e depois do projeto 
de assentamento 

 
Os ganhos foram também perceptíveis considerando-se o número de cômodos 

existentes na moradia (excluindo corredor e áreas externas – alpendres, área de serviço 
externa, varandas), Figura 2. Todos os entrevistados afirmaram residir em casas com 5 ou 
mais cômodos. Embora essas famílias tenham recebido as casas construídas pelo IDACE, o 
INCRA vem dando uma grande contribuição na melhoria das condições de moradia dessas 
famílias, através dos créditos que estão sendo repassados. As famílias do Projeto de 
Assentamento Santa Bárbara II estão com todas as suas casas em fase de recuperação, 
utilizando o crédito de Aquisição de Materiais de Construção/Reforma. Mediante este 
crédito, essas famílias estão melhorando os aspectos sanitários e estéticos de suas casas.   

 

  
 
Figura 2. Distribuição dos assentados segundo o número de cômodos na moradia antes e 
depois do projeto de assentamento 
 

Os assentados encontram-se satisfeitos quanto ao número de cômodos na residência 
e acreditam ser suficiente para abrigar o total de moradores (Tabela 6). Esta satisfação 
aumentou significativamente após a entrada no assentamento. 
 

Tabela 6. Proporção dos beneficiários quanto à satisfação com o número de cômodos da 
casa em relação ao número de moradores antes e após o ingresso no projeto de 
assentamento.  

Satisfação quanto ao número de 
cômodos da casa em relação ao 

número de moradores antes do  projeto 
de assentamento 

Satisfação quanto ao número de cômodos da casa 
em relação ao número de moradores depois do 

projeto de assentamento Total 

Satisfeito Insatisfeito 
Satisfeito 54,1 4,7 58,8 

Insatisfeito 40,0 1,2 41,2 
Total 94,1 5,9 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 
*Teste McNemar apontou diferença entre as situações antes e depois do projeto de assentamento, a um nível 
de significância de 1% 
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Antes do assentamento apenas 23,5% dos entrevistados possuíam energia elétrica 
na residência, enquanto 75,3% usavam lampião a querosene (lamparinas e velas). 
Atualmente todos possuem energia elétrica na residência, uma diferença significativa 
confirmada pelo teste de hipótese de Wilcoxon que apontou diferença entre as situações 
antes e depois do projeto de assentamento, a um nível de significância de 1%. O acesso à 
energia elétrica foi uma das importantes conquistas da população rural graças a iniciativas 
como o Projeto São José e o Programa Luz pata Todos. 

Os dados da Tabela 7 demonstram a pouca preocupação dos assentados com a 
qualidade da água. A maioria dos entrevistados bebe água sem nenhum tipo de tratamento 
(70,3%) e apenas 9,5 tem acesso à água da CAGECE. Apesar dos maus resultados esse 
indicador apresentou uma melhora significativa ao nível de 1%, segundo teste de wilcoxon. 

 
Tabela 7. Proporção dos beneficiários quanto tratamento dado à água de beber antes e após 

o ingresso no projeto de assentamento.  

Tipo de tratamento 
dado à água de beber 
antes do  projeto de 

assentamento 

Tipo de tratamento dado à água de beber depois do projeto de 
assentamento 

Total Água sem 
tratamento                                                 

Água da 
CAGECE                                       

Água com 
tratamento (filtrada, 
fervida,com cloro 

Água sem tratamento                                                 66,2 0,0 20,3 86,5 
Água da CAGECE                                                     2,7 0,0 9,5 12,2 
Água com tratamento 
(filtrada, fervida,com 
cloro 

1,4 0,0 0,0  1,4 

Total 70,3 0,0 29,7 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 
*Teste Wilcoxon apontou diferença entre as situações antes e depois do projeto de assentamento, a um nível 
de significância de 1% 

 
Antes de estar na situação de beneficiários da Reforma Agrária, segundo 

depoimento da maioria dos entrevistados, foi constatado que a maior parte destas famílias 
bebia água oriunda de algum açude ou poço, próximo ou distante de sua moradia. Hoje, 
praticamente, 100% destas famílias tiveram acesso ao crédito Apoio/Semi-Árido que foi 
repassado pelo INCRA, com a finalidade de que todas as famílias pudessem construir suas 
cisternas de placa, onde é coletada a água proveniente das chuvas.  

Conforme podemos constatar através dos dados apresentados, houve uma grande 
melhora nas condições de moradia das famílias assentadas. Os resultados discutidos nesta 
seção foram corroborados pelo elevado nível de satisfação demonstrado pelos assentados 
quanto às suas condições atuais de moradia. Como apresentado na Tabela 8, o percentual 
de assentados satisfeitos saltou de 23,8% para 92,9%  após o projeto de assentamento. 
 

