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RESUMO

Esta dissertação analisa a melhoria das condições socioeconômicas das famílias de
trabalhadores sem terra, vistas no Assentamento Paraíso de Terenos-MS, após
adquirirem a condição de pequenos proprietários rurais assentados pelo Programa
Nacional de Reforma Agrária. A grande preocupação foi com relação aos tipos de
resultados mais concretos que possam estar sendo obtidos pelos esforços, tanto no nível
das unidades familiares como da coletividade de assentados, no sentido da melhoria de
sua condição socioeconômica e do desencadeamento de um processo de
desenvolvimento local. O objetivo do trabalho foi o de investigar a estrutura,
organização e funcionamento da dimensão socioeconômica das famílias envolvidas no
Projeto de Assentamento de Reforma Agrária Paraíso, no município de Terenos-MS,
tanto no âmbito da unidade da parcela, como do assentamento, comparando essas
condições com aquelas vivenciadas anteriormente, de modo a observar nesse estudo de
caso, em que medida o projeto contribuiu para sua melhoria. Abordou-se a melhoria das
condições socioeconômicas a partir da percepção dos atores do processo, ou seja, das
famílias do assentamento Paraíso, assim como de condições concretamente constatadas.
Foram utilizados como fontes da investigação, pesquisa documental e bibliográfica,
levantamento de campo com aplicação de questionários aos titulares e filhos maiores de
14 anos e entrevista com o presidente da associação de assentados. Na análise dos dados
coletados, foi utilizado o método da análise ampliada, combinando-se técnicas
quantitativas e qualitativas. Para as famílias de origem rural, embora as condições
socioeconômicas ainda sejam inadequadas, houve melhoria se consideradas sua
condição anterior ao assentamento. Quanto às famílias de origem urbana, houve perda
de qualidade dos serviços sociais e de infra-estrutura. Embora a variação média da renda
das famílias de origem rural tenha apresentado uma melhor performance que a das
famílias de origem urbana, a renda das primeiras continua menor que a das segundas.
Observa-se que 53 % das famílias se encontram abaixo da linha de pobreza. Percebe-se
que o objetivo maior para o ingresso no Programa Nacional de Reforma Agrária foi o
desejo de produzir na própria terra, ficando em segundo e terceiro lugar,
respectivamente, deixar de ser empregado e aumento de renda. Quanto aos filhos dos
titulares, se não houver melhoria da renda familiar, 73% pretendem retornar às cidades.
Conclui-se que os assentados não possuem condições suficientes para conduzir, de
forma autônoma, um processo de desenvolvimento à escala humana.

PALAVRAS-CHAVES: Reforma agrária, assentamentos rurais, condições
socioeconômicas, capital social, Desenvolvimento Local.



ABSTRACT

The dissertation in hand  analyses the improvement of the social and economic
conditions of the families of the landless working man, after acquiring the status of
small landowners.
The situation of small rural landowners settled by the National Program for Agrarian
Reform and the inducement towards a process of local development. This case study
refers to the families of the Paradise Settlement Project, located in the municipality of
Terenos-South Mato Grosso. The improvement of the social and economic conditions is
approached from the perception of the actors in the process, that is, the families of the
Paradise settlement, represented by the titleholders of the installments and their
dependents: adults and adolescents. As sources of investigation the following were
used: documental and bibliographical  research;  field survey with the application of
questionnaires with the titleholders and children older than 14; and interviews with the
president of the association of the settlers and the extension technician. The analysis of
the questionnaires indicated that 43% of the families settled are from an urban
environment. For the families of rural origin, although the social and economic
conditions continue to be inadequate, there has been an improvement if their situation
prior to the settlement is taken into consideration. As to the families of urban origin,
they suffered a loss of quality in  social services and  infrastructure. Although the
average variation of income   for families of rural origin is seen to be better than that of
the families of urban origin, the income of the former group continues smaller that that
of the latter group.   It was observed that 53% of the families were seen to be below the
Poverty Line. It was perceived that the main aim for getting into the National Program
for Agrarian Reform was the desire to produce on their own land, and in second and
third places respectively, to get away from being hired laborers and to increase their
income. As to the children of the titleholders, if there is not an improvement in the
family income, 73% intend to return to the cities. It was concluded that the settlers do
not have sufficient conditions to autonomously conduct a process of development on a
human scale.

KEY WORDS: Agrarian reform, rural settlements, social and economic conditions,
social capital, local development.
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INTRODUÇÃO

Embora o governo brasileiro tenha procurado utilizar-se do Programa

Nacional de Reforma Agrária como instrumento para a melhoria das condições

socioeconômicas dos trabalhadores rurais sem terra e o fomento ao desenvolvimento

rural, a cada dia que passa o Programa sofre um número crescente de críticas.

Há críticos que argumentam que a eficiência da reforma agrária como

solução econômica e social, seja no aumento da produção, aumento do emprego e fator

de diminuição das tensões sociais no campo e nas cidades só será conseguida se as

pequenas propriedades forem voltadas à produção em escala comercial, de forma

competitiva, através da mecanização e tecnologia.

Para ratificar tal afirmativa, se reporta a Vasconcellos e Garcia, que ao

abordar o Princípio dos Rendimentos Decrescentes1, apresenta um exemplo clássico na

literatura econômica, denominado desemprego disfarçado, que pode ser verificado em

agriculturas de subsistência em países subdesenvolvido:

São agriculturas não voltadas ao mercado (por exemplo, a roça), com
famílias muito numerosas, de sorte que a retirada de parte dessa
população do campo não provocaria queda do produto agrícola [...]. A
transferência desse tipo de mão-de-obra para as regiões urbanas,
embora em atividades de pouca qualificação, pode ser um dos
primeiros requisitos para que um país inicie um processo de
industrialização e de crescimento econômico (VASCONCELLOS E
GARCIA, 1998: 63).

Para os movimentos sociais agrários, as pequenas propriedades continuarão

a ser as responsáveis pelo maior número de empregos no campo e pela maior produção

de alimentos para o consumo interno, desde que a reforma agrária seja adequadamente

implementada.

                                               
1 Refere-se ao comportamento da produção de uma firma, considerando, no curto prazo, a utilização de fatores fixos e

variáveis.
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O MST argumenta que reforma agrária não se faz apenas com distribuição

de terras:

Ao longo destes 17 anos, o MST compreendeu que não basta apenas
conquistar a terra. Crédito, moradia, assistência técnica, escolas,
atendimento à saúde e outras necessidades das famílias sem terra
também deveriam ser supridas. E é por isso que as famílias, mesmo
assentadas, continuam lutando. (MST, 2002: 2).

O Programa de Reforma Agrária embora deva receber atenção especial de

toda a estrutura governamental, seja federal, estadual ou municipal, transmite à

sociedade a sensação de que não está conseguindo superar os seus desafios, que na

palavra do Ministro Extraordinário de Política Fundiária do Governo Fernando

Henrique Cardoso, Raul Jungmann é “principalmente – o caminho para incorporar ao

patrimônio do país as áreas agrícolas subutilizadas e de resgatar para a cidadania o

homem do campo.” (INCRA, 2000:1).

Via de regra, a qualidade de vida das famílias assentadas é extremamente

precária, levando-as a manter uma cultura de subsistência, isto, quando não abandonam

a terra, transferindo-as irregularmente a terceiros.

Dessa situação, resulta um circulo vicioso, no qual esses agricultores que

abandonam a terra e retornam principalmente para a periferia das médias e grandes

cidades, continuam a permanecem em uma situação socioeconômica precária,

constituindo um cinturão da pobreza no entorno das cidades.

PROBLEMA E OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO

Diante dos fatos apresentados, a grande preocupação que norteou o presente

trabalho de pesquisa foi, com relação aos tipos de resultados mais concretos que possam

estar sendo obtidos pelos esforços, tanto no nível das unidades familiares como da

coletividade de assentados, no sentido da melhoria de sua condição socioeconômica e

do desencadeamento de um processo de desenvolvimento local.

O objetivo do trabalho foi o de investigar a estrutura, organização e

funcionamento da dimensão socioeconômica das famílias envolvidas no Projeto de

Assentamento de Reforma Agrária (PÁS) Paraíso, no município de Terenos-MS, tanto
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no âmbito da unidade da parcela, como do assentamento, comparando essas condições

com aquelas vivenciadas anteriormente, de modo a observar nesse estudo de caso, em

que medida o projeto contribuiu para sua melhoria.

DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

Distando 25 km à oeste e com acesso pela BR 262, Terenos é o município

mais próximo da cidade de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, onde foram

implantados até o ano de 2000, quatro dos Projetos de Assentamentos de Reforma

Agrária do estado: Campo Verde, criado em 1988 e os PAS Paraíso, Patagônia e Nova

Querência, em 1997.

A ligação aos assentamentos, localizados a sudoeste da sede do município

de Terenos é realizado pela rodovia estadual que liga essa localidade a Dois Irmãos do

Buriti, a MS 355, com acesso no Km 40, e suas distâncias da sede do município são:

Paraíso, 45 km; Patagônia, 50 Km; Campo Verde, 52 Km e Nova Querência, 57 Km

(ver mapas 1 e 2 e fotografias 1 e 2 a seguir).

Tendo em vista limitações operacionais e a necessidade da delimitação da

área de pesquisa, optou-se em elaborar, considerando o foco do trabalho, um estudo de

caso do assentamento  Paraíso, por ser, a época,  o assentamento mais próximo da

capital do Estado, conseqüentemente, sofrendo mais intensamente sua influência,

refletidas, provavelmente, em que:

1) considerável parcela das famílias fosse oriunda da periferia de Campo

Grande;

2) a ação junto aos órgãos governamentais seria mais efetiva, e

3) o grande mercado consumidor do Estado, sua Capital, poderia ser o

destino da sua produção.

Os dois últimos pressupostos apresentados nos levaria a crer que os colonos

do PAS Paraíso teriam maiores vantagens comparativas que outros projetos de

assentamento, condições que propiciaria uma maior evolução quanto a sua situação

socioeconômica.
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Mapa 1 – Divisão político-administrativa do MS e localização do assentamento Paraíso.



– MAPA 2 - Planta de situação do assentamento Paraíso

Planta de situação elaborada a partir de “Planta Geral do Parcelamento do Projeto de Assentamento Paraíso”, fornecida pelo INCRA,
sobreposta a uma Carta Aeronáutica de Pilotagem (CAP 9458), Escala: 1:250.000
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Foto 1 – Rodovia MS 355, Km 17 – Sentido Terenos-Dois Irmãos do Buriti

Foto 2 – Rodovia MS 355, Km 40 – Acesso aos assentamentos do Programa de
Reforma Agrária.
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As pesquisas bibliográfica e documental foram iniciadas no ano de 2000 e

as pesquisas de campo nos meses de setembro e outubro de 2002 e março de 2003. O

processo investigativo encerrou com a conclusão da dissertação, em março de 2003.

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

A investigação científica faz-se com através de métodos, que segundo Gil

(1991: 21), são procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o

conhecimento ou demonstração da verdade.

Adotou-se para esse trabalho de investigação cientifica, o método

hipotético-dedutivo, em sua estruturação geral, partindo-se do problema e pressupostos

hipotéticos, submetendo-os aos fatos possíveis de serem observados sistematicamente,

organizados e refletidos pela discussão crítica, com ajuda de um suporte teórico, de

modo a se comprovar ou falsear hipóteses.

 Um bom estudo de caso, segundo Yin (2001: 107), utilizará o maior

número possível de fontes. As fontes de evidência que coloca como mais importantes

são: a documentação, os registros em arquivos, as entrevistas, a observação direta, a

observação participante e os artefatos físicos.

Utilizou-se, portanto, de método observacional no contato direto com os

indivíduos, por meio de formulários, entrevista e questionários2 e com base em toda

sorte de documentos produzidos, como instrumento de coleta de dados para a pesquisa

de campo, além de registros em arquivos e pesquisa bibliográfica como fontes

suplementares de dados.

A foto 3 a seguir apresenta uma pesquisadora defronte um dos lotes do

Assentamento Paraíso.

O estudo de caso, segundo Yin (2001: 32), é uma investigação empírica que

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real,

especialmente quando os limites entre e fenômeno e o contexto não são claramente

definidos.

Stoecker (apud YIN, 2001: 33) afirma que o estudo de caso não é nem uma

tática para coleta de dados nem meramente uma característica do planejamento em si,

mas uma estratégia de pesquisa abrangente: compreende um método que abrange tudo –

                                               
2 Ver modelos nos Anexos A, B, C e D.
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com a lógica de planejamento, incorpora abordagens específicas à coleta e à análise de

dados.

Foto 3 – Pesquisadora defronte um lote do assentamento Paraíso

O estudo de caso, segundo Diniz (1999) permite uma elaboração mais

profunda do conhecimento, amparando a prática crítica. Para essa autora, o estudo de

caso aparece como uma forma de abordagem que permite a captação científica da

realidade, combinando-se a observação dos fatos com uma indagação cuidadosa e

particularizada sobre o problema, sendo utilizado para se analisar situações concretas.

Como estudo exploratório, segundo a autora, o estudo de caso favorece a

apreensão do problema nos seus diferentes aspectos, ao mesmo tempo em que induz ao

pensamento lógico e ao exercício intelectual.

A avaliação de programas que obtêm apoio público como programas

municipais, estaduais e federais é exemplificado por Yin (2001: 52) como tópico

comum de estudos de caso. Para Young (apud DINIZ, 1999) essa forma de investigação

da realidade abre caminhos para estudos comunitários.

Muitos pesquisadores demonstram, na visão de Yin, preconceitos

tradicionais para com a estratégia do estudo de caso. E dentre as preocupações mais

comuns que provocam tal postura, destaca-se o fato de que o estudo de caso fornece

pouca base para se fazer generalizações científicas.
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Argumentando contra tal questionamento, Yin (2001: 29) se refere a um

experimento: fatos científicos raramente se baseiam em experimentos únicos. Da

mesma forma que os experimentos, os estudos de caso são generalizáveis a proposições

teóricas, e não a populações ou universos. Nesse sentido, o estudo de caso, como o

experimento, não representa uma amostragem, e o objetivo do pesquisador é expandir e

generalizar teorias (generalização analítica) e não enumerar freqüências (generalização

estatística):

... provavelmente o estudo de caso exemplar será aquele em que:
- [...]
- As questões subjacentes forem de importância nacional, tanto em

termos teóricos quanto em termos políticos ou práticos (YIN,
2001: 181).

Nesta pesquisa procedeu-se inicialmente à revisão bibliográfica sobre a

abordagem teórico-conceitual que serviu de referência ao trabalho, seguido de pesquisa

documental, objetivando ambientação com o aspecto normativo-legal do Projeto de

Reforma Agrária no Brasil.

Para se obter representatividade do objeto investigado, através dos dados

eleitos, condições socioeconômicas do assentamento, assim como da disponibilidade do

pesquisador em observar os fatos e captar-lhes os nexos, optou-se por uma amostragem

da realidade pesquisada.

Antes, porém, foi realizado pré-teste no questionário a ser aplicado aos

titulares e dependentes, em 5 % das famílias do assentamento Paraíso.

DEFINIÇÃO DA AMOSTRAGEM

A partir do princípio de que as pesquisas são realizadas através de estudos

de elementos que compõe uma amostra extraída da população que se pretende analisar,

cabe determinar qual a população alvo do estudo e o tamanho da amostra a ser utilizada.

O universo da investigação são os parceleiros do assentamento Paraíso, que

é constituído por 98 famílias.

Parafraseando Fonseca (1996: 177), diz-se que na teoria da amostragem, são

considerados duas dimensões: o dimensionamento da amostra e sua composição.



22

Para dimensionar o tamanho da amostra se utilizou o procedimento

apresentado pelo autor, para variável nominal ou ordinal e população finita:

N =        Z². p. q . N
        d²(N-1) +  Z². p . q

 onde: N = composição da amostra

Z = abscissa da curva normal padrão

p = estimativa da proporção

q = 1- p

d = erro amostral

Considerou-se para composição dessa fórmula, expresso como “Z” (abscissa

da curva normal padrão), um nível de confiança ajustada a dois desvios para a curva de

Gauss, representando um desvio-padrão de aproximadamente 95,5 % de seu total.

Segundo Fonseca (1996: 180), essa fórmula é básica para qualquer tipo de

composição da amostra. A partir da aplicação da fórmula, foi determinado que para uma

margem de erro de 6 %, o espaço seria de 34 amostras.

Em vista do exposto adotou-se um espaço de 34 amostras, representando 34

famílias ou 34,69 % do universo a ser pesquisado.

Para se determinar a composição da amostra, adotou-se o método

probabilístico por amostragem aleatória simples, utilizando-se a Tabela de Números

Aleatórios (8ª , 9ª  e 10ª  colunas), apresentada por Crespo (2000: 223).

Os lotes do assentamento Paraíso são numerados de 1 a 98 e partir da

abordagem especificada, foi elencado o seguinte rol como os elementos da amostra: 01,

02, 08, 15, 21, 22, 26, 28, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 48, 49, 51, 54, 55, 58, 65, 69, 70,

72, 74, 76, 78, 79, 83, 86, 87, 88, 89, 91, 98 e reservas: 85, 14, 56, 36, 04, 43, 46, 06 e

97.