Tabela 8. Proporção dos entrevistados quanto à satisfação com as condições de moradia 
antes e após o projeto de assentamento. 

Nível de satisfação antes do projeto de 
assentamento 

Nível de satisfação depois do projeto de 
assentamento 

Total 



 
 

 
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2010, 

Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural 
 

13

Insatisfeito 
Medianamente 

satisfeito 
Satisfeito 

Insatisfeito 0,0 2,4 47,6 50,0 
Medianamente satisfeito 2,4 1,2 22,6 26,2 
Satisfeito 0,0 1,2 22,6 23,8 

Total 2,4 4,8 92,9 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 
*Teste Wilcoxon  apontou diferença entre as situações antes e depois do projeto de assentamento., a um nível 
de significância de 1% 

 
Notou-se que muitos saíram de uma casa de taipa, sem energia elétrica, sem água 

e sem os mínimos de equipamentos sanitários, para uma casa de alvenaria, rebocada, com 
piso, energia elétrica, banheiro e demais equipamentos sanitários. Inclusive, é bom 
ressaltar, a maioria das famílias não tinha casa própria. De alguma forma moravam em 
casa de terceiros. 
 
4.3 Dimensão Condições Sanitárias 
 

A carência de infra-estrutura básica no que diz respeito a abastecimento de água, 
rede de esgotamento sanitário e coleta de lixo é notória nas comunidades rurais e contribui 
negativamente para o nível de qualidade de vida. Conforme Sposito (2002), a falta de 
acesso à água segura e serviços básicos de saneamento, afeta diretamente a saúde da 
população ao favorecer a incidência e prevalência de doenças hídricas (diarréia, 
verminoses, cólera, febre tifóide, hepatite viral). 

As condições de saneamento básico verificadas no assentamento Santa Bárbara II, 
descrevem bem a realidade do meio rural. Embora sejam verificadas mudanças 
significativas no tratamento dado ao lixo nota-se que não há uma periodicidade na coleta 
de lixo pelos carros da prefeitura e 95,3% dos assentados entrevistados são forçados a 
enterrar ou queimar parte do lixo produzido (Tabela 9). 

 
Tabela 9. Proporção dos entrevistados quanto ao destino dado ao lixo antes e após o 

projeto de assentamento. 

Destino dado ao lixo antes do projeto de 
assentamento 

Destino dado ao lixo depois do projeto de 
assentamento 

Total Lixo jogado 
nas ruas, 
canais e 

superfícies                

Parte do lixo 
enterrado ou 
queimado                       

Parte do 
lixo é 
recolhida 
por carros 
da 
prefeitura      

Lixo jogado nas ruas, canais e superfícies                3,5 30,6 0,0 34,1 
Parte do lixo enterrado ou queimado                        0,0 58,8 1,2 60,0 
Parte do lixo é recolhida por carros da 
prefeitura      

0,0 5,9 0,0 5,9 

Total 3,5 95,3 1,2 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 
*Teste Wilcoxon  apontou diferença entre as situações antes e depois do projeto de assentamento., a um nível 
de significância de 1% 
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Em relação à existência de sanitário no domicilio, Tabela 10, constata-se um 
aumento significativo na proporção de assentados que passaram a usufruir desta 
necessidade, resultado este, relacionado diretamente a melhoria nas condições de moradia.   

Tabela 10. Proporção dos beneficiários quanto à existência de sanitário no domicílio antes 
e após o ingresso no projeto de assentamento.  

Existência de sanitário no 
domicílio antes do  

projeto de assentamento 

Existência de sanitário no domicílio depois do 
projeto de assentamento Total 

Sim Não 
Sim 22,4 0,0 22,4 
Não 75,3 2,4 77,6 
Total 97,6 2,4 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 
*Teste McNemar apontou diferença entre as situações antes e depois do projeto de assentamento, a um nível 
de significância de 1% 

 
Apesar da existência de sanitários em 97,6% dos domicílios e do pequeno 

percentual de valas a ausência de esgotos é um fator preocupante no assentamento, pois 
compromete a qualidade da água pela contaminação do lençol freático. Dado que a maioria 
dos assentados consome água sem tratamento trata-se de uma demanda urgente. 

A Tabela 11 mostra que 94% dos entrevistados encontram-se satisfeitos com as 
condições sanitárias do assentamento. Esse percentual antes do assentamento era de apenas 
17,9%. Apesar dos valores observados é necessária uma discussão sobre a precariedade 
dos serviços esgotamento sanitário e o encaminhamento de providências no sentido de se 
criar uma infra-estrutura sanitária capaz de proporcionar maior segurança aos assentados. 
 