Foram pesquisados os titulares e os dependentes, maiores de 14 anos,

residentes no assentamento, entrevistado um representante da Associação do

Assentamento Paraíso e o técnico extensionista.
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LIMITAÇÕES NA FASE DA COLETA

As limitações encontradas para o desenvolvimento da pesquisa, foram:

                   A dificuldade de acesso ao PAS Paraíso, realizado pela Rodovia MS 355,

estrada com leito natural e a estrada vicinal que liga a MS 355 ao assentamento, que

alterna trechos pedregosos com bancos de areia, prejudicando, num trecho de 45 Km, o fluxo de

veículos (ver fotografias 1 e 2 à página 18 e fotografias 4 e 5 a seguir).

Foto 4 - Rodovia MS 355, Km 28 – Sentido Terenos-Dois Irmãos do Buriti

A preparação para a coleta de dados é abordado por Yin (2001, 79), que

alerta sobre as habilidades, treinamento e preparação necessários para o pesquisador no

estudo de caso específico. Contrariando o que muitas pessoas acreditam, a pesquisa de

estudo de caso caracteriza-se como um dos tipos mais árduos de pesquisa.

O autor comenta que para ajudar a prepara o pesquisador a realizar um

estudo de caso de alta qualidade, deve-se planejar sessões intensivas de treinamento,

desenvolver e aprimorar protocolos de estudo de caso e conduzir um estudo piloto.

Um estudo piloto foi realizado em uma amostra de 5 % do universo alvo da

pesquisa, porém a qualificação da equipe de pesquisadores ficou limitada, tendo em

vista a dificuldade de se implementar um programa adequado de treinamento.
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Foto 5– Rodovia MS 355, Km 35 – Sentido Terenos/Dois Irmãos do Buriti

MÉTODO DE ANÁLISE AMPLIADA DOS DADOS

Na análise dos dados coletados, foi utilizado o método da análise ampliada,

combinando-se técnicas quantitativas e qualitativas. As técnicas quantitativas foram

úteis para explicitar com maior objetividade os fenômenos sensíveis e aparentes.

Entretanto, a prioridade do qualitativo foi dado nas interpretações das informações

obtidas para a caracterização da realidade do assentamento, relacionada ao contexto e

aos processos relativos às condições socioeconômicas, favorecendo a compreensão dos

significados que as famílias de assentados dão às suas ações.

O desenvolvimento desta dissertação foi estruturado em três capítulos. No

primeiro capítulo é apresentada a abordagem teórico-conceitual que deu sustentação à

investigação realizada.

O segundo capítulo apresenta a origem do assentamento Paraíso, bem como

as características gerais e as características econômicas das famílias ali assentadas.

A condição social das famílias de assentados é apresentada no terceiro

capítulo. Neste capítulo faz-se uma análise da infra-estrutura física do assentamento e

da infra-estrutura de serviços disponíveis aos assentados e as compara, sob a ótica

desses pequenos proprietários rurais, à sua condição social anterior.
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O capítulo quarto aborda as expectativas dos assentados, os esforços

coletivos implementados e os resultados obtidos.

Nas considerações sobre os resultados obtidos, conclui-se o estudo

apresentando a análise dos resultados mais importantes na determinação da melhoria ou

depreciação das condições socioeconômicas das famílias do assentamento Paraíso e das

condições para a implementação de um processo de Desenvolvimento Local.



CAPÍTULO I

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1 CONCEPÇÕES E NOVAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

A Chamada “Terceira Revolução Industrial” trouxe modificações na relação

capital x trabalho jamais sentida pela humanidade. Em menos de meio século algumas

sociedades sofreram profundas transformações, tanto no que se diz respeito à produção

quanto ao consumo3.

Essa evolução foi sentida de forma intensa em todas as sociedades, embora

nem todas tenham conseguido usufruir os benefícios dessa evolução tecnológica. Na era

“high tech”, vemos povos, como os denominados desenvolvidos, com um “boom” de

desenvolvimento jamais experimentado, e outros, onde as condições de vida são tão

primitivas que ainda se morre por inanição, como, por exemplo, em alguns países

africanos, envolvidos em revoluções armadas e pelo fato de não terem como pagar pelo

alimento4.

                                               
3 cf. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO - PNUD. Relatório do

Desenvolvimento Humano 1998. Atlas do Desenvolvimento humano. Disponível em:
<http://www.undp.org.br>.

4 cf. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO - PNUD. Relatórios do
Desenvolvimento Humano para os anos de 1998 e 2002. Disponíveis em: <http://www.undp.org.br>.
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Hoje, com toda a evolução tecnológica, grande parcela da população se

encontra a margem desse processo, vivendo abaixo da chamada linha de pobreza5, sem

que os governos dos países pobres ou daqueles denominados em desenvolvimento ou

emergentes, consigam implementar programas coerentes que possam resgatar a

dignidade dessas pessoas.

Essas desigualdades não são notadas somente entre regiões distintas do

globo, mas são sentidas também no seio do próprio contexto das sociedades capitalistas

de hoje: o governo dos Estados, principalmente dos chamados “países emergentes”, não

conseguem atender aos anseios de boa parcela da sociedade, ou seja, não conseguem

implementar um processo de efetivo desenvolvimento à escala humana.

Na concepção de Toffler (apud GIBSON, 1998: XV), embora os

historiadores possam assinalar vários eventos que determinaram o rumo da humanidade,

três momentos foram decisivos em termos de mudança transformacional, que

denominou como ondas de mudanças na civilização, cada uma delas associada à

emergência de um sistema diferente de criação de riqueza.

Credita a “Primeira Onda” de mudanças à invenção da agricultura, que

propiciou à raça humana uma nova maneira de converter recursos da terra em riquezas.

Para Toffler (apud GIBSON, 1998: XV) a Revolução Industrial, de forma

semelhante, desencadeou uma “Segunda Onda” de mudanças, resultando em um sistema

de criação de riquezas baseado em fábricas. E hoje testemunhamos, segundo ele, a

revolução do conhecimento, implicando em uma “Terceira Onda” de mudanças

econômicas, técnicas e sociais.

Mas o ingresso, mesmo na “Segunda Onda” não se deu, conforme o autor,

de forma uniforme por todas as nações do planeta. Existem países que após mais de dois

séculos da chamada Revolução Industrial ainda não conseguiram se inserir nem no rol

dos paises em processo de industrialização6.

O Brasil, como conseqüência de sua formação econômica e social, sofreu

um processo retardado de industrialização, como muitas outras ex-colônias de países

europeus, provocando nos seus governos uma busca incessante pela industrialização

                                               
5 cf. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO - PNUD. Relatório do

Desenvolvimento Humano 2002.Aprofundar a democracia num mundo fragmentado. Disponível em:
<http://www.undp.org.br/HDR/HDR2002/default.asp>.
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acelerada, como forma de atingir, segundo a concepção vigente, o desenvolvimento

econômico.

A afirmativa apresentada no parágrafo anterior, encontra amparo nos

estudos de Milton Braga Furtado publicados em 2000 em Síntese da Economia

Brasileira.

 Conforme Furtado (2000: 77) relata, o processo de crescimento físico e

científico ocorridos a partir do século XVII, e mais intensamente na segunda metade do

século seguinte, causou transformações, de modo relativamente rápido para época, na

estrutura econômica, notadamente na Inglaterra, transformando o país agropastoril em

país industrial. O processo causou transformações que, por sua amplitude e dinamismo

deram ao movimento o sentido de Revolução Industrial.

Quanto à industrialização brasileira, Furtado (2000: 75) avalia que embora a

mineração tenha estimulado atividades manufatureiras paralelas, tais como produção de

tecidos de algodão, linho, seda e veludo; chapéus, jóias, sabão e outros produtos de

consumo, no início da segunda metade do séc. XVII, havia, no entanto, inibidores do

crescimento econômico da colônia.

Dentre esses fatores inibidores, Furtado (2000: 76) elenca, a falta de capital,

baixo nível cultural da população, falta de possibilidade de transbordo de tecnologia da

metrópole para a colônia e a rígida política mercantilista implementada por Portugal.

Segundo Furtado (2000: 76), a Coroa portuguesa promoveu a partir de

meados do séc. XVIII, uma escalada de leis proibindo outras atividades que não fossem

as mineradoras. Foram proibidos a instalação de mais engenhos de açúcar na Capitania

de São Paulo (1715), a atividade de ourives e tecelagem de algodão (1766) e a

fabricação de sabão (1767).

Furtado (2000: 76) comenta que a decisão mais drástica foi o Alvará de

1785, expedido por D. Maria I, que determinou a extinção e abolição, em qualquer parte

da colônia, de todas as fábricas, manufaturas e teares, abrindo exceção somente para

tecelagem de “panos grossos” para vestir os escravos. As restrições estendiam-se,

inclusive, ao setor agrícola. Foram proibidas várias culturas, entre elas a da oliveira e da

amoreira (de cujas folhas se alimenta o bicho-da-seda).

                                                                                                                                         
6 cf. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO - PNUD. Relatório do

Desenvolvimento Humano 2001. Making new technologies work for human development. Disponível
em: < http://www.undp.org.br/HDR/HDR2001/default.asp>.
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 Ao delimitar o marco histórico da industrialização brasileira, Gremaud et al

(1999: 230), comentam:

A crise dos anos 30 foi um momento de ruptura no desenvolvimento
econômico brasileiro; a fragilização do modelo agroexportador
trouxe à tona a consciência da necessidade da industrialização como
forma de superar os constrangimentos externos e o
subdesenvolvimento. Não foi o início da industrialização brasileira
(esta já se havia iniciado desde o final do século XIX), mas o
momento em que esta passou a ser meta prioritária da política
econômica.

Ainda na atualidade, para muitos, os termos industrialização e

desenvolvimento se confundem. Ratificando tal afirmativa podemos citar a abordagem

que faz Magalhães Filho (1982: 253, grifo nosso) acerca da Revolução Industrial:

Utilizando ainda a linguagem atual, podemos afirmar que todas
economias até então existentes, eram pré-desenvolvidas, o
desenvolvimento, que nada mais é do que a industrialização, somente
agora entraria em cena.

Segundo Souza (1999: 15), embora o desenvolvimento econômico seja um

tema que tenha obtido destaque somente no século XX, a preocupação com o

crescimento econômico nos principais países da Europa é muito antiga.

Ao fazer uma análise da abordagem econômica do desenvolvimento, Souza

(1999: 20) classifica duas correntes do pensamento econômico. Uma primeira, de

inspiração mais teórica, que considera crescimento como sinônimo de desenvolvimento.

Enquadram-se nesse grupo, os modelos de crescimento de tradição neoclássica, como o

de Meade e o de Solow, e o de inspiração Keynesiana, como os de Harrod, Domar e

Kaldor.

A segunda corrente, voltada mais para a realidade empírica, contempla o

crescimento como condição indispensável para o desenvolvimento, mas não como

condição suficiente. Enquadram-se nesse grupo, economistas como Lewis (1969),

Hirschman (1974), Myrdal (1968) e Nurkse (1957).

Para esses economistas, o crescimento econômico refere-se à variação

quantitativa do produto, enquanto o desenvolvimento envolve mudanças qualitativas no

modo de vida das pessoas, das instituições e das estruturas produtivas, ou seja, o
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desenvolvimento caracteriza-se pela transformação de uma economia moderna,

eficiente, juntamente com a melhoria do nível de vida do conjunto da população.

Dentre esses pensadores do desenvolvimento econômico, enquadram-se,

segundo Souza (1999: 21), economistas de orientação crítica como Prebisch (1949),

Furtado (1961), Singer (1977) e os demais autores de tradição cepalina e marxista.

Evidenciam como relevante num processo de desenvolvimento, mudança de

estruturas econômicas, sociais, políticas e institucionais, e melhoria da produtividade e

da renda média dos agentes envolvidos no processo produtivo.

Elizalde (1997-98: 77), apresenta a abordagem de John McKay acerca da

concepção de desenvolvimento. Para Mckay não existe um modelo de desenvolvimento

e afirma:

La definicion del desarrollo sigue siendo unos de los conceptos más
díscutidos de nuestro campo, y ciertamente permanecerá asi. Si
examinarmos la história del pensamiento buscando las cuestiones
acerca del desarrollo, es evidente que la idea del desarrollo es la
cuestión clave de las ciencias sociales, y ocupa un lugar central en los
escritos de Adam Smith, Karl Marx, Max Weber y otros muchos. Sim
embargo, se ha afirmado que el final de la Segunda Guerra Mundial
representa una linea divisoria en la evolución de la teoria del
desarrollo. Desde 1945 se aceptó que el desarrollo es un derecho de
todos los pueblos...

Observa-se que o aspecto qualitativo relacionado ao desenvolvimento

econômico é concepção recente, da segunda metade do século XX. Mas, mesmo que o

desenvolvimento econômico seja um tema que tenha adotado uma conotação qualitativa

somente a partir da segunda metade do século XX, sua implementação nos países em

desenvolvimento está fortemente relacionada ao crescimento econômico.

A análise da história contemporânea do país confirma que os modelos de

“desenvolvimento” implementados no Brasil a partir de então, são voltados,

principalmente, para a formação da infra-estrutura e consolidação de um parque

industrial moderno.

Após a Segunda Grande Guerra, muitos países em desenvolvimento,

sobretudo os da América Latina, adotaram um modelo de “desenvolvimento” que ficou

conhecido como industrialização por substituição de importações. Foi o caso no Brasil

das políticas implementadas pelo Governo Getúlio Vargas, cujos objetivos eram o

aumento do produto interno, principalmente a produção industrial.
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O Governo Getulio Vargas ficou marcado e é lembrado até a atualidade,

pela reforma trabalhista implementada, especificamente a criação da CLT –

Consolidação das Leis Trabalhistas.

Mas segundo observa Gremaud et al (1999: 236), a Legislação Trabalhista

foi implementada para adequar o arcabouço institucional à industria, visando a

formação e regulação de um mercado trabalhador urbano. Os trabalhadores rurais não

foram contemplados com a nova legislação.  Refere-se ainda aos mecanismos para

direcionar capitais da atividade agrícola para a indústria, provocando a concentração da

renda nas atividades urbanas.

Reforçando a observação apresentada por Gremaud et al, Vieira (1983: 58)

comenta que durante o Governo de Getúlio Vargas, a Previdência Social cumpria o

papel de socorrer as massas de trabalhadores urbanos, ao mesmo tempo pacificando-as,

ao evitar que elas viessem a intervir livre e organizadamente nos conflitos políticos.

Em 1952, segundo Vieira (1983: 58), apenas 19 % da população era

assistida pela Previdência Social, que protegia unicamente a população ativa das

cidades, excluindo os trabalhadores rurais.

A área da Habitação Popular estava relacionada à Previdência Social, na

medida em que a orientação era a oferta de casas pelos Institutos e as Caixas de

Aposentadorias e Pensões para seus associados.

E quanto à habitação, Vieira (1983: 60) apresenta a conclusão de pesquisa

realizada pelo Padre Lebret, em 1947, referindo-se a cidade de São Paulo:

Os casebres são ocupados por uma população sem dúvida muito
pobre e mal educada, que vive de recursos casuais, em um estado de
absoluta falta de higiene, às vezes com uma cozinha rudimentar
comum a diversas famílias.

E comenta que tal pesquisa colocava como elemento essencial “a

desigualdade na repartição das superfícies habitáveis: habitações terrivelmente

superpovoadas e miseráveis vizinham palácio suntuosos” (VIEIRA, 1983: 60).

Com o processo acelerado de industrialização, acelerou-se também a

urbanização do país, aumentando o fluxo de pessoas do campo para as cidades em busca

de melhores condições de vida.

Referente à industrialização e urbanização ocorridas a partir da década de

30, Gremaud et ali (1999: 235) comenta que:
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Ao longo de três décadas, este processo [Processo de Substituição de
Importações – PSI] foi implementado, modificando-se
substancialmente as características da economia brasileira,
industrializando-a e urbanizando-a.

O Plano de Metas (1956-1960) adotado no Governo Juscelino Kubitschek

tinha como principal objetivo estabelecer as bases de uma economia industrial madura

no país, introduzindo o setor produtor de bens de consumo duráveis. As atividades

rurais e os programas sociais continuaram relegados a um segundo plano (GREMAUD

et al, 1999: 238-240).

Ao Estado caberia a construção da infra-estrutura que daria suporte a esse

processo, e a melhoria das condições socioeconômicas da sociedade seria o resultado do

plano implementado.

Vieira (1983: 127) afirma que a gestão de Kubitschek contemplou de forma

extrema a política econômica em detrimento da política social. O desenvolvimento que

era alçado à condição de estimulador da melhoria das condições de vida, em certo

sentido, às vezes terminava por agravá-las.

Ainda segundo Vieira (1983: 129), as ações de política social do Governo

Juscelino, voltavam-se de forma setorizada para as áreas da Educação, Saúde Pública,

Habitação Popular, Previdência Social e Assistência Social, não havendo tentativa de

um aprofundamento nas transformações, capazes de alterar substancialmente a política

social.

Jânio Quadros substituiu Juscelino Kubtschek ao tomar posse em 31 de

janeiro de 1961, renunciando em 25 de agosto do mesmo ano.

A reprodução por Vieira (1983: 134), do trecho de um dos discursos de

Jânio Quadros, nos dá a dimensão que atribuía ao desenvolvimento econômico:

Não tenho dúvidas de que o ritmo de desenvolvimento econômico é
compatível com a estabilização monetária e vou mais além: pretendo
intensificar a taxa de crescimento da nossa produção e, ao mesmo
tempo, estabilizar o nível geral de preços. (...) Não creio que se possa
contestar o papel fundamental da indústria no desenvolvimento
econômico brasileiro. (...) A situação da agricultura não é favorável,
sendo de urgente necessidade a modificação do panorama atual.7

Quanto a situação no campo, Vieira (1983: 135) argumenta que Jânio

Quadros desejava reformulá-la a partir da criação de um estatuto da terra, que viesse a

                                               
7 Desenvolvimento & Conjuntura. 1960, p. VII, XVI, XVIII.
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favorecer o desenvolvimento rural, a proteção aos trabalhadores agrícolas e a defesa dos

proprietários de minifúndios.

Em seus pronunciamentos, não era incomum Jânio Quadros fazer alusão

ao bem-estar social ou a justiça social, havendo alguma atenção de sua parte a este

campo. Atribuía longa distância entre o sistema educacional da época e as necessidades

brasileiras no âmbito do ensino. Vieira (1983: 165) apresenta:

O analfabetismo é uma chaga, é uma vergonha para todos nós, é uma
das razões do nosso subdesenvolvimento, do nosso pauperismo, é o
grande fator de injustiça social, porque, onde quer que encontremos
um analfabeto, encontramos alguém escravizado ou suscetível de
escravização.8

Na visão de Vieira (1983: 184), tanto o mandato de Jânio como o de Jango foram

marcados pela luta pelo poder e a política econômica, fatores essenciais que levaram às suas

quedas:

A política social sentiu, não obstante o apoio das classes populares, o
fracasso representado por esses dois governos, se reduzindo a uma
série de decisões setoriais, particularizando a ação pública na
Educação, na Saúde Pública, na Habitação Popular, na Previdência e
na Assistência Social.

Ainda segundo Vieira, nem mesmo as reformas de base propostas por João

Goulart, de resultados parciais e acanhados em termos de conquistas para os

trabalhadores, conseguiu encontrar condições para serem colocadas em prática.

Com a queda de João Goulart e o início do Movimento de 1964, elimina-se

o projeto de reformas de base e acaba igualmente com a política de massas,

predominante nos últimos governos.

Furtado (2000: 199) considera que a partir da implantação do Regime

Militar de 1964, pode-se caracterizar três períodos distintos, no que se referem às linhas

da política econômica nacional: o primeiro período (1964-66) como de reconstrução e

modernização das instituições; o segundo (1967-71), de retomada do crescimento e o

terceiro, período referente à execução do Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento

– I PND (1972-74), como de elevação do Brasil à categoria de país desenvolvido.

Segundo o autor, foi incorporado ao Plano o conceito de Modelo Brasileiro

e Estratégico de Desenvolvimento, embora, na realidade, ficasse circunscrito ao

                                               
8 Quadro, Jânio. Quadros apresenta o balanço do primeiro semestre de seu governo. O Estado de São

Paulo, 23 ago. 1961.
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desenvolvimento setorial, não indo muito além da produção de bens de consumo

durável.

Para Furtado, ao estabelecer como principais pólos geradores do

crescimento do país os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o I PND

agravou distorções e aumento as desigualdades intra-regionais do país:

Na realidade, ocorreu maior centralização do capital, com maior
industrialização naquela região [São Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais], acentuando ainda mais as desigualdades regionais, mesmo
considerando a realização de projetos específicos para a Amazônia e
o Nordeste e, em menor escala para outras regiões carentes, como a
do Cerrado e a do Pantanal mato-grossense (FURTADO, 2001: 199).

O período de 1968 a 1973, denominado como o “milagre econômico” da

economia brasileira, caracterizou-se pelas maiores taxas de crescimento do produto

brasileiro, atingindo índices acima dos 10 % ao ano, como apresentado na tabela 1 a

seguir:

        Tabela 1.  Taxas de crescimento da economia brasileira (%)
                                           1968 - 1973

      Ano PIB Indústria Agricultura Serviços        

      1968   9,8      14,2       1,4      9,9

      1969   9,5      11,2       6,0      9,5

      1970 10,4      11,9       5,6    10,5

      1971 11,3      11,9     10,2    11,5

      1972 12,1      14,0       4,0     12,1

      1973 14,0      16,6       0,0    13,4

     Fonte: Gremaud et al (1999: 253).

Os governos militares desse período sofreram ferrenha crítica de seus

opositores que os acusavam de estimular, através da política econômica adotada, a

concentração da renda.

 A contra-argumentação do governo, de que a tendência natural de um país

que se desenvolvia era a concentração da renda, defendida por alguns analistas, ficou

conhecida como a “Teoria do Bolo”, segundo a qual o bolo deveria crescer primeiro

para depois ser dividido (GREMAUD et al, 1999: 259).
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Os grandes objetivos nacionais do desenvolvimento brasileiro, apresentados

através do Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND), representam de

forma inequívoca a essência da chamada Teoria do Bolo: crescer, para depois distribuir:

em primeiro lugar elevar o Brasil à categoria de nação desenvolvida,
dentro de uma geração; em segundo lugar, duplicar a renda per
capita brasileira, até 1980, em comparação com 1969; e finalmente,
expandir a economia, na base do crescimento anual do Produto
Interno Bruto entre 8 e 10 %, em 1974  (VIEIRA, 1983: 205).

A mecanização da produção agrícola, a criação seletiva e a biotecnologia,

foram, segundo Furtado (2000: 197), os responsáveis pela dispensa, durante “o milagre

econômico brasileiro” de um grande número de camponeses, que migraram para regiões

industrializadas ou se tornaram operários de agroindústrias locais.

O autor comenta, também, que para colheitas que requeriam maior número

de braços, se resolveu o problema com a contratação temporária de pessoal, conhecido

por bóias-frias, que se deslocavam diariamente, no período de colheita, em transportes

coletivos, contratados pelos agricultores.

Augusto de Franco, ex-coordenador do Conselho da Comunidade Solidária9,

afirma que embora o Brasil tenha crescido de 1850 até final da década de 70 a taxas

maiores que qualquer outra nação do mundo, mantivemos baixíssimos os níveis de

desenvolvimento social, apresentando, ao final desse período, a maior defasagem do

planeta entre crescimento econômico e desenvolvimento social. (FRANCO, 2002: 41).

 A partir das abordagens de Gremaud (1999) e Furtado (2000) quanto a

situação da economia brasileira a partir da década de 80, pode-se inferir que o país,

redemocratizado, sofreu fortemente as mudanças no ambiente econômico global,

trazendo a tona a vulnerabilidade da economia brasileira aos condicionantes externos.

A crise da dívida externa e do déficit público tirou dos governos a

capacidade de promover reformas profundas na estrutura econômica e social do país. Os

programas de desenvolvimento econômicos foram substituídos pelos planos de

                                               
9 O Programa Comunidade Solidária, criado durante o Governo Fernando Henrique Cardoso, tinha por

objetivo coordenar as ações governamentais voltadas para o atendimento da parcela da população que
não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas e, em especial, o combate à fome e à
pobreza. (cf. Decreto nº. 1.366, de 12 de janeiro de 1995).
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estabilização econômica, elegendo como meta principal dos governos, o combate ao

processo inflacionário10.

Como bem os indicadores sociais apontam, os programas

desenvolvimentistas implementados nas últimas décadas pelos governos brasileiros não

surtiram para o conjunto da sociedade os efeitos desejados. Passado o chamado

“Milagre Econômico”, é chegado a hora, mesmo que tardiamente, de rever antigas

concepções acerca do desenvolvimento econômico do país.

Hoje sentimos que a pré-condição adotada pelos Governos Militares de que

primeiramente seria preciso aumentar o “bolo” para depois distribuí-lo, não se sustenta.

É desse sentimento de insuficiência de resultados e da incapacidade

demonstrada pelo Poder Central em fomentar o progresso econômico e social a nível

regional e humano, surgiram novas concepções acerca de desenvolvimento.

Esse contexto abre caminho para o questionamento das abordagens

estruturalistas que consideram o Governo Central e as grandes empresas como

principais agentes do desenvolvimento econômico, cabendo às esferas locais apenas a

gestão da estrutura urbana.

Segundo o PNUD (1997, 1) de algum tempo para cá, tem-se travado um

debate – nos níveis nacional e internacional – se as políticas de ajuste e crescimento são

consistentes com o desenvolvimento humano.

Nas últimas décadas, para os estudiosos das Ciências Econômicas, a

concepção de desenvolvimento deixou de estar relacionado especificamente à idéia do

aumento da produção per capita de um país ou região. Vasconcellos e Garcia (1998:

205), definem desenvolvimento econômico como sendo o crescimento contínuo da

renda per capita ao longo do tempo, incluindo alterações na composição do produto e a

alocação dos recursos pelos diferentes setores da economia, de forma a melhorar os

indicadores de bem-estar econômico e social (pobreza, desemprego, desigualdade,

condições de saúde, alimentação, educação e moradia).

Milone (1998) utiliza-se da concepção de Seers11 acerca do

desenvolvimento econômico, complementar a apresentada por Vasconcellos e Garcia:

                                               
10  cf. FURTADO, Milton Braga. Síntese da economia brasileira. 7 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. p. 210-

231.
11 Dudley Seers, What are we trying to measure, journal of  Developmente Studies, Apr. 1072. v. 8, p. 21-

36.
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Seers conceitua desenvolvimento como sendo “a criação de condições
para a realização da personalidade humana”. E a avaliação do
desenvolvimento deve considerar: a pobreza, o desemprego e as
desigualdades (MILONE, 1998: 514).

A partir da concepção de Seers, Milone (1998: 14) buscou caracterizar um

processo de desenvolvimento econômico. Para ele, deve-se observar ao longo do tempo

a existência de:

1) crescimento do bem estar econômico, medido por meio dos
indicadores de natureza econômica, como por exemplo: produto
nacional total, produto nacional per capita;

2) diminuição dos níveis de pobreza, desemprego e desigualdade; e
3)  melhoria nas condições de saúde, nutrição, educação, moradia e

transporte.

O PNUD (1997:1), em seu Relatório do Desenvolvimento Humano de 1997,

faz uma observação sobre a concepção das pessoas sobre o desenvolvimento:

Depois de muitas décadas de desenvolvimento, nós estamos
redescobrindo o óbvio – que as pessoas são ambos os meios e o fim
do desenvolvimento humano. Freqüentemente esta simples verdade é
obscurecida porque estamos acostumados a falar sobre coisas
abstratas, agregadas, números .

Neste mesmo documento, o PNUD (1997:8) argumenta que “o processo de

alargamento das escolhas das pessoas e o nível de bem-estar que atingiram estão na

essência da noção de desenvolvimento humano”.

Em essência, o desenvolvimento humano, segundo o PNUD (1997: 8), está

relacionado a:

 independentemente do nível de renda, ... se resumem à capacidade
para ter uma vida longa e saudável, adquirir conhecimentos e ter
acesso aos recursos necessários a um padrão de vida adequado, ...
liberdade política, econômica e social, à oportunidade de ser criativo
e produtivo, ao respeito próprio e aos direitos humanos garantidos. A
renda é um meio, tendo como fim o desenvolvimento humano. .

Segundo o PNUD (1997: 2), quatro são os componentes essenciais no

paradigma do desenvolvimento humano:

Equidade (igualdade de oportunidade para todas as pessoas da
sociedade), o caráter sustentável (de tais oportunidades de uma
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geração para a próxima), produtividade e “empoderamento” (de
pessoas de modo que elas participem – e se beneficiem – do processo
de desenvolvimento.

Dowbor (1996: 29) admite que embora a centralidade dos aspectos

econômicos não possa ser abandonado, a idéia de desenvolvimento deve ter como ponto

central “o ser humano e os interesses coletivos da maioria” e envolve “qualidade de vida,

socialização do poder, acesso aos serviços públicos e aos benefícios da tecnologia”

Referindo-se ao desenvolvimento, que considera desenvolvimento social,

Franco (2002:20) reflete que:

... é preciso devolver às pessoas a capacidade de sonhar e de correr
atrás dos próprios sonhos e fortalecer a sua capacidade de
comunidade, quer dizer, de compartilhar os seus sonhos e de
cooperar na busca de objetivos comuns, exercer seu protagonismo
para alavancar seus próprios recursos na solução de problemas
locais, conectando-se horizontalmente em rede, democratizando
decisões e procedimentos e inaugurando novos processos
participativos de caráter público.

Pelo que foi apresentado, pode-se observar que nas últimas décadas, o

ideário acerca do significado de desenvolvimento, têm, independente da escola ou linha

de pensamento, convertido para alguns aspectos em comum:

- o ser humano deve ser o objeto do desenvolvimento econômico;

- o crescimento econômico deve ser um meio para que as pessoas atinjam

autonomia em toda a sua plenitude;

- a industrialização deve ser um meio para se atingir o crescimento

econômico, devendo ser levado em conta a sustentabilidade da atividade;

- um processo de desenvolvimento deve dar igualdade de oportunidade a

todos; e

- o desenvolvimento humano deve ser considerado o objetivo fundamental

da política governamental.

Porém, mesmo com a evolução da concepção acerca do desenvolvimento,

nem sempre sua essência é de fácil absorção por aqueles que são os responsáveis pela

formulação das políticas governamentais.

Elizalde  (1997-1998 : 86). faz uma crítica, ratificando tal observação:

Em los discursos dominantes sobre el desarrollo, se asocia también la
eficiência a la conversión del trabajo en capital, a la formalización de
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las actividades económicas, a la incorporacion indiscriminadas de
tecnologias de punta y, por supuesto, a la maximización das tasas de
crescimiento. El desarrollo consiste para muchos en alcanzar los
niveles materiales de vida de los paises más industrializados, para
tener acceso a una gama cresciente de bienes (artefactos) cada vez
más diversificados.

Franco (2002: 37) contesta a idéia corrente de que pobreza é falta de

dinheiro, um problema puramente econômico, de falta de crescimento; também não é

um problema de falta de oferta eficiente de serviços estatais.

Justifica seu questionamento complementando a concepção de Amartya

Sen, e descreve a pobreza como sendo “a falta de capacidade de desenvolver

potencialidades e [...] de aproveitar oportunidades” e complementa inferindo que

“pobreza não é insuficiência de renda, mas insuficiência de desenvolvimento”

(FRANCO, 2002: 37-38).

Segundo a concepção do PNUD (1997: 8), a pobreza é a negação das

escolhas e oportunidades básicas para o desenvolvimento humano, refletida em vida

curta, falta de educação elementar, falta de meios materiais, exclusão e falta de

liberdade e dignidade.

Franco (2002) faz uma crítica aos programas compensatórios de distribuição

de renda, como os diversos programas que ainda hoje fazem tanto sucesso nos meios

políticos e questiona se as políticas sociais governamentais, ao invés de erradicar a

pobreza, não estariam concorrendo para sua manutenção.

 Os Estados Unidos, Japão e Alemanha (Ocidental) não sofreram, segundo

Franco (2002: 40), esse problema, como o Brasil. Para ele, nesses países criou-se um

círculo virtuoso, onde o crescimento do capital humano e do capital social possibilitou o

crescimento da renda, que por sua vez, realimentou o circuito, incrementando ainda

mais o capital humano e o capital social.

E esse processo de realimentação de reforço, constitui para Franco o que

mais se aproxima do que se chama desenvolvimento (FRANCO, 2002: 41).

Franco (2002: 48) afirma que se um país faz crescer seu PIB, mas não

consegue atingir valores compatíveis de capital humano e social, é porque está havendo

crescimento-sem-desenvolvimento.

Ou seja, o aumento da industrialização, o avanço tecnológico, o aumento da

produtividade ou o crescimento do produto de um país não reflete necessariamente que
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o país esteja sofrendo um processo de desenvolvimento. Todos esses fatores são

subsidiários para que haja desenvolvimento, são meios, não fins a serem atingidos.

Com o esgotamento do modelo econômico estabelecido em Bretton

Woods12, sob os auspícios dos Estados Unidos, as crises econômicas desencadeadas a

partir da década de 70 se caracterizaram por sua difusão a nível mundial, assim como a

aparição de uma nova divisão internacional do trabalho, exigindo a mudança dos

modelos tradicionais de desenvolvimento.

O Governo Basco13, no manual elaborado pelo seu Departamento de

Económia y Hacienda (1994: 25), considera que a crise dos anos 70 fizera com que a

teoria do crescimento pelo crescimento que caracterizou o período anterior, aumentara a

preocupação pelos recursos naturais, pela melhoria do meio ambiente e em geral por

todos os aspectos relacionados com a qualidade de vida e que os recursos locais

poderiam ser um instrumento importante para um desenvolvimento igual e sustentável

das comunidades regionais.

No mesmo trabalho, aborda como se deu a transição da análise das crises

econômicas sob uma ótica de escala nacional para uma ótica a níveis regional e local:

En um primer momento las respostas a la crisis tuvieron un carácter
eminentemente nacional debido al profundo desequilibrio que ésta
generó en los grandes indicadores macroeconómicos. Más tarde,
empezaron a considerarse también las consecuencias de la misma
para los niveles subnacionales (local, regional) donde la falta de
recursos, el desempleo, la dificultad de adaptación y la mayor
cercanía del problema hicieron que estas repercusiones fueran más
intensas y sentidas (DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y
HACIENDA, 1994: 25).

As abordagens do Manual do Governo Basco coadunam-se com as

anteriormente apresentadas neste trabalho às páginas 35 e 36, na medida em que

compartilha as idéias de que com o impacto das crises econômicas, as políticas

                                               
12  Nome pelo qual ficou conhecida a conferência realizada em 1944 pelos países aliados, realizada em

Bretton Woods, (New Hampshire, EUA), para discutir medidas econômicas fundamentais, pois temia-
se que a desorganização econômica, decorrente da Segunda Guerra Mundial, levasse as nações a novos
conflitos, motivo por que era necessária instituições que contribuísse para a estabilidade financeira e
econômica do mundo, criando-se o FMI (Fundo Monetário Internacional) e o Bird (Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento), conhecido como Banco Mundial. As normas
estabelecidas em Bretton Woods perduraram até 1971.

13 Governo autônomo da região norte da Espanha, constituído pelas Províncias de Alava, Biscaia e
Guipúzcoa.  
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macroeconômicas implementadas pelos governos centrais resultam pouco eficientes

para resolver os problemas da sociedade.

Analisa-se no Manual elaborado pelo Departamento de Económia y

Hacienda (1994: 25), que as políticas econômicas desenvolvidas até então, ao

considerar o desenvolvimento econômico do ponto de vista agregado, perdia a visão das

dimensões locais e humanas, enquanto um novo enfoque, em uma escala local, permitia

redescobrir o desenvolvimento das potencialidades contidas no tecido econômico e

social dando-lhes uma nova e positiva direção.

Proposta de um novo paradigma de desenvolvimento, segundo Elizalde

(1997-1998: 87), foi sugerido a partir da obra “Otro Dessarrollo” (1985), aprofundado

em “Desarrollo a Escala Humana” 14, que a realização harmônica das necessidades

humanas a partir da oportunidade das pessoas em viver esse desenvolvimento desde o

princípio, dando origem assim a um desenvolvimento íntegro, autodependente e

participativo, capaz de criar os fundamentos para uma ordem em que se pode conciliar o

crescimento econômico, a solidariedade social e o crescimento de todas as pessoas e da

pessoa na sua totalidade.

Sua abordagem contempla a dimensão humana do desenvolvimento,

concebe a necessidade da participação intensa das pessoas no processo de

desenvolvimento da sua comunidade, orientadas de modo a satisfazer as necessidades

de realização de todo ser humano, ou seja, à escala humana.

1.2  DESENVOLVIMENTO LOCAL

Desse novo paradigma de desenvolvimento proposto por Elizalde, como de

outras abordagens que colocam o homem como o centro e o fim do desenvolvimento

econômico, forma-se uma nova concepção de desenvolvimento, o Desenvolvimento

Local.

Por tratar-se de um conceito relativamente novo, não existe, ainda, uma

definição comumente aceita acerca de Desenvolvimento Local, embora no cerne de

qualquer concepção, deva-se consideram o crescimento econômico como um meio e o

                                               
14 cf. Max Neef, Elizalde y Hoppenhayn. “Desarrollo a Escala Humana:una opción para el futuro. Número

Especial de Development Dialogue. Cepaur y Fundación Dag Hammarskjold. Uppsala.1986.
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desenvolvimento humano como o objetivo fundamental, obtidos através das interações

dentro da teia social local e desta com o exterior.

Para o Governo Basco, o Desenvolvimento Local pode ser definido como

sendo:

aquel proceso reactivador de la economía y dinamizador de la
sociedad local que mediante el aprovechamiento eficiente de los
recursos endógenos existentes en una determinada zona es capaz de
estimular su crecimiento económico, crear empleo y mejorar la
calidad de vida de la comunidad local (DEPARTAMENTO DE
ECONÓMIA Y HACIENDA, 1994: 27).

Em seus estudos sobre pobreza e Desenvolvimento Local,

Germán Rozas (1998) utiliza-se da concepção de Bernard Emé acerca do

Desenvolvimento Local, que da ênfase a solidariedade entre as pessoas como meio de

superação dos seus problemas e a busca do desenvolvimento:

 los actores locales  unidos por una  voluntad solidaria,  toman a
cargo el desarrollo de su territorio, en función de las necessidades y
de los recursos locales. Su proyecto, cultura, global, supera
consideraciones economicistas y debería crear nuevas relaciones
sociales, un "ser" y um "ser mejor" que se sitúa al nível de la calidad
de vida (BERNARD EMÉ, 1986, apud ROZAS, 1998: 4).

Complementando a concepção de Emé (1986), apresenta-se a visão adotada

por Martins (1998: 5) quanto a Desenvolvimento Local:

A idéia de Desenvolvimento Local é entendida como um processo de
tomada de consciência da população e de mobilização social, que
propõe promover, através de ações concretas, soluções aos problemas
e necessidades enfrentadas pelos habitantes de determinada
localidade. Para isso, enfatiza-se a efetiva participação das
comunidades nas decisões sobre as ações a serem promovidas na sua
região..

Com base nas conclusões da Oitava Rodada de Interlocução Política do

Conselho da Comunidade Solidária, que teve seu desfecho em março de 1998, Franco

(1999: 176) apresenta o conceito considerado de modo consensual por seus

participantes, do entendimento acerca do Desenvolvimento Local Integrado e

Sustentável:
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Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável é um novo modo de
promover o desenvolvimento que possibilita o surgimento de
comunidades mais sustentáveis, capazes de suprir suas necessidades
imediatas, descobrir ou despertar suas vocações locais e desenvolver
suas potencialidades específicas e fomentar o intercâmbio externo
aproveitando-se de suas vantagens locais.

Franco (1999) defende a proposta de que as localidades devem desenvolver

uma capacidade endógena de exercer a sua interdependência, por meio de parcerias, do

planejamento e da gestão integrada - construção de interorganizações - e da geração de

outras condições que possibilitem o surgimento de comunidades econômicas de base, na

qual se busca a integração das questões ambientais, sociais e econômicas.

1.3  COOPERAÇÃO SOLIDÁRIA: CAPITAL SOCIAL

A importância dada a participação das comunidades no processo de

desenvolvimento de uma região se apresenta na visão de Boisier (1997: 16), onde a

sociedade civil, e nela compreendida as formas locais de solidariedade, integração

social e cooperação, pode ser considerada o principal agente da modernização e da

transformação socioeconômica em uma região.

A cooperação se coloca, segundo Godard, como centro de irradiação do

Desenvolvimento Local:

Uma das chaves do desenvolvimento local reside na capacidade de
cooperação de seus atores. Também é conveniente particularizar a
análise das formas de cooperação institucional ou voluntária que se
produzem entre eles contanto que o objetivo seja o desenvolvimento
local (GODARD et al., 1987: 139).

A cada dia que passa, se toma a consciência de que a quebra do paradigma

do desenvolvimento só será possível se houver um efetivo envolvimento da sociedade.

A busca por soluções deverá partir de ações endógenas. As comunidades são as que

mais conhecem suas necessidades e seus anseios e a elas cabe o rumo de seu destino.

Pode-se notar que só há reação da sociedade quando, por interesse de

segmentos específicos, há mobilização através da mídia.

Outro problema é a idéia do paternalismo estatal. Todas as vezes que se

busca o engajamento da sociedade em certas atividades é comum a seguinte resposta:
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“Eu não, isso é obrigação do Estado”. Certamente existem razões de sobra para tal

resposta. Considerando a carga tributária a que os cidadãos brasileiros são submetidos,

tudo aquilo a que se propuser a fazer, já foi pago ao Estado em forma de tributos.

Por outro lado, cada vez mais sente-se que o Estado se perde em sua

estrutura pesada, que a torna ineficiente e corrupta, e que, ou a sociedade reage, ou a

distância que separa o Brasil de países mais avançados aumentará.

Daí considerar que o Desenvolvimento Local, conjunto de idéias que propõe

que a sociedade, explorando o potencial reprimido que hoje possui, com a integração de

seus diversos setores e órgãos, possa buscar rumo para seus caminhos através de

projetos que levem ao resgate do desenvolvimento das populações dessas regiões.

Quanto aos recursos para o Desenvolvimento Local, o Departamento de

Económia y Hacienda do Governo Basco (1994: 31) considera que o âmbito dos

recursos locais é muito amplo e variado, absorvendo desde elementos físicos, a infra-

estrutura, fatores tecnológicos, econômico-financeiro e recursos humanos e sócio-

culturais.

A partir dessa abordagem apresenta, na Figura 1, um esquema que

representaria tal inter-relação:

Figura 1 - Recursos para o Desenvolvimento Local

Fonte: Departamento de Económia y Hacienda – Governo Basco (1994: 32)

Considerando a qualidade de vida como valor em alta na sociedade

contemporânea, especial atenção é dada, no Manual do Departamento de Económia y

Hacienda (1994 : 44), ao meio ambiente, que constitui cada dia mais, um fator essencial
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da qualidade de vida de um determinado lugar e um importante elemento diferencial

comparado a entornos mais degradados.

Provavelmente, o mais difícil num projeto de Desenvolvimento Local será

engajar importantes órgãos da sociedade, como prefeituras municipais, câmara de

vereadores, associações de classes, associações de moradores, empresas de assistência

técnica, os Conselhos Municipais de Desenvolvimento, etc. A mobilização desses

segmentos só acontecerá após um exaustivo processo de esclarecimento do que viria a

ser um Programa de Desenvolvimento Local e das expectativas dos resultados que

poderia se obter.

Tem-se que abandonar a cultura do subdesenvolvimento e acreditar que é

possível, com a interação e os esforços das sociedades locais, resolver de modo eficiente

seus problemas.

Nesse cenário global em que o Estado que não consegue atender aos anseios

da sociedade, que os grandes conglomerados econômicos liberam sua força de trabalho

em virtude do avanço tecnológico, da mecanização e da racionalização dos processos de

gestão empresarial, abandonando uma leva de trabalhadores que não conseguem outra

colocação nesse mercado e quando conseguem, a uma menor remuneração e em piores

condições de trabalho, somente a reação dessa sociedade poderá fazer com que se

restabeleça uma abordagem humanista nas relações socioeconômicas.

Kliksberg (1999: 87) cita as quatro formas básicas de capital distinguido

pelo Banco Mundial:

- o natural: constituído pela dotação de recursos naturais com que conta um

país;

- o construído: gerado pelo ser humano, que inclui infra-estrutura, bens de

capital, capital financeiro, comercial, etc...

- o capital humano: determinado pelo grau de nutrição, saúde e educação da

população; e

- o capital social, descobrimento recente das ciências do desenvolvimento.

Segundo Kliksberg (1999: 87), alguns estudos adjudicam as duas últimas

formas de capital citadas, uma porcentagem maior do desenvolvimento econômico das

nações no final do século XX, e indicam que ali estão as chaves decisivas do progresso
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tecnológico, da competitividade, do crescimento sustentável, do bom governo e da

estabilidade democrática.

Para Kliksberg (1999) não existe uma definição de capital social

consensualmente aceita. Comenta a abordagem de Robert Putnam, precursor da análise

do capital social, onde sugere que este capital está fundamentado no grau de confiança

existente entre os atores sociais de uma sociedade, das normas de comportamento cívico

praticadas e ao nível de associatividade. Estes elementos mostram a riqueza e o

fortalecimento do tecido social.

Por capital social se entende, segundo Durston (1999: 1), o conjunto de

normas, instituições e organizações que promovam a confiança e a cooperação entre as

pessoas nas comunidades e na sociedade em seu conjunto.

Da análise da importância do capital social e capital humano na indução do

desenvolvimento, Franco (2002: 67) considera que embora o conceito de capital

humano tenha aparecido a mais tempo nos debates, o capital social vem primeiro em

termos lógicos, na medida em que este tem a ver, mais diretamente, com o ambiente

(social) propício ao que chama de desenvolvimento.

Complementa, no entanto, que isso não quer dizer que se tenha que investir

primeiro no capital social e só depois no capital humano, as duas coisas devem ser feitas

simultaneamente.

Casarotto Filho e Pires (1998: 87) consideram que a cultura social

representa, entre todos os fatores, variáveis e requisitos metodológicos conhecidos e

amplamente discutidos, o principal nó estruturante de um processo de desenvolvimento,

seja no Brasil ou em regiões européias:

Em casos de grandes potencialidades naturais ou na quase total
restrição das mesmas, a potencialidade básica de qualquer local,
região ou país está assentada em sua população, ou mais
amplamente, em seu ambiente: a interação dessa gente, por meio de
sua cultura, com o território e suas relações externas (CASAROTTO
FILHO E PIRES, 1998: 87).

Para eles o desenvolvimento cultural é um pressuposto, não uma

conseqüência do desenvolvimento, é a alavanca principal do processo de

desenvolvimento e requer grandes esforços de fomento e promoção.

A cada dia que passa aumenta o rol dos estudiosos do desenvolvimento, que

em sua busca de entender as razões do dinamismo de algumas regiões e o declínio de
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outras, creditam ao capital social das sociedades o fator determinante do

desenvolvimento de uma população.

Dentre os estudiosos do tema, pode-se citar, entre outros, James Coleman,

Robert Putnam, Francis Fukuyama, Humberto Maturana,  Pierre Lévy, Manuel Castells,

Ricardo Abramovay, Ladislau Dowbor, Augusto de Franco, John Durston e Bernardo

Kliksberg.

Segundo Franco (2002: 20) na medida em que o ser humano é um ser social,

há em qualquer coletividade humana, uma tendência ou propensão básica para cooperar,

interpretada como uma predisposição para gerar capital social.

No entanto, segundo ele, tal tendência pode ser obstruída ou sua ampliação

social impedida por certas classes de interação humana que introduzem formas

heterônomas de relacionamento e modos autocráticos de solução de conflitos

(FRANCO, 2002: 20).

Existe na concepção de desenvolvimento formulado por Franco um sentido

mais profundo que o usual:

Para haver desenvolvimento é necessário que haja alteração do
capital humano e do capital social, ainda que nem toda alteração
desses fatores possa ser interpretada como desenvolvimento, mas
apenas aquelas alterações que garantam uma congruência dinâmica
com o meio, uma capacidade continuamente construída e
reconstruída, vamos dizer assim, de adaptação e conservação da
adaptação (FRANCO, 2002: 51).

Segundo Franco (2002: 51) um desenvolvimento não sustentável é um

movimento assinérgico e, portanto, poderia ser crescimento, assim como poderia ser

criação ou destruição, mas não poderia ser desenvolvimento.

Na visão de Franco, a melhoria das condições socioeconômicas de uma

população não representa necessariamente que se esteja promovendo o

desenvolvimento. O desenvolvimento só ocorre, segundo ele, quando conseguem se

instalar padrões de interação internos (entre os elementos do conjunto) e externos (com

o meio circundante) que melhor assegurem as condições de existência do conjunto, ou

seja, da sociedade como tal.

Crítico dos programas compensatórios de distribuição de renda, Franco

questiona as políticas sociais governamentais, na medida em que não concorrem para

erradicar a pobreza, talvez sirva para mantê-la:
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Quando as pessoas de uma localidade são transformadas em
beneficiárias passivas e permanentes de programas estatais
assistenciais, que chegam até elas verticalmente, por meio de uma
relação patrono-cliente – em que o patrono é o deputado fulano,
amigo do governador beltrano, que faz parte do grupo do ministro
sicrano -, reduzem-se as chances de aquela comunidade local se
desenvolver. Porque? Porque o clientelismo, além de não favorecer o
desenvolvimento do capital humano, é um dos modos mais eficazes de
destruir o capital social. [...] O sistema político está exterminando os
fatores necessários para que aquela comunidade possa se desenvolver
(FRANCO, 2002: 55).

Para Franco (2002: 55) se não houver alteração do capital humano e do

capital social, não pode haver desenvolvimento, de vez que todo desenvolvimento é

desenvolvimento social.

Da mesma forma que esses e vários outros autores abordam a importância

do capital social, Kliksberg (1999: 90) comenta o resultado de vários estudos que

identificam a possibilidade da existência do capital social negativo, como as

organizações criminosas, porém sua existência não invalida as imensas potencialidades

do capital social positivo.

O capital social negativo é presente e bastante conhecido no cotidiano dos

brasileiros e ocupa destaque na mídia pelas ações promovidas por organizações

criminosas, como, por exemplo, o Primeiro Comando da Capital – PCC, que dita as

regras nos presídios em São Paulo; o Comando Vermelho e outras facções que

dominam as favelas cariocas ou ainda as redes criminosas formadas por criminosos “do

colarinho branco” que operam sob a forma de redes de cooperação no país e no exterior.

O Brasil, um país com suas dimensões continentais, com uma área terrestre

de 8.456.508 Km², possuidor de riqueza natural abundante, das quais, somente uma

pequena parcela é economicamente explorada, tem no seu capital natural, um poderoso

instrumento para minimizar a pobreza e promover o desenvolvimento de sua população.

Considerando que o capital construído pode ser obtido a partir do

incremento do capital humano e do capital social, ratifica-se a importância dada a esses

dois fatores por Kliksberg. Disso pode-se inferir que a promoção do desenvolvimento

do povo brasileiro passa pela valorização do capital humano e o estimulo à criação do

capital social.
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1.4  DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR

O Governo Brasileiro tem tentado, explorando seu capital natural abundante

e através do Programa Nacional de Reforma Agrária, melhorar as condições de vida do

homem do campo e promover o desenvolvimento rural, tarefa que tem sido mais árdua

do que se pudera imaginar.

Embora possua uma vasta imensidão a ser explorada, os conflitos agrários

estão presentes no cotidiano brasileiro há séculos. No Brasil, segundo o MST (2002: 1),

a luta pela terra não é experiência recente na história. Canudos e Contestado, no final do

século 19, as Ligas Camponesas e Master (Movimento dos Agricultores Sem Terra)

entre 1950 e 1964 foram algumas das experiências em que trabalhadores rurais se

organizaram em busca de terra e melhores condições de trabalho e vida.

O Estado, embora sofrendo enormes questionamentos por parte da

sociedade, têm implementado, durante a história recente do país, algumas ações que

contemplam, segundo seu corolário, a distribuição mais eqüitativa da terra e a criação

de riqueza no campo.

Segundo Vieira (1983: 135), Jânio Quadros considerava o caso das Ligas

Camponesas fator relevante. Para ele, tais Ligas indicavam a urgente necessidade de

dar-se início a reforma agrária, única forma de se evitar a agitação, “que se infiltra e

envenena, nas próprias fontes, justas reivindicações”.

No Governo João Goulart esboçou-se o que seria um projeto para mudar a

estrutura agrária do país: o lançamento das chamadas “reformas de base”, que teria

como intuito a realização de uma distribuição mais igualitária da terra e da renda

agrícola.

Foi criado em 1964 o Estatuto da Terra e o Instituto Brasileiro de Reforma

Agrária (IBRA), este último, transformado em 1970 no Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

Atualmente o atendimento à reforma agrária e agricultura familiar têm como

órgão máximo o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, que teve sua estrutura

regimental regulamentada pelo Decreto n. 3.338, de 14 de janeiro de 2000.

O Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA apresenta a estrutura

organizacional disposta na Figura 2:
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MINISTRO

 CONSELHO NACIONAL DE          SECRETARIA EXECUTIVA         CONSELHO CURADOR

    DESENVOLVIMENTO RURAL               DO MINISTÉRIO                     DO BANCO DA TERRA

SECRETARIA DE SECRETARIA DE

INCRA           REFORMA AGRÁRIA                         AGRICULTURA FAMILIAR

                  BANCO DA TERRA         PRONAF

Figura 2 – Organograma do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

     Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário (2000).

Segundo o IPEA (2001: 85), quando o Ministério do Desenvolvimento

Agrário foi formalmente estruturado, emitiu através do documento Novo Mundo Rural,

suas diretrizes de trabalho, refletindo a seguinte orientação:

Promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável, em nível
local e regional, por meio da desconcentração da base produtiva e da
dinamização da vida econômica, social, política e cultural dos
espaços rurais – que compreendem pequenos e médios centros
urbanos -, usando como vetores estratégicos o investimento na
expansão e o fortalecimento da agricultura familiar, na redistribuição
dos ativos da terra e educação e no estimula a múltiplas atividades
geradoras de renda no campo, não necessariamente agrícolas .

Já a história recente dos movimentos agrários rurais, começa no final da

década de 1970, quando o país vivia o chamado "milagre econômico", que, com a

intensa mecanização da agricultura, introduzida pelo acesso a novas e modernas

tecnologias, muitos trabalhadores rurais deixaram o campo em direção às cidades,

principalmente as de grande e médio portes, criando um cinturão de pobreza em seu

entorno, sofrendo os problemas causados pela falta de infra-estrutura, pela falta de

condições socioeconômicas, acabando por refletir, cada vez de forma mais intensa, na

criminalidade.

Conforme relata o MST (2002: 2), em plena ditadura militar, agricultores

sem terra no estado do Rio Grande do Sul ocuparam, coordenados pela Comissão
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Pastoral da Terra - CPT, em 7 de setembro de 1979 a gleba Macali, em Ronda Alta,

ações que foram acontecendo paralelamente nos demais estados do Sul, em Mato

Grosso e em São Paulo.

Em 1984, no 1º Encontro dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, realizado em

Cascavel, PR, é fundado oficialmente o MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais

Sem-Terra. No ano seguinte, e já se articulando nas outras regiões brasileiras acontece o

1º. Congresso Nacional dos Sem Terra (MST, 2002: 2).

A partir do início dos anos 80 o agravamento do quadro econômico nacional

estimulou o fluxo migratório no sentido ao campo. Vislumbrando a possibilidade de

conseguir um pedaço de terra que pudesse mudar sua condição socioeconômica,

famílias inteiras têm se deslocado da periferia das cidades para o campo, engrossando as

fileiras do chamado Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra – MST, que hoje

lidera a mobilização social no campo e, outros, como a Central Única dos Trabalhadores

(CUT), Confederação Nacional dos na Agricultura (CONTAG), composto pelas

Federações dos Trabalhadores na Agricultura (FETAGRI) e Comissão Pastoral da Terra

(CPT).

Esse fluxo, em parte, foi estimulado pela própria atuação do MST, que tem

conseguido grande espaço na mídia, em virtude das operações de ocupação de terras que

realiza.

Hoje o MST (2002: 2) atua em 23 estados, envolvendo mais de 1,5 milhão

de pessoas, com 300 mil famílias assentadas e 80 mil que ainda vivem em

acampamentos.

Segundo a Instituição, existe no país cerca de 400 associações de produção,

comercialização e serviços; 49 Cooperativas de Produção Agropecuária (CPA), com

2.299 famílias associadas; 32 Cooperativas de Prestação de Serviços com 11.174 sócios

diretos; duas Cooperativas Regionais de Comercialização e três Cooperativas de Crédito

com 6.521 associados (MST, 2002: 2).

A Constituição Brasileira de 1988 trouxe no seu bojo novas concepções

acerca dos direitos e deveres do cidadão. Quanto ao direito a propriedade a terra, o

princípio da função social sobrepôs ao antigo sentido privado do direito à propriedade.

A terra tornou-se um fator de desenvolvimento social e econômico, deixando de

representar mera parcela do patrimônio privado de alguém.
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Na atual Carta Magna do país, o Capítulo III do Título VII – Da Ordem

Econômica e Financeira - é destinado especificamente à Política agrícola e Fundiária e

da Reforma Agrária.

A instalação de assentamentos de colonos pelo INCRA, embora tenha

aumentado no Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, conforme é

apresentado na Tabela 2, não consegue atender a demanda, que tem aumentado em

virtude das dificuldades econômicas por que passa o país.

Segundo declaração dos lideres do MST à imprensa nacional, em 1997, nos

últimos 12 anos foram assentados pouco mais de 300 mil famílias, menos de 7 % do que

seria necessário, havendo ainda 4,5 milhões de famílias a serem assentadas.

Quanto ao número de famílias assentadas, tanto o MST, quanto o Governo

Federal, apresentam os mesmos números, apresentados na Tabela 2 e Gráfico 1.

      Tabela 2. Assentamentos de famílias pela reforma agrária
                                           1985 - 2001

          Governo                   Anos                  Famílias assentadas        

Sarney  1985-1989       115.070
Collor  1990-1992              495
Itamar  1993-1994         36.481
FHC  1995         42.912

 1996         62.044
 1997         81.944

  1998                   101.094
  1999          85.226
  2000        108.986
  2001*        102.449

Total 1988-2001*         736.700

     * 18.972 famílias se encontram em fase de decreto ou subseqüentes.

     Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário (2002).

Embora o número de famílias assentadas tenha aumentado

consideravelmente durante o Governo Fernando Henrique Cardoso, os resultados

obtidos pelo programa não têm surtido o efeito desejado, e nesse aspecto, entende-se

correta a visão do MST acerca do problema.
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Gráfico 1 – Número de famílias assentadas pelo Programa Nacional de
Reforma Agrária - 1985 - 2001

              Fonte: Elaborado a partir dos dados da Tabela 2 

Aspecto que se reveste de extrema relevância quando se refere ao processo

de assentamento das famílias no campo é sua estruturação de forma a criar novas

comunidades.

Os Projetos de Assentamento de Reforma Agrária – PAS, durante a fase de

implantação, devem receber do Governo Federal, através do INCRA, apoio creditício e

de estruturação. Durante sua implantação e depois de consolidados, os PAS devem

receber dos órgãos estaduais15 a assistência técnica necessária e das prefeituras

municipais aqueles serviços que são da responsabilidade de sua área de atuação.

1.5 ALIANÇAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL

A globalização dos mercados se processa de modo tão intenso como jamais

sentido e a aceleração desse processo exige dos produtores mudanças bruscas de postura

no seu modo de sentir e agir.

                                               
15  Refere-se à Empresa de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul –

EMPAER, extinta em 1999, e posteriormente o Instituto de  Desenvolvimento Agrário e Extensão
Rural – IDATERRA.
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O fato é que na atualidade, preço e qualidade são fundamentais e a questão é

que somente através de economia de escala é possível oferecer produtos com a

qualidade exigida pelo consumidor ao preço determinado pelo mercado.

Com a necessidade da busca de uma escala ótima de produção, os

produtores deixam de vislumbrar como seu mercado potencial somente um local

específico e têm que ampliar sua área de atuação se quiserem sobreviver.

A competição é global, com concorrentes de todas as partes do mundo,

dotados de uma gama de vantagens competitivas: algumas pelos recursos naturais

disponíveis, outras  criadas  pelo  seu  próprio processo de inserção nesse mercado (o

domínio da tecnologia, uma consolidada estrutura produtiva e de distribuição, mão-de-

obra qualificada, etc.), outras por questões conjunturais (acúmulo de capitais e/ou o

acesso mais fácil a eles, condições macroeconômicas favoráveis do país, infra-estrutura

eficiente, etc.).

As empresas têm percebido que para se manter competitivas e

conseqüentemente vivas nos mercados, têm que criar ambientes artificiais de

competitividade, daí buscarem, como alternativa, a formação de alianças estratégicas

com outras empresas.

Comentando o desenvolvimento das pequenas empresas da Província de

Bologna, na Itália, Casarotto Filho e Pires (1999: 13) constatam que a vontade de se

unir, de se associar, pode desencadear um processo extraordinário de desenvolvimento

equilibrado.

A relevância do tema levou Peter Lorange e Johan Roos a estudar por quatro

anos as estratégias cooperativas entre empresas, isto porque, segundo os autores, uma

abordagem cooperativa é mais realista que uma abordagem competitiva para empresas

que desejam ser bem-sucedidas em nível global (LORANGE e ROOS, 1996: 11).

Ao abordar a criação de redes de cooperação, Lorange e Roos (1996: 15),

comentam que não importa seu grau de integração ou suas características, se seguirão

normas jurídicas rígidas ou se serão estruturadas informalmente; sua importância se

prende na predisposição à cooperação.

Apresentam a partir de uma escala contínua, opções de alianças estratégicas,

que contemplam uma maior ou menor cooperação entre os atores (no caso empresas) do

processo. De um lado, transações em um mercado livre (mercado) e, de outro, a

internalização total ("hierarquia"), representando o grau de integração entre empresas:
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                                                                                     empreendimento   empreendimento
HIERARQUIA   fusões e     participação       joint          cooperativo           cooperativo           MERCADO

            aquisições     societária venture           formal                  informal
Grande                             Nenhum

Grau de integração vertical

Figura 3. Opções de alianças estratégicas em termos do grau de integração

vertical com a empresa-mãe.

Fonte: Lorange e Roos (1996: 15).

Da mesma forma que as empresas, os países têm percebido que para

assegurar a sobrevivência das suas empresas, o emprego e a renda de sua população,

também têm que se utilizar de alianças estratégias e da cooperação internacional.

Essa postura dos países não é procedimento tão novo quanto parece.

Conforme aborda Maia (1998: 151), em 1948, a Bélgica, Holanda e Luxemburgo

formaram o Benelux, com o objetivo de fortalecer suas empresas de carvão e aço, se

transformando no que é hoje a União Européia.

Obviamente nas últimas décadas estamos vivendo o recrudescimento das

relações econômicas internacionais e uma maior predisposição dos países em cooperar

entre si: o esforço para o estabelecimento do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, a

criação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA, a pressão

americana pela implementação da Área de livre Comércio das Américas - ALCA e a

criação de quase uma centena de acordos de cooperação econômica.

Maia (1998: 149) comenta que todos esses movimentos de integração têm

um objetivo comum: fortalecer as empresas dos respectivos países, buscando

consumidores além das fronteiras, já que a cada dia, fica mais difícil sobreviver

produzindo somente para o mercado interno.

Ainda segundo Maia (1998), o propósito fundamental dos países se

organizarem em blocos é elevar o nível de vida de seus povos.

Nas escalas macro e microeconômicas, os países e organização estão

buscando na cooperação uma forma de busca de melhores resultados para todos.

Inclui-se nessa tendência as mega-fusões realizadas entre grandes empresas

globais, conglomerados industriais, bancários e comerciais já consolidados em seus

mercados, como estratégia de fortalecimento no ambiente competitivo global.

Porter (1989), ao tentar compreender porque alguns grupos sociais,

instituições e nações progridem e prosperam, chegou a conclusão de que dentre as
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vantagens competitivas das Nações está a especialização das atividades econômicas e a

integração dos atores de dado território. Na União Européia, em particular, na Itália,

Alemanha e Espanha, várias empresas de pequeno e médio porte, ao sentir  sua

limitação em competir  nesse mercado, buscaram criar vantagens competitivas através

de uma ação empreendedora dos atores locais, gerando um ambiente de cooperação sob

a ótica da construção de redes, privilegiando os fluxos de informações, logísticas

técnico-científicas e uma verticalização enxuta dos setores produtivos.

Segundo Ivano Barberini16 (2000), na Itália, onde o cooperativismo surgiu

em 1854, criou-se no início da década de 50 associações de pequenas empresas com o

objetivo de produzir e mesmo exportar seus produtos. O resultado foi tão positivo, que

hoje, com 140 consórcios de exportação, reúnem cinco mil empresas, representado três

quartos das exportações do país.

Como tem se proliferado pelo mundo, em Guipúzcoa, província basca da

Espanha, as empresas reunidas em associação criaram uma universidade para atender

suas necessidades de obtenção de tecnologia e mão-de-obra especializada.

O estudo apresentado por Porter (1989) explica em parte, como a Itália, um

país onde o custo da mão-de-obra é alto, se mantém em destaque em segmentos em que

o processo produtivo, por características próprias, não conseguiu substituir, como outros

setores da indústria de transformação, a utilização da mão-de-obra, como por exemplo,

o ramo do vestuário e mobílias.

Essas redes de cooperação, na ótica do Desenvolvimento Local, devem

envolver os órgãos públicos locais, empreendedores locais, bancos e agências regionais,

cooperativas, ONGs e aqueles atores incluídos na chamada economia informal,

microempresas, empresas domésticas e os auto-empregados.

Complementando tal abordagem, é apresentado na Figura 4 um esquema

construído por Casarotto Filho e Pires representando um modelo geral de rede de

cooperação:

                                               
16 Diretor da Liga Nacional das Cooperativas da Itália, durante o XI Congresso Brasileiro de

Cooperativismo – Rio de Janeiro, 2000.
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                                                   Fórum Local de Desenvolvimento                           Instituições
                                                                                                                          de Pesquisa

     Governos

Observatório
 Econômico Associação Centro

           de  Pequenas        Catalisador de
  Empresas                  Tecnologia

          Cooperativa 
de Garantia
 de Crédito

   Bancos
        Redes   de

   Grandes     Empresas

       Consórcios

 Figura 4 – Modelo geral de rede para o desenvolvimento de um sistema

econômico local.

       Fonte: Casarotto Filho e Pires (1999: 21)                  

  Atores diversos: grandes empresas, bancos, institutos de pesquisas,
governos
Instrumentos de integração

Pequenas e médias empresas

Essas iniciativas, segundo os autores, vão criar e fortalecer ações

econômicas locais no sentido de melhorar a infra-estrutura produtiva permitindo

aumentas suas escalas de produção, fator fundamental para se competir no mercado

global.

O Art. 187 do  Capítulo III do Título VII da Constituição da República

Federativa do Brasil, ao se referir à  Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária,

prevê a integração das forças locais como forma de planejamento e execução da política

agrícola governamental:

Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da
lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo
produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de
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comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em
conta, especialmente:
I - os instrumentos creditícios e fiscais;
II - os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de
comercialização;
III - o incentivo à pesquisa e à tecnologia;
IV - a assistência técnica e a extensão rural;
V - o seguro agrícola;
VI - o cooperativismo;
VII - A eletrificação rural e irrigação;
VIII - a habitação para o trabalhador rural.
§ 1º. Incluem-se no planejamento agrícola as atividades
agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais.
§ 2º. Serão compatibilizadas as ações de política agrícola e reforma
agrária.

Se por hipótese, fosse considerado que as populações rurais fossem dotadas

de capital humano e capital social, não há como negar que no bojo desse artigo estão

bem delineados os instrumentos necessários para a geração de um efetivo processo de

desenvolvimento agrário.

A questão é que no Brasil, como na maioria dos países, as condições a que

são submetidas as populações rurais são piores que as populações urbanas.

Dizer que desenvolvimento rural não se reduz ao crescimento agrícola é

uma afirmação, como comenta Abramovay (2000: 1), que se tornou corriqueira na

produção acadêmica e nas instituições governamentais e não governamentais de

desenvolvimento no mundo todo. Segundo ele, em torno do desenvolvimento rural,

convergem duas correntes contemporâneas de pensamento:

Por um lado a que vem enfatizando a dimensão territorial do
desenvolvimento. Não se trata de apontar vantagens ou obstáculos
geográficos de localização e sim de estudar a montagem das “redes”,
das “convenções”, em suma, das instituições que permitem ações
cooperativas – que incluem, evidentemente, a conquista de bens
públicos como educação, saúde, informação – capazes de enriquecer
o tecido social de uma certa localidade (ABRAMOVAY , 2000: 2).

E novamente surge o capital social, que Abramovay (2000)  considera a

outra vertente do pensamento social contemporâneo e muito influente nas organizações

internacionais de desenvolvimento.

E quanto a isso, Abramovay (2000: 2) faz alguns questionamentos:

As instituições rurais vão refletir, na maior parte dos casos, as
situações sociais em que se inserem: como fazer delas então a base
para a transformação dessas situações sociais? Ou, em outras
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palavras, como criar capital social ali onde ele não existe? (Durston,
1998).

A noção do capital social contrapõe o mito de que a sociedade é, segundo

Coleman (apud ABRAMOVAY, 2000: 3), um conjunto de indivíduos independentes,

cada um agindo para alcançar objetivos a que chegam independentemente um dos

outros, o funcionamento do sistema social consistindo na combinação destas ações

independentes.

Mas, como foi apresentado neste capítulo, se o capital social é considerado

cada vez mais, por instituições e estudiosos, pressuposto básico para se fomentar o

desenvolvimento de uma coletividade, porque então parcela da população se mantém

em estado de pobreza e não são capazes de potencializar o capital social como meio de

amenizar seus sofrimentos?

Esse questionamento é abordado desde Robert Putnam, considerado

precursor de estudo do capital social.

Relacionado a esta questão, Putnam (2000: 173), faz o seguinte

questionamento e observa:

É o caso de perguntamos exasperados: será que as pessoas que vivem
nessas regiões problemática não aprenderam absolutamente nada
com sua triste experiência? Certamente elas devem perceber que sua
situação seria melhor se todos cooperassem para o bem comum.

Para dar maior clareza a essa questão, Putnam utiliza uma parábola dita por

David Hume, filósofo escocês do século XVIII, que reflete, segundo ele, o dilema

fundamental que corrói o espírito cívico racional:

Teu milho está maduro hoje; o meu estará amanhã. É vantajoso para
nós dois que eu te ajude a colhê-lo hoje e que tu me ajudes amanhã.
Não tenho amizade por ti e sei que também não tem por mim.
Portanto não farei nenhum esforço em teu favor; e sei que se eu te
ajudar, esperando alguma retribuição, certamente me decepcionarei,
pois não poderei contar com tua gratidão. Então, deixo de ajudar-te;
e tu me pagas na mesma moeda. As estações mudam e nós perdemos
nossas colheitas por falta de confiança mútua (HUME apud
PUTNAM, 2000: 173).

Segundo a análise de Putnam, a incapacidade de cooperar para o mútuo

proveito não significa necessariamente ignorância ou irracionalidade, e conclui que
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quando os atores são incapazes de assumir compromissos entre si, eles têm que

renunciar, pesarosamente, porém racionalmente, a muitas oportunidades de proveito

mútuo (PUTNAM, 2000: 173). Ou seja, a confiança entre as pessoas é a base de

sustentação do capital social e conseqüentemente da formação de uma comunidade.

Para Putnam (2000: 181), em contextos modernos e complexos, a confiança

social pode emanar de duas fontes conexas:

- as regras de reciprocidade e

- os sistema de participação cívica.

As regras sociais são consolidadas através de condicionamento e

socialização e se for o caso, através de sanções.

Putnam explica que existem dois tipos de reciprocidade: reciprocidade

balanceada ou específica e reciprocidade generalizada ou difusa.

A primeira se refere a permuta de bens de igual valor; a segunda diz respeito

a uma contínua relação de troca de bens não equivalentes, mas que pressupõe

expectativas mútuas de retribuição futura.

Os sistemas de participação cívica se referem a interações horizontais, a

capacidade das pessoas em participarem de associações, sejam religiosas, políticas,

esportivas, etc.

Para Abramovay (2000: 13), muito mais do que promover o crescimento

dessa ou daquela atividade econômica, promover o desenvolvimento rural consiste,

antes de tudo, em fortalecer o capital social dos territórios.

A partir da consolidação das idéias, concepções e experiências aqui vividas,

conclui-se que o desenvolvimento do Brasil, como de qualquer outro país, não será

atingido enquanto o objetivo final das propostas políticas for a industrialização ou

apenas o crescimento econômico. O desenvolvimento do Brasil passa pelo

fortalecimento da sua teia social, o estimulo ao capital social e a promoção do capital

humano.



CAPÍTULO II

CARACTERÍSTICAS GERAIS E ECONÔMICAS DAS FAMÍLIAS
DE ASSENTADOS

A seguir, a partir da classificação e organização, os dados obtidos pela

pesquisa serão apresentados em forma de gráficos e as informações analisadas serão

comparados à luz da abordagem teórico-conceitual, base do estudo, de onde serão

extraídos os resultados finais.

Os dados levantados e sua analise, foram estruturados buscando extrair dos

atores do processo em estudo, a percepção da sua realidade e a comparação com a sua

situação passada, para a partir daí, se concluir se os indicadores apontam para uma

evolução da sua condição humana, apenas pela melhoria das condições

socioeconômicas ou se, efetivamente, desencadeou a partir do Projeto de Assentamento

Paraíso, um processo de Desenvolvimento Local.

Propôs-se o estudo de indicadores que pudessem identificar a existência de

um processo de desenvolvimento, segundo as concepções de Seers17, que se coaduna

com a grande maioria dos estudiosos do tema.

Ou seja, deveria ser observado ao longo do tempo a existência de

crescimento do bem estar econômico, medido por meio dos indicadores de natureza

econômica, como por exemplo: produto total, produto per capita; diminuição dos níveis

                                               
17 Apud MILONE, 1998: 514.
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de pobreza, desemprego e desigualdade; e melhoria nas condições de saúde, nutrição,

educação, moradia e transporte.

Neste capítulo será apresentado a origem do assentamento Paraíso, as

características gerais das famílias de assentados e as condições econômicas dos

assentados.

Quanto a origem do assentamento, será abordado sua criação desde a

desapropriação da então fazenda Paraíso, a composição das famílias que o formaram,

considerando sua origem antes de serem acampadas e local de acampamento.

Quanto as características gerais das famílias de assentados, será apresentada

a distribuição por faixa etária e expectativa de vida dos assentados; a escolaridade, tanto

dos titulares quanto dos seus dependentes e a religião das famílias.

Serão abordadas as condições econômicas dos assentados a partir de suas

atividades anteriores e atuais; produção e comercialização, considerando as principais

culturas, rebanhos e subprodutos e analisada a composição da sua renda familiar.

2.1 ORIGEM DO ASSENTAMENTO PARAÍSO

O Projeto de Assentamento Paraíso, criado através da Portaria INCRA/SR-

16/Nº 72, de 29 de dezembro de 199718, fruto da desapropriação da fazenda de mesmo

nome, localizado na localidade de Terenos – MS, foi subdivido em 98 unidades

agrícolas familiares em uma área de 3.308.4025 há (três mil, trezentos e oito hectares,

quarenta ares e vinte e cinco centiares). Ver planta geral do parcelamento do Projeto de

assentamento Paraíso na página seguinte.

Vistas parciais do Assentamento Paraíso são apresentadas nas Fotos 6 e 7,

pagina 64.

Foi considerado consolidado, ou seja, ter adquirido autonomia econômico-

financeira, no ano de 2000, através da Portaria nº. 41/INCRA/SR-16/MS/Nº 41/00,

datada de 15 de dezembro de 200019.  A partir da consolidação do projeto de

assentamento, o INCRA considera os trabalhadores rurais como ex-assentados da

Reforma Agrária.

                                               
18 Ver anexo E.
19 Ver anexo F.
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Antes de serem assentadas, as famílias do PAS Paraíso, na sua grande

maioria, estavam instaladas no acampamento Cinturão Verde, localizado no entorno da

então Fazenda Paraíso, ou em outros acampamentos da região.

A origem das famílias do assentamento Paraíso não é tão diversificada,

ratificando a hipótese anteriormente levantada (p. 15). A maior parte das famílias são

oriundas de Campo Grande e região.

PLANTA GERAL DO ASSENTAMENTO
Arquivo AUTOCAD
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Foto 6 - VISTA PARCIAL DO ASSENTAMENTO PARAÍSO

Foto 7 - VISTA PARCIAL DO ASSENTAMENTO PARAÍSO
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É apresentado no Gráfico 2 o local de origem das famílias assentadas e no

Gráfico 3 o tempo de permanência como acampados, aguardando a desapropriação das

terras.

Pode-se observar que 55 % das famílias são oriundas da capital do Estado e

seu entorno, seguido da região de Terenos (24 %). De outras localidades do Mato

Grosso do Sul o fluxo de assentados representa 12% e de outros estados do país, 9 % do

total.

Considerando a origem das famílias, destacam-se as localidades de Dois

Irmãos do Buriti, Aquidauana, Miranda, Maracajú e Ivinhema, e registra-se a presença

de migrantes dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Ceará e Rio Grande do Norte.

Terenos 24%

Campo Grande
55 %

Outras localidades 
do Estado 12 %

Outros Estados 9 %

Gráfico 2 – ORIGEM DAS FAMÍLIAS ASSENTADAS

Quanto ao tempo em que ficaram em acampamentos, o Gráfico 3 apresenta

três classes de famílias: aquelas precursoras, que ficaram acampadas de um a mais de

dois anos (51 % das famílias); a outra, mais recente, permaneceu acampada menos de

um ano, o equivalente a 39 % das famílias; e a terceira, de famílias que não

permaneceram acampadas (10 % do total).

A justificativa para o assentamento de famílias que não chegaram a ser

acampadas é o fato de que foram substitutas de famílias que desistiram do Programa.               

Este fato é um indicativo de que as expectativas dos assentados não foram

atendidas e os levou a desistir da propriedade à terra e, provavelmente, o retorno a sua

antiga situação, ou seja, sua condição socioeconômica anterior era melhor que enquanto

agricultor do assentamento Paraíso.
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              Gráfico 3 – TEMPO DE ACAMPAMENTO DAS FAMÍLIAS

Pelo que se observou das entrevistas, não houve grande dificuldade para a

obtenção de uma parcela no assentamento Paraíso. Algumas famílias só acamparam

depois de informadas que a fazenda Paraíso estava sendo desapropriada e na expectativa

que os lotes iriam ser brevemente distribuídos, o que foi posteriormente confirmado.

 2.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS FAMÍLIAS

Embora os assentamentos instalados pelo Programa de Reforma Agrária

sejam formados a partir “de uma heterogeneidade social resultante de histórias de vidas

muito distintas entre si”, como ressalta Carvalho (1999: 9), para que se possa vislumbrar

a forma de estruturação do assentamento Paraíso quanto aos seus aspectos culturais,

sociais e econômicos, será apresentado, inicialmente, a partir dos resultados do

levantamento realizado, o perfil das famílias assentadas.

Carvalho (1999: 9) procurou descrever a diversidade que ocorre nos

assentamentos da Reforma Agrária:

No assentamento estão presentes, enquanto famílias, crianças, jovens
e velhos; homens e mulheres; brancos, negros, mulatos e mestiços;
católicos, protestantes, umbandistas, diversos outros cultos afro-
brasileiros, kardecistas, ateus e agnósticos; pessoal originário do
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sertão semi-árido, do interior da região amazônica, dos cerrados do
centro-oeste, das áreas litorâneas, do interior do sul do país,
pantaneiros; pessoas que ora vivenciaram a roça e as áreas
metropolitanas; analfabetos e pessoas com escolaridade de primeiro,
segundo e até terceiro grau; vários tipos de filiação político-
partidária; inúmeros valores morais, concepções de mundo,
imaginários, enfim, a complexidade de qualquer contexto social onde
milhares de pessoas estão vivenciando processos de interação social.
Portanto, torna-se necessário e oportuno acentuar que nos
assentamentos não estão presentes "os assentados", mas pessoas
diferentes entre si, portadoras de uma biografia com toda a
diversidade psicosocial e conhecimentos que o seu viver
dialeticamente o mundo e com o mundo lhes proporcionou.

Obviamente a amplitude a que se refere Carvalho (os assentamentos de

Reforma Agrária no país), é imensamente maior que o delimitado por este estudo e, por

conseguinte, a diversidade apresentada também.

Foto 8 – FAMÍLIA DE ASSENTADOS

A Foto 8 apresenta uma das famílias assentadas e a foto 9 representa o papel

ativo que desempenha a mulher do campo.
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Foto 9 – CAMPONESA: PAPEL ATIVO NAS ATIVIDADES DO CAMPO

2.2.1  FAIXA ETÁRIA E EXPECTATIVA DE VIDA DOS ASSENTADOS

A idade das pessoas, a priori, deveria influenciar os seus projetos de vida.

Os mais idosos estariam desejosos de seguridade e tranqüilidade, enquanto os mais

jovem, com maior vigor físico e maiores expectativas, estariam mais propensos a

promover projetos com maior duração e risco.

Observa-se no Gráfico 4, onde se apresenta a distribuição dos titulares e

cônjuges do  assentamento  Paraíso por  faixa etária , que a moda se encontra  entre os

31 e 50 anos,  com 58 % das  incidências. A idade média dos titulares e cônjuges é de

44 anos.

A expectativa de vida tem aumentado consideravelmente, principalmente

nos últimos anos e, segundo o Relatório do Desenvolvimento Humano 2002 do PNUD

(2002: 223), a do brasileiro era em 2000, de 72 anos para as mulheres e 64,1 para os

homens. Estima-se para o ano 2020 uma expectativa de vida de 69 anos para os homens

e 74 para as mulheres.
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           Gráfico 4 – DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS TITULARES E CÔNJUGES.

O Gráfico 5 apresenta a distribuição dos titulares e cônjuges do

assentamento Paraíso, por faixa etária e por sexo. Enquanto 64 % dos homens possuem

entre 31 e 50 anos, as mulheres estão mais bem distribuídas entre a faixa dos 20 a 60

anos.

Enquanto não possui nenhum titulado com menos de 20 anos, não possui

nenhuma mulher com mais de sessenta anos.
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Gráfico 5 – DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA E POR SEXO DOS TITULARES E CÔNJUGES

Do total dos trabalhadores rurais, somente 18% contribuem para a

previdência social, ou seja, em sua grande maioria, esses trabalhadores não possuem

expectativa de aposentadoria, ao menos no futuro próximo.

A partir do que foi apresentado e considerando que a idade média desses

trabalhadores, 44 anos, é relativamente baixa, pode-se inferir que a idade dessa
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população não é impedimento para que busquem a melhoria da sua condição

socioeconômica através da promoção de projetos de médio e longo prazos.

 O Gráfico 6 apresenta a distribuição, por faixa etária, dos dependentes dos

titulados, que moram no assentamento. Dos dependentes que moram no assentamento

Paraíso, 65% possuem menos de 15 anos de idade, e a medida que essa idade avança, a

quantia dos que ali residem vai diminuindo, sendo que somente 7% deles tem mais que

21 anos e somente 3% mais que 30 anos.

10%

24%

31%

14%

14%

4%

3%

21-30 anos

18-20 anos

10-14 anos

5-9 anos

- 5 anos

15-17 anos

+ 30 anos

                      Gráfico 6 – DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS DEPENDENTES MORADORES

NO ASSENTAMENTO PARAÍSO

2.2.2 A ESCOLARIDADE DOS ASSENTADOS

Quanto ao nível de escolaridade dos titulares e cônjuges, o Gráfico 7

apresenta que 14 % dos entrevistados se declararam sem estudo e 48%, representando a

moda, estudaram até a 4ª  série do ensino fundamental. Segundo o levantamento, 4,7 é a

média de anos estudados.
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Gráfico 7 – ESCOLARIDADE DOS TITULARES E CÔNJUGE
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Todos os assentados declararam ter religião. Como ilustra o Gráfico 8,

dessas famílias, 68 % são católicas, 28 % evangélicas e 4 % espíritas Kardecistas.

No assentamento Paraíso existem algumas igrejas evangélicas e foi

constituída uma comissão com o objetivo de construção de uma igreja católica. Estão

sendo realizadas promoções (leilões) com esse objetivo.
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28%

60%

0%
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Espirita 
Sem Religião

Gráfico 8 – RELIGIÃO DAS FAMÍLIAS ASSENTADAS

Das várias denominações evangélicas, as que possuem o maior número de

fiéis no assentamento Paraíso são as igrejas Deus é Amor, Congregação Cristã,

Adventista do Sétimo Dia e Assembléia de Deus.

Não se observa no âmbito das comunidades religiosas, esforços coletivos de

estímulo à produção ou comercialização.

2.3 CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS ASSENTADOS

2.3.1 O TRABALHO DOS ASSENTADOS

Como Abordado por Del Grossi (2000: 5), a literatura mostra grande

convergência sobre as categorias de público a serem beneficiadas pela reforma agrária

no Brasil. Essa convergência é fruto do disposto no Estatuto da Terra de 1994 e na

legislação que  regulamenta a  criação do  Banco da Terra20  e contemplam as  seguintes

categorias de trabalhadores:

                                               
20 O Funda da Terra e Reforma Agrária - Banco da Terra, criado pela Lei Complementar nº 93, de 4 de

fevereiro de 1998 e regulamentada pelos Decretos 2.2622, de 9 de junho de 1998 e 3.475, de 18 de
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1) trabalhadores rurais não proprietários, preferencialmente assalariados;

2) parceiros, posseiros e arrendatários que comprovem, no mínimo, cinco

anos de experiência na atividade rural; e

3) agricultores proprietários de imóveis cuja área não alcance a dimensão da

propriedade familiar, definida pelo módulo da terra21.

Os dados contidos no Gráfico 9 apresentam que apenas  62 % dos

assentados se enquadrariam nas categorias contempladas pelo Banco da Terra, e os

outros 38 % são famílias que trabalhavam em atividades urbanas. Tal situação nos faz

inferir que os critérios de distribuição das terras não foram adequadamente

contemplado.

44%

15%

3%

21%
17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

%
 d

e 
in

ci
dê

nc
ia

                                Trabalhador    Capatazes   Proprietário        Atividades urbanas
                              Rural        - Gerência        Rural          Autônomo    Empregado

Gráfico 9 – ATIVIDADE ANTERIOR DOS PARCELEIROS

          
Segundo técnicos do INCRA, na seleção dos parceleiros, não há

preocupação quanto à atividade ou o local de residência dos interessados por um lote do

Programa Nacional de Reforma Agrária; essas características não têm caráter

eliminatório, mas sim classificatório.

Importância é dada à entrevista, que vai determinar a aptidão do candidato

para a execução da atividade rural.

                                                                                                                                         
maio de 2000, tem por finalidade financiar programas de reordenação fundiária e de assentamento
rural. O PAS Paraíso não foi implantado por essa modalidade de Programa.

21 Apud Del Grossi (2000:5), o módulo rural, definido pelo Estatuto da Terra, prevê uma quantidade de
área suficiente para gerar a renda necessária à sobrevivência de uma família, levando a diferentes
tamanhos de módulos rurais, de acordo com a qualidade dos solos, a infra-estrutura mínima
necessária, da cultura/atividade mais freqüentes, entre outros indicadores.
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Cabe ressaltar que embora exercendo atividades rurais, 50 % das famílias

assentadas, residiam na área urbana das cidades, e conseguinte, possuíam hábitos e já

estavam ambientados às facilidades urbanas.

De acordo com a declaração dos entrevistados, 4 % dos cônjuges titulados

exercem atividades em Campo Grande, onde residem, permanecendo no assentamento

somente nos finais de semana.

A atual diretoria da Associação do Assentamento Paraíso assumiu em

janeiro de 2003 e conforme declarações colhidas e observações realizadas, o presidente

anterior mora em Campo Grande, ficando sua parcela, durante os períodos em que está

ausente, sob a guarda e cuidados de um vizinho contratado para esse fim.

Essa prática foi observada com outros lotes, sendo inclusive comentado que

um dos titulados mora no estado de São Paulo.

Da constatação de que metade das famílias morava na zona urbana, foi

necessário considerar na análise dos dados coletados a origem das famílias, se urbana ou

rural, porque se observa que a percepção das condições de fornecimento dos serviços

públicos e infra-estrutura, e a composição da renda daquelas famílias que tinham origem

urbana é diferente das de origem rural22.

E a análise pelo conjunto dos dados levantados provocaria distorção nos

resultados obtidos.

Exemplificando, quando se apresenta a avaliação do fornecimento de água

por todos os pesquisados e se compara com a avaliação somente das famílias do meio

rural, os dados apresentados na segunda situação são melhores que os da primeira, o que

é completamente justificável. A realidade do país é que os campesinos não dispõe das

mesmas condições de infra-estrutura, nem do mesmo nível de renda que a grande

maioria dos trabalhadores urbanos.

Constatou-se que 21 % dos assentados possuem casa em cidades próximas,

dessas, 9 % são localizadas em Campo Grande, 6% em Terenos e 6 % em Dois Irmãos

do Buriti.

Em 86 % dessas residências moram parentes dos assentados e 14 % delas

são destinadas à locação como fonte adicional de renda.

Detectou-se como apresentado no Gráfico 10, que apenas 46 % dos filhos

dos trabalhadores rurais moram no assentamento. Destes, 24% tem mais que quinze

                                               
22 Considera-se para efeito deste estudo, que a origem das famílias, urbana ou rural, se refere à residência

dos assentados antes de serem acampados.
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anos e somente 8 % tem mais que vinte anos, indicando que seus filhos não se fixam à

terra; mantém-se na cidade ou retornam a ela depois de jovem.

55%

45%

No assentamento

Fora do assentamento

Gráfico 10 – RESIDÊNCIA DOS FILHOS DOS ASSENTADOS

Levantou-se que das famílias assentadas, 26 % não possuem nenhum

dependente residindo no assentamento Paraíso.

2.3.2 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

A produção no Assentamento Paraíso é bastante limitada. Os proprietários

rurais pesquisados creditam este problema a má qualidade do solo.

O Relatório Técnico elaborado pela Empresa de Assistência e Extensão

Rural – EMPAER, Escritório de Terenos, órgão do Governo Estadual, responsável a

época (1999), pela assistência técnica aos proprietários da região, apresenta os solos da

região com características de latossolo vermelho escuro, podzóico vermelho amarelo,

areias quartzosas, solos glei, solos orgânicos.

Segundo o relatório da EMPAER (1999: 3), com exceção dos solos glei, que

não apresenta restrição séria para lavouras, todos os outros apresentam restrições ou

sérias restrições à lavoura. A alternativa colocada foi a utilização para pastagem

plantada.

A análise do Órgão ratifica o que foi empiricamente constatado pelos

agricultores: sem utilização de corretivos, a terra é inadequada para a lavoura.

Buscou-se maiores informações sobre os solos do assentamento Paraíso,

mas as buscas foram infrutíferas. Não se conseguiu junto ao INCRA acesso ao processo
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de desapropriação da fazenda Paraíso e o Projeto de Desenvolvimento de Assentamento

– PDA, encontra-se extraviado23.

O INCRA não dispõe do mapa de recursos naturais do assentamento Paraíso

e os mapas disponíveis são na escala 1: 1.500.000, inadequada para se observar a

incidência dos tipos de solo na região específica.

Questiona-se como pode,  um programa governamental que tem como

objetivo assentar pequenos produtores rurais que deverão sobreviver da agricultura e

pecuária, adquirir e distribuir terras que não são adequadas ao uso agrícola?

 Não é de se estranhar que apenas 7 % das famílias consigam produzir,

continuadamente, o suficiente para consumo próprio e vender o excedente. Outras

famílias vendem esporadicamente alguns produtos agrícolas.

A Foto 10 apresenta um cultivo de amoras, que é utilizada como alimento

para o bicho da seda e a Foto 11 registra um criatório do bicho da seda (sericicultura)

existente no Assentamento Paraíso.

Foto 10 – PLANTIO DE AMORAS

                                               
23 O Projeto de Desenvolvimento do Assentamento – PDA Paraíso não foi encontrado no INCRA, IDATERRA ou

COAMS. Os técnicos não sabem do destino desse documento.
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Foto 11 – CRIATÓRIO DO BICHO DA SEDA - SERICICULTURA

O gráfico 11 apresenta os produtos mais cultivados no assentamento

Paraíso. Chama atenção o fato de que 19 % dos proprietários não cultiva nenhuma

variedade, se limitando apenas a criação de gado leiteiro.
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                 Gráfico 11 - PRINCIPAIS CULTURAS

  Mandioca Amendoim, feijão, cana-de-açúcar
Abóbora                hortaliças, quiabo

Banana, milho Laranja, amora, batata doce, arroz

Abacaxi, melancia Sem cultivares
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A base econômica do assentamento Paraíso é a produção leiteira, sendo a

principal fonte de renda de 93 % dos trabalhadores, seguida da criação de frangos (5 %)

e bicho da seda (2 %). Crises no setor leiteiro têm efeito imediato na condição

socioeconômica desses assentados.

A produção de leite é vendida a uma Cooperativa e a uma empresa privada,

os casulos de seda a uma empresa privada e frangos a comerciantes de Campo Grande.

Fora essas transações, tudo o mais que se comercializa é de pequena monta

e acessória.

As propriedades do assentamento Paraíso têm em média 15 cabeças de

gado, sendo que a quantidade máxima levantada foi de 33 cabeças e os maiores

rebanhos são de gado leiteiro, seguido de suínos, carneiros, bezerros e cavalos.

Outro aspecto que se reveste de relevância quando se analisa o grau de

autonomia dos proprietários rurais, se refere a estrutura de mercado em que estão

inseridos.

O Relatório Principais Indicadores Sócio-Econômicos dos Assentamentos

de Reforma Agrária, elaborado pela FAO (1999), apresenta problemas na

comercialização da produção dos assentamentos no Brasil, que ocorrem também no

assentamento Paraíso.

Dentre os fenômenos apresentados pela FAO (1999: 28) como

problemáticos para a comercialização da produção dos assentamentos no Brasil, o que

visivelmente ocorre no assentamento Paraíso são intermediários que estabelecem preços

de monopsônio (muitos ofertantes para apenas um comprador) e oligopsônios (muitos

ofertantes para poucos compradores).

Isto ocorre devido a distância até os centros comerciais, deficiências no

sistema viário e de transportes, que será abordado posteriormente, e a falta de

coordenação de ações coletivas.

Essas estruturas de mercado (monopsônio e oligopsônio) provocam a

dependência dos produtores, que têm sua renda, quase que exclusivamente em função

de um produto apenas, no caso, o leite, o frango ou os casulos de seda. Apenas 14 %

dos assentados não dependem exclusivamente de um produto.
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Foto 12 – RESFRIADOR DE LEITE

A Fotografia 12 mostra um dos resfriadores de leite instalados por uma das

empresas para captar o leite produzido na região.

2.3.3 RENDA DAS FAMÍLIAS ASSENTADAS

Como citado anteriormente, a renda dos assentados do PAS Paraíso é

proveniente, principalmente, da produção leiteira, sendo a principal fonte de renda de

93% dos trabalhadores, seguida da criação de frangos e bicho da seda.

 A renda média mensal desses produtores rurais é de 2,16 salários mínimos

por família, bem abaixo daquela apresentada pela FAO (1992: 30), que levantou a renda

mensal média dos assentados brasileiros em 3,7 salários mínimos. Somente 9 % das

famílias assentadas no PAS Paraíso conseguem obter renda igual ou superior a esta.

O Gráfico 12 apresenta a variação da renda familiar dos assentados,

indicando os de origem urbana e os de origem rural. Observa-se que a dispersão da

variação da renda foi maior entre as famílias de origem rural; foram as famílias que

tiveram maior aumento na renda.
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Das famílias de origem rural, 59 % tiveram aumento da renda, contra 53%

das famílias de origem urbana.
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Gráfico 12 – VARIAÇÃO DA RENDA DAS FAMÍLIAS ASSENTADAS24

                               Legenda:          famílias de origem  urbana          famílias de origem rural

A renda média das famílias que moravam na zona urbana era, antes de

assentadas, de R$ 425,88, contra R$ 242,94 das famílias que moravam no campo.

A renda das famílias urbanas variava entre um e cinco salários mínimos,

enquanto das famílias da zona rural, variava entre 40 % do salário mínimo a três

salários.

Embora as famílias de origem rural houvessem conseguido um aumento

maior de renda que as famílias de origem urbana25, as segundas ainda continuam

possuindo uma renda média superior que as primeiras. Enquanto a renda média das

famílias de origem rural é de R$ 366,38, as de origem urbana é de R$ 463,59.

                                               
24 O ANEXO G apresenta planilha com a renda anterior e a composição atual da renda das famílias

pesquisadas no assentamento Paraíso.
25  A variação média da renda das famílias da zona rural foi de 50,8%, contra uma variação de 8,9% daquelas famílias

que residiam na zona urbana.
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O Gráfico 13 apresenta a renda das famílias pesquisadas, classificando-as de

acordo com a origem dessas famílias, urbana ou rural.
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  Gráfico 13 – RENDA DAS FAMÍLIAS ASSENTADAS

                               Legenda:          famílias de origem  urbana          famílias de origem rural

O Gráfico 14 a seguir apresenta a renda per capita das famílias do

assentamento Paraíso, distinguindo a origem das famílias.
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                       Gráfico 14 – RENDA PER CAPITA DAS FAMÍLIAS ASSENTADAS

                               Legenda:          famílias de origem  urbana          famílias de origem rural

Linha da Pobreza
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Ao considerar a renda familiar per capita, a diferença entre as famílias de

origem rural e urbana é ainda maior, na ordem de R$ 90,27 para R$ 148,70.

Ao se analisar a incidência de pobreza utilizando-se os padrões

estabelecidos pelo Banco Mundial, conclui-se que 53 % das famílias do assentamento

Paraíso estão abaixo da Linha de Pobreza para Comparação Internacional26 sendo que

dessas, 35 % são de origem rural e 18 % de origem urbana.

A moda da renda familiar per capita  do assentamento Paraíso se encontra

entre o intervalo de R$ 20,00 a R$ 220,00. A análise dos dados não indicou que haja

correlação entre a renda das famílias assentadas e o grau de escolaridade de seus

membros.

Observa-se que todas as famílias que possuem dependentes adolescentes ou

adultos são as que estão entre as que tinham e permanecem com as maiores rendas per

capita.

Cabe ressaltar que na composição dos valores apresentados não foi

considerado a parcela da renda composta pelos programas governamentais (bolsa escola

e vale-gás), por considerá-la uma fonte emergencial e provisória de renda.

Das famílias do assentamento Paraíso, 47 % são beneficiárias do Bolsa

Escola Federal, sendo que 83% dessas famílias são de origem rural. Esse Programa

promove um aumento de 9,5% na renda familiar, elevando a renda média, de R$ 355,59

para R$ 389,34.

Considerando a renda familiar per capita, o aumento é de 9%, subindo de

R$ 82,46 para R$ 89,94.

2.3.4 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PROCESSO PRODUTIVO DO ASSENTAMENTO

Até o ano de 2000 a assistência técnica para os proprietários do

assentamento Paraíso era fornecida, por força de convênio com o Governo Federal, pela

Coordenação dos Assentamentos de Mato Grosso do Sul – COAMS, movimento social

agrário de âmbito estadual.

Com a reestruturação administrativa do Governo do Estado no ano de 2000

e encerramento do convênio COAMS/Governo Federal, o IDATERRA passou a prestar

                                               
26 Uma Linha de Pobreza para Comparação Internacional é estabelecida em um dólar norte-americano por

dia. Neste caso considerou-se a taxa de câmbio de R$ 3,50 por dólar.
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a assistência aos assentados do PAS Paraíso, através de seu Escritório Regional de

Terenos.

O Escritório de Terenos possui um posto avançado no assentamento Campo

Verde, para atender os assentamentos Campo Verde, Paraíso, Patagônia e Nova

Querência e recentemente possui um técnico destacado exclusivamente para atender o

assentamento Paraíso.

A assistência técnica e extensão rural é direito constitucionalmente

adquirido pelos produtores rurais. O Inciso IV do Art. 187 da Constituição Federal

contempla a assistência técnica e extensão rural com atenção especial, que deve fazer

parte do planejamento e execução da política agrícola.

Excluindo a questão legal, a assistência técnica e extensão é de fundamental

importância dentre os recursos para o desenvolvimento local. No diagrama apresentado

pelo Departamento de Económia y Hacienda (1994: 31), inclui-se nos denominados

recursos técnicos necessários ao desenvolvimento local.

Sobre a assistência técnica, o Gráfico 15 apresenta que 48 % dos

entrevistados não souberam informar sobre os serviços prestados pelos técnicos da

COAMS. Dos que já tinham  sido  atendidos  pela  COAMS,  4 % considerava o

atendimento ótimo, 20 % bom, 8 % regular e 20 % ruim.
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Gráfico 15 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA - COAMS

A mesma pergunta foi feita quanto ao atendimento atual. Conforme é

apresentado no gráfico 16, a avaliação obtida dos trabalhadores rurais foi pior que a

anterior.