Tabela 11. Proporção dos entrevistados quanto à satisfação com as condições sanitárias 
antes e após o projeto de assentamento. 

Nível de satisfação antes do projeto de 
assentamento 

Nível de satisfação depois do projeto de 
assentamento 

Total 
Insatisfeito 

Medianamente 
satisfeito 

Satisfeito 

Insatisfeito 2,4 2,4 69,0 73,8 
Medianamente satisfeito 0,0 1,2 7,1 8,3 
Satisfeito 0,0 0,0 17,9 17,9 

Total 2,4 3,6 94,0 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 
*Teste Wilcoxon  apontou diferença entre as situações antes e depois do projeto de assentamento., a um nível 
de significância de 1% 
 
4.4 Dimensão Bens Duráveis 

 
A análise do patrimônio doméstico foi operacionalizada por meio do agrupamento 

dos bens duráveis disponíveis em três grupos de acordo com o Quadro 1.  
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Quadro 1. Agrupamentos dos bens de consumo duráveis adotado na análise do patrimônio 
doméstico dos beneficiários 

Grupo I Grupo II Grupo III 
Bicicleta 

Rádio 
Ferro de passar 

Fogão a gás 
Máquina de costura 

Televisão 
Som 

Geladeira 
Liquidificador 

Moto 

Carro de passeio 
Caminhão 

Máquina de Lavar Roupa 
Vídeo cassete 

DVD 
Fonte: Elaborado própria  
 

De acordo com os dados da Tabela 12 verifica-se uma diferença significativa no 
acesso a bens duráveis após o ingresso dos entrevistados no projeto de assentamento. 
57,6% destes afirmaram não possuir nenhum dos bens citados antes do assentamento. Após 
o ingresso esse percentual caiu para zero, enquanto 60,0% afirmaram possuir pelo menos 
um dos bens de cada grupo. 

Esse avanço significativo na aquisição de bens duráveis teve respaldo de políticas 
públicas implantadas nos projeto de assentamento: contribuição do INCRA quando da 
injeção dos diversos créditos repassados para àquelas famílias assentadas e acessos a outras 
políticas públicas como por exemplo o acesso ao crédito do PRONAF.  
 
Tabela 12. Proporção dos beneficiários quanto ao acesso a bens duráveis antes e após o 

projeto de assentamento. 

Acesso bens duráveis 
domésticos antes do 

projeto de assentamento. 

Acesso a bens duráveis domésticos depois do projeto de assentamento. 

Total 
Não possui 

nenhum bem 
dos grupos 

citados        

Possui pelo 
menos um dos 
bens do grupo 

1          

Possui pelo 
menos um dos 
bens do grupo 

1 e 2     

Possui pelo 
menos um dos 
bens do grupo 

1,2 e 3 
Não possui nenhum bem 
dos grupos citados        

0,0 1,2 27,1 29,4 57,6 

Possui pelo menos um dos 
bens do grupo 1          

0,0 0,0 5,9 12,9 18,8 

 Possui pelo menos um 
dos bens do grupo 1 e 2     

0,0 0,0 5,9 14,1 20,0 

Possui pelo menos um dos 
bens do grupo 1, 2 e 3 

0,0 0 0 3,5 3,5 

Total 0,0 1,2 38,8 60,0 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 
*Teste Wilcoxon apontou diferença entre as situações antes e depois do projeto de assentamento., a um nível 
de significância de 1% 
  

O comportamento dos beneficiários entrevistados quanto ao consumo, foi analisado 
a partir das categorias: máquinas, equipamentos e implementos, alimentação, vestuário, 
produtos de limpeza, educação e capacitação, compra de animais. Como observado 97,6% 
e 98,8% dos entrevistados afirmaram que aumentaram o consumo de alimentos e material 
de educação/capacitação, respectivamente. Figura 3. Por outro lado, bens de maior valor 
como máquinas e equipamentos ainda são limitados a um número menor de produtores. 
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Figura 3. Proporção de assentados que afirmaram ter aumentado o consumo dos produtos 
após entrada no assentamento 
 

A possibilidade de consumir uma maior quantidade e uma maior diversidade de 
produtos contribuiu para aumentar a satisfação dos entrevistados quanto ao acesso a bens 
duráveis, o que pode ser analisado na Tabela 13.  
 
Tabela 13. Proporção dos entrevistados quanto à satisfação com o acesso a bens duráveis 

antes e após o projeto de assentamento. 

Nível de satisfação antes do projeto de 
assentamento 

Nível de satisfação depois do projeto de 
assentamento 

Total 
Insatisfeito 

Medianamente 
satisfeito 

Satisfeito 

Insatisfeito 0,0 7,1 51,8 58,8 
Medianamente satisfeito 0,0 2,4 21,2 23,5 
Satisfeito 0,0 1,2 16,5 17,6 

Total 0,0 10,6 89,4 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 
*Teste Wilcoxon  apontou diferença entre as situações antes e depois do projeto de assentamento., a um nível 
de significância de 1% 
 
 
4.5 Dimensão Transporte 
 

A mobilidade das famílias do local de residência (zona rural) até os centros urbanos 
é uma necessidade. Na cidade são adquiridos os produtos de consumo, nelas encontram-se 
os bancos, as escolas de ensino médio, os hospitais. Ter acesso a um transporte digno é 
uma condição inicial para uma melhor qualidade de vida. Para os moradores do 
assentamento Santa Bárbara este transporte pode ser a moto própria (57,8%) ou o 
transporte coletivo (38,6%) para a maioria dos assentados.  

Com referência ao deslocamento de alunos, do ensino médio e alguns da graduação, 
para a sede do município, a Prefeitura Municipal de Jaguaretama garante o deslocamento 
desses alunos. O deslocamento, para alguns é em ônibus e outro é em pequenos caminhões 
coberto com lonas e que apresentam assentos improvisados. 
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Já aquelas famílias que não dispõem de transporte próprio, utilizam os carros de 
horário, que são caminhões cobertos com lonas e que apresentam, na parte da carroceria, 
assentos improvisados. No mesmo meio de transporte as famílias também transportam os 
produtos que adquirem na cidade.  

A maioria das famílias que utiliza os carros de horário afirma que o serviço atende 
à necessidade e, portanto, se diz satisfeita. Embora desejem que o tipo de transporte seja 
melhorado. 

Apesar de apenas 2,4% dos entrevistados terem seu próprio automóvel verifica-se 
por meio dos dados apresentados na Tabela 14 que 90,6% dos amostrados encontram-se 
satisfeitos com as suas condições de transporte, um percentual elevado principalmente se 
comparado com a situação que antecede o assentamento (42,4%). 
 

Tabela 14. Proporção dos entrevistados quanto à satisfação com o transporte utilizado 
pelos moradores do domicílio antes e após o projeto de assentamento. 

Nível de satisfação antes do projeto de 
assentamento 

Nível de satisfação depois do projeto de 
assentamento 

Total 
Insatisfeito 

Medianamente 
satisfeito 

Satisfeito 

Insatisfeito 3,5 0,0 36,5 40,0 
Medianamente satisfeito 0,0 4,7 12,9 17,6 
Satisfeito 1,2 0,0 41,2 42,4 

Total 4,7 4,7 90,6 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 
*Teste Wilcoxon  apontou diferença entre as situações antes e depois do projeto de assentamento., a um nível 
de significância de 1% 
 
4.6 Dimensão Lazer 
 

As opções de lazer encontradas no assentamento Santa Bárbara são poucas. Os 
homens costumam freqüentar os campos de futebol, para jogar ou assistir os jogos 
enquanto as mulheres, por não terem muita opção, se prendem a alguns programas 
televisivos, ou, alguma atividade religiosa, quando ocorre no assentamento. 

 
Não foram percebidas mudanças significativas nas opções de lazer dos assentados 

no que se refere a praças, associações desportivas. Além disso, foi a dimensão que 
apresentou o menor percentual de pessoas satisfeitas, 60% conforme Tabela 15, o que 
sugere a adoção de estratégias que propiciem mais alternativas de diversão para a 
população. 

 
Tabela 15. Proporção dos entrevistados quanto à satisfação com as opções de lazer antes e 

após o projeto de assentamento. 

Nível de satisfação antes do projeto de 
assentamento 

Nível de satisfação depois do projeto de 
assentamento 

Total 
Insatisfeito 

Medianamente 
satisfeito 

Satisfeito 
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Insatisfeito 23,5 4,7 10,6 38,8 
Medianamente satisfeito 1,2 8,2 3,5 12,9 
Satisfeito 0,0 2,4 45,9 48,2 

Total 24,7 15,3 60,0 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 
*Teste Wilcoxon  apontou diferença entre as situações antes e depois do projeto de assentamento., a um nível 
de significância de 1% 
 

Complementando a análise da qualidade de vida dos assentados apresenta-se uma 
breve análise da satisfação dos assentados quanto à quantidade e qualidade dos alimentos 
consumidos, Tabelas 16 e 17. Constatou-se mudanças significativas nos dois indicadores 
considerados. A maioria das famílias assentadas afirmou em seus depoimentos que 
mediante a melhora nas condições de renda, passaram a comprar alimentos em maior 
quantidade e com uma maior variedade. Produtos como carnes em geral, frutas e verduras 
passaram a ser mais facilmente adquiridos.  