Dezesseis por cento deles desconhecia os serviços prestados pelos novos

técnicos e 56 % considera o atendimento ruim. Não houve nenhuma avaliação ótima,

16% considera o atendimento bom e 12 % regular.
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Percebe-se que quando se refere à assistência técnica, os agricultores estão

bastantes insatisfeitos com o atendimento dispensado. Acham, na sua maioria, que o

atendimento piorou.
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Gráfico 16 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA ATUAL

De acordo com o técnico da assistência e extensão rural, o atendimento tem

sido realizado normalmente, embora a falta de condições de trabalho tenha dificultado o

trabalho. Dentre os problemas de estrutura, relacionou a falta de veículos e meios de

transporte para executar as atividades.

Segundo o técnico, a terra é bastante pobre e sem recursos financeiros os

assentados não têm meios de produzir adequadamente. A criação de gado leiteiro, como

atividade tradicional é a mais adequada para àquelas propriedades.

Tem proposto alternativas à utilização tradicional do solo, como o cultivo de

espécies do cerrado. Dentre as alternativas propostas, a mais significativa é a criação de

uma fábrica de móveis de bambu.

A associação dos assentados, segundo ele, em meio a disputas políticas,

nunca conseguiu reunir os assentados em projetos que contemplasse a ampliação e

diversificação da produção e comercialização.

2.3.5 RELAÇÕES COM O MEIO AMBIENTE

O assentamento Paraíso possui reserva legal em bloco. Observa-se que os

assentados não têm desmatado totalmente seus lotes; isso se deve, principalmente, ao
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posicionamento firme dos técnicos, anteriormente da EMPAER, hoje do IDATERRA,

que não autorizam a derrubada das árvores se o parceleiro não utiliza a área formada

dos seus lotes.

Os trabalhadores não se utilizam, em escala, de agrotóxicos.

Conforme relata o relatório da EMPAER (1999: 5), verifica-se, em média,

grande suscetibilidade a erosão, principalmente na área de textura arenosa. É um

problema que deve ser observado.

O esgotamento sanitário é realizado através de fossa rudimentar (fossa

negra) em 94% das residências e em 6% das casas não se utiliza nenhum tipo de

esgotamento, os dejetos são lançados a céu aberto.

Como não existe sistema de coleta de lixo, os resíduos oriundo das famílias

são enterrados ou queimados.



CAPÍTULO III

CONDIÇÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS DE ASSENTADOS

Neste capítulo será apresentada a avaliação das condições de infra-estrutura

física disponíveis e de serviços colocados a disposição das famílias do assentamento

Paraíso e far-se-á a análise dessas condições considerada a situação anterior ao ingresso

dessas famílias no Programa Nacional de Reforma Agrária.

Quanto à infra-estrutura física será avaliado a habitação, o abastecimento de

água, estrutura de comunicações, transportes e vias de acesso e energia elétrica, e

quanto à infra-estrutura de serviços sociais, a educação escolar, capacitação

profissional, assistência médico-odontológica, seguridade social, segurança pública e

lazer e entretenimento.

3.1 INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DO ASSENTAMENTO

3.1.1  HABITAÇÃO

Partindo-se da premissa de que o meio urbano ou rural não é determinante

na qualidade da habitação, foi considerado para efeito de análise, as respostas de todas

as pessoas pesquisadas.
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Originalmente, com quatro cômodos, as casas foram construídas em

alvenaria, não rebocadas e foi usado como cobertura, telhas de amianto, sem forração.

No Gráfico 17 é apresentada a avaliação que os proprietários fazem de sua

habitação. Quinze por cento dos assentados as considera ótima, 50 % boa, 29% regular

e 6% as considera ruim.
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Gráfico 17 - HABITAÇÃO - AVALIAÇÃO

A avaliação da melhoria ou piora das condições da habitação é apresentado

no Gráfico 18; onde 67 % considera que sua casa é melhor que a anterior, para 21 % é

igual a anterior e 12 % consideram a residência atual pior que a anterior.
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Gráfico 18 - HABITAÇÃO - SITUAÇÃO ANTERIOR X SITUAÇÃO ATUAL

O esgotamento sanitário é realizado através de fossa rudimentar (fossa negra) em

94% das residências e em 6% das casas não se utiliza nenhum tipo de esgotamento, os

dejetos são lançados a céu aberto.

3.1.2  ABASTECIMENTO DE ÁGUA

As famílias do PAS Paraíso somente obtiveram água encanada no quinto

ano depois de assentadas, o que proporcionou, segundo suas palavras, uma melhoria
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significativa da qualidade de vida. Antes, tinham que transportar a água do córrego que

corta o assentamento.

Como comentado anteriormente, as pessoas oriundas da cidade têm uma

percepção pior que as famílias de origem rural quanto a melhoria das condições de

infra-estrutura e prestação de serviços, o que é perfeitamente justificável.

No Gráfico 19 é apresentada a avaliação do fornecimento de água por todos

os pesquisados, enquanto no Gráfico 20 faz-se a avaliação somente pelas famílias

oriundas do meio rural.

Os dados apresentados no Gráfico 20 são melhores que os do Gráfico 19, o

que é um resultado natural, a medida que reflete as melhores condições de infra-

estrutura e prestação de serviços de que dispõem a população urbana,  mais ampla e de

melhor qualidade que a das populações do meio rural.

Enquanto o Gráfico 19 apresenta uma distribuição bi-modal quanto a

avaliação do fornecimento da água, 43 % qualificando como bom e 28 % como ruim, no

Gráfico 20 apresenta a distribuição com a moda na classificação bom, com 60 % das

incidências.
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GRÁFICO 19 – FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - AVALIAÇÃO27

Constata-se que as pessoas que consideram a distribuição da água ruim são

em grande parte aquelas de origem urbana, abrangendo 50% da população entrevistada.

Excluindo essa parcela da amostra, a avaliação do serviço pelos campesinos se altera de

11% para 20 % como ótima; de 43 % para 60% como boa e de 18 para 20 % como

regular.

                                               
27 Avaliação a partir da opinião de todos os entrevistados.
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GRÁFICO 20 – FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - AVALIAÇÃO28

A opinião  dos trabalhadores de origem rural é apresentado no Gráfico 21:

80% consideram que o fornecimento de água hoje é melhor que do passado, 13% que as

condições são as mesmas e 7% creditam uma piora no atendimento.
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GRÁFICO 21 – FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL – SITUAÇÃO

ANTERIOR X ATUAL29

As maiores reclamações referentes ao sistema de abastecimento de água são

quanto a falta de água, ao preço elevado da tarifa e aos vazamentos apresentados.

3.1.3  COMUNICAÇÕES

O termo comunicações é utilizado nesta análise de forma restrita e se refere

as possibilidades de comunicação escrita ou falada entre as pessoas, especificamente

telefonia convencional e celular e cartas via EBCT – Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos.

                                               
28 Avaliação a partir da opinião dos assentados de origem rural.
29 Avaliação a partir da opinião dos assentados de origem rural.
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O assentamento Paraíso não dispõe do sistema de telefonia fixa ou caixa de

coleta dos Correios. Quando necessário utilizam o telefone comunitário ou caixa de

coleta instalados no assentamento Campo Verde, ou telefone celular disponibilizado em

um ponto comercial no assentamento Patagônia.

Para situações de urgência ou emergência, 26% dos entrevistados dispõe de

telefone celular como meio de comunicação. Os sinais da telefonia celular conseguem

ser captados no assentamento Paraíso por apenas uma marca de aparelho.

Mesmo com a situação retratada com a necessidade de se deslocar em torno

de 15 Km para efetuar uma ligação ou postar uma carta, o Gráfico 22 apresenta que

somente 20% das pessoas avaliam como ruim as condições de comunicação de que

dispõe, 33% consideram regular, 40 % delas considera bom e 7 % ótimo.
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20%Ruim
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GRÁFICO 22 – COMUNICAÇÕES - AVALIAÇÃO30

A necessidade das pessoas em utilizar um bem é que determina sua valia.

Aquelas pessoas que não tem grande necessidade de comunicação para fora do

assentamento, não se incomodam em ir até o assentamento Campo Verde de charrete,

carroça, cavalo ou outro meio para efetuarem uma ligação ou postar uma

correspondência.

Essa disposição é explicada em parte, pela falta de lazer do local, faz com que a

simples realização de uma ligação telefônica ou a postagem de uma carta, tenha uma

conotação muito maior, na realidade se torna um passeio.

O Gráfico 23 considera as condições de comunicação atuais comparando-as com

as anteriores, sob a ótica das famílias assentadas: 60 % delas consideram que hoje é

melhor que antes, 27 % disseram que as condições são as mesmas e 13 % consideram

que as condições de comunicação são piores que anteriormente.

                                               
30 Avaliação a partir da opinião dos assentados de origem rural.



90

60%
27%

13%

Melhorou

Mesma situação

Piorou

GRÁFICO 23 – COMUNICAÇÕES: SITUAÇÃO ANTERIOR X ATUAL31

3.1.4  TRANSPORTES E VIAS DE ACESSO AO ASSENTAMENTO

Os moradores do assentamento Paraíso possuem uma grande carência

quanto ao atendimento de suas necessidades de consumo e de serviços em geral. Para

atender essas necessidades, eles têm que se deslocar, esporadicamente, até as cidades de

Terenos, Dois Irmãos do Buriti ou Campo Grande.

Por conta disso necessitam da disponibilidade de meios de transporte para

essas localidades e condições adequadas de conservação das vias de acesso.

O transporte até o assentamento Paraíso, localizado a sudoeste da sede do

município de Terenos é realizado pela rodovia estadual que liga essa localidade a Dois

Irmãos do Buriti, a MS 355, com acesso no Km 40.

A distância do assentamento Paraíso até a sede do município de Terenos é

de 45 km, de Dois Irmão do Buriti 23 Km e da capital do Estado, Campo Grande, 75

Km.

A MS 355 é uma rodovia em leito natural, com médio estado de

conservação, que se caracteriza por alternar trechos pedregosos com bancos de areia.

Embora provoque desgaste acelerado dos veículos que por lá circula, permite um fluxo

regular desses, tanto na época da seca como na das chuvas.

                                               
31 Avaliação a partir da opinião dos assentados de origem rural.
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GRÁFICO 24 – MEIOS DE TRANSPORTE – AVALIAÇÃO32

Embora 67% dos entrevistados avaliem, como apresentado no Gráfico 24,

os meios de transporte como regular ou ruim, o Gráfico 25 apresenta que 60% dos

assentados de origem rural consideram que hoje dispõe de melhores condições de

deslocamento que anteriormente e 40% não sentiram que tenham melhorado ou piorado.

Nenhum dos entrevistados credita uma piora nos meios de transporte.
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GRÁFICO 25 – MEIOS DE TRANSPORTE – SITUAÇÃO ANTERIOR X ATUAL33

O principal problema relacionado aos transportes é a freqüência com que os

ônibus fazem a linha para as Cidades de Terenos, Dois Irmãos do Buriti e Campo

Grande que é semanal.

3.1.5 ENERGIA ELÉTRICA

Desde 2002 o assentamento Paraíso dispõe de rede de energia elétrica. A

única reclamação dos moradores é o custo que pagam pela energia. Na verdade a

                                               
32 Avaliação a partir da opinião dos assentados de origem rural.
33 Avaliação a partir da opinião dos assentados de origem rural.
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energia consumida no assentamento tem custo subsidiado, o problema se refere a baixa

renda dos proprietários rurais.

3.2 INFRA-ESTRUTURA DE SERVIÇOS DISPONÍVEIS AOS ASSENTADOS

3.2.1 EDUCAÇÃO ESCOLAR

Os dependentes residentes no assentamento são atendidos até a 3ª . série do

segundo grau pela escola municipal situada no assentamento Campo Verde, distante 15

Km do assentamento Paraíso.

Os estudantes são transportados por uma condução da Prefeitura Municipal

de Terenos.

Pelo levantamento realizado, todas as crianças em idade escolar e os

adolescentes do assentamento Paraíso estão freqüentando regularmente a escola. O fator

determinante para que não haja registro de evasão escolar é devido as famílias estarem

inscritas e recebendo os benefícios do Programa Nacional do Bolsa Escola34.

O cadastro para o Programa Nacional do Bolsa Escola é realizado na própria

escola e abrange todas as crianças e adolescentes até 15 anos (considerada a legislação

pertinente), regularmente matriculados e freqüentando as aulas. Nenhuma família é

atendida pelo Programa Bolsa Escola Estadual. Conforme apresentado anteriormente,

das famílias do assentamento Paraíso, 47 % são beneficiárias do Bolsa Escola Federal.

O Gráfico 26 mostra que a maioria dos pais entrevistados avaliou

positivamente as condições de ensino oferecido ( 7 % deles acha ótimo e 67 % bom). O

restante divide-se entre regular (13%) e ruim (13%).

                                               
34 O Programa Nacional do Bolsa Escola foi criado em 2001 com a proposta de conceder benefício

monetário mensal a milhares de famílias brasileiras em troca da manutenção de suas crianças nas
escolas. A população a ser atendida foi definida segundo dois parâmetros e um requisito: faixa etária,
renda e freqüência à escola. Assim, todas as famílias com renda per capita mensal inferior a R$ 90,00,
cujas crianças de 6 a 15 anos estiverem freqüentando o Ensino Fundamental regular, podem ser
beneficiadas pelo Bolsa Escola Federal. Uma vez beneficiária, a família passa a receber R$ 15,00
mensais, por aluno, limitado a R$ 45,00, ou três crianças por família. O dinheiro é pago diretamente à
população por meio de cartões magnéticos, nas agências da Caixa Econômica Federal, postos de
atendimento do “Caixa Aqui” ou lotéricas.A cada três meses, a freqüência das crianças bolsistas é
analisada e o pagamento do benefício a seus pais ou responsáveis pode ser suspenso quando houver
mais de 15% de faltas em um dos meses do período apurado.(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,
2002:1).
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Essa avaliação mostrou efeitos contraditórios por parte de algumas outras

respostas. A maior reclamação deu-se em relação, às condições físicas da escola. Trata-

se de um barracão de madeira, muito quente durante o dia e sem ventilação, deixando as

crianças desconfortáveis e impacientes, dificultando assim o rendimento escolar .

Mas também houveram críticas negativas quanto ao desempenho dos

professores, interpretado pelos entrevistados em função da falta de maior qualificação e

interesse dos mesmos, afetando a qualidade do processo ensino / aprendizagem.

Entretanto, cabe ressaltar que essas colocações apareceram em pequena parcela dos

entrevistados (7%) e não foram levantadas outras fontes para ratificar a consistência

dessas considerações.
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GRÁFICO 26 – CONDIÇÕES DE ENSINO35

O Gráfico 27 apresenta a avaliação das condições de ensino sob o ponto de

vista dos jovens estudantes, parte mais interessada e de maior conhecimento sobre o

tema, 80% deles avaliaram o ensino como bom e regular e os 20% restantes o considera

ruim.
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GRÁFICO 27 – QUALIDADE DO ENSINO36

                                               
35 Avaliação a partir da opinião dos assentados de origem rural.
36 Avaliação dos filhos dos assentados de origem rural.
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Mesmo com os problemas apresentados, no tocante à educação escolar, o

Gráfico 28 mostra que pouco mais da metade deles (53 %) considera sua situação hoje

melhor que a vivida anteriormente e os 47 % restantes considera que a situação hoje é

igual a anterior.

53%

47%

GRÁFICO 28 – ENSINO SITUAÇÃO ANTERIOR X ATUAL37

Não houve a possibilidade de se avaliar aspectos qualitativos do ensino

ministrado e seu aproveitamento.

3.2.2 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

As famílias assentadas tiveram acesso a cursos de qualificação, sendo que

46 % desses trabalhadores realizaram um ou mais cursos. Dos cursos realizados a maior

procura foi pelos de confecção de doces caseiros, aproveitamento do leite, horticultura,

fruticultura, manejo animal e criação de frango caipira, como apresentado no Gráfico

29.

Cabe ressaltar a presença do SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem

rural, instituição que ofereceu a maior parte dos cursos realizados.

Embora as pessoas afirmem que os cursos foram de grande valia, no caso de

doces caseiros e aproveitamento do leite, não há produção, segundo elas, devido a

dificuldade de comercialização. Mesmo no caso da horticultura e fruticultura, os

resultados não são brilhantes.

                                               
37 Avaliação dos filhos dos assentados de origem rural.
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Gráfico 29 – CURSOS REALIZADOS

3.2.3 ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA

A pesquisa demonstrou que o atendimento médico-odontológico é o maior

problema enfrentado pelas famílias do assentamento Paraíso. O atendimento médico-

odontológico destinado a essas pessoas se resume a disponibilizar mensalmente um

posto de atendimento no Assentamento Campo Verde.

Se houver necessidade de atendimento fora da data prevista, a pessoa terá

que se deslocar até as cidades de Dois Irmãos do Buriti, Terenos ou Campo Grande. Em

uma situação de emergência, o caso se torna crítico, já que os meios de transportes são

limitados e as estradas não se encontram em boas condições de tráfego e dependem da

solidariedade de algum vizinho ou conhecido que possua veículo para um eventual

transporte de enfermos ou busca de atendimento médico.

O reflexo dessa situação é demonstrada na avaliação das condições do

atendimento médico apresentada no Gráfico 30, onde é indicado que 73 % da população

considera o atendimento ruim e outros 20 % regular. Somente 7 % consideram que lhes

é fornecido um bom atendimento.
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Gráfico 30 – CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO MÉDICO38

Mesmo com todas