 
Tabela 16. Proporção dos entrevistados quanto à satisfação com a quantidade de alimentos 

antes e após o projeto de assentamento. 

Nível de satisfação antes do projeto de 
assentamento 

Nível de satisfação depois do projeto de 
assentamento 

Total 
Insatisfeito 

Medianamente 
satisfeito 

Satisfeito 

Insatisfeito 4,8 4,8 32,1 41,7 
Medianamente satisfeito 0,0 6,0 22,6 28,6 
Satisfeito 0,0 0,0 29,8 29,8 

Total 4,8 10,7 84,5 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 
*Teste Wilcoxon  apontou diferença entre as situações antes e depois do projeto de assentamento., a um nível 
de significância de 1% 
 
Tabela 17. Proporção dos entrevistados quanto à satisfação com a qualidade de alimentos 

antes e após o projeto de assentamento. 

Nível de satisfação antes do projeto de 
assentamento 

Nível de satisfação depois do projeto de 
assentamento 

Total 
Insatisfeito 

Medianamente 
satisfeito 

Satisfeito 

Insatisfeito 1,2 2,4 33,7 37,3 
Medianamente satisfeito 0,0 6,0 16,9 22,9 
Satisfeito 0,0 0,0 39,8 39,8 

Total 1,2 8,4 90,4 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 
*Teste Wilcoxon  apontou diferença entre as situações antes e depois do projeto de assentamento., a um nível 
de significância de 1% 
 

Finalizando a análise, como mostra a Tabela 18, dos 40,5% de entrevistados  que se 
encontravam insatisfeitos antes do assentamento 33,3 % passaram a satisfeitos com a 
qualidade de vida após o assentamento. Os 4,8% que se declararam insatisfeitos com a 
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qualidade de vida após o assentamento, já se encontravam nesta situação antes do 
assentamento, ou seja, não foram identificados indivíduos que se tornaram insatisfeitos 
com a qualidade de vida de após o ingresso no assentamento Santa Bárbara. De modo 
geral, a qualidade de vida encontra-se em níveis satisfatórios para 83,3% dos assentados. 

 
Tabela 18. Proporção dos entrevistados quanto à satisfação com a qualidade de vida antes e 

após o projeto de assentamento. 

Nível de satisfação antes do projeto de 
assentamento 

Nível de satisfação depois do projeto de 
assentamento 

Total 
Insatisfeito 

Medianamente 
satisfeito 

Satisfeito 

Insatisfeito 4,8 2,4 33,3 40,5 
Medianamente satisfeito 0,0 9,5 21,4 31,0 
Satisfeito 0,0 0,0 28,6 28,6 

Total 4,8 11,9 83,3 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 
*Teste Wilcoxon  apontou diferença entre as situações antes e depois do projeto de assentamento., a um nível 
de significância de 1% 
 

A Figura 4 apresenta as dimensões analisadas e as suas respectivas proporções de 
assentados classificados como satisfeitos. 

 

 
Figura 4. Proporção de assentados satisfeitos segundo diferentes dimensões de qualidade 
de vida 
 

 
5 CONCLUSÃO 

 
Conclui-se neste estudo, que após projeto de assentamento, a qualidade de vida das 

famílias assentadas obteve uma substancial melhoria na qualidade de vida. Conforme os 
resultados, a qualidade de vida encontra-se em níveis satisfatórios para 83,3% dos 
assentados. Os indicadores que mais contribuíram para melhorar a qualidade de vida das 
famílias foram educação, condições sanitárias e condições de moradia.  
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Longe de esgotar o assunto e de representar os assentamentos como modelo 
agrícola ideal, objetiva-se com este trabalho, abrir um espaço para discussões e reflexões 
mais aprofundadas acerca das reais transformações pelas quais passam as famílias 
beneficiárias do Programa de Reforma Agrária e abrir o diálogo para que outros trabalhos 
possam ser desenvolvidos, principalmente, envolvendo outro ou até mais de um projeto de 
assentamento, por trabalho, para assim ser possível fazer uma avaliação mais apurada 
sobre o verdadeiro impacto que o projeto de assentamento proporciona na qualidade de 
vida das famílias beneficiária do citado programa. 
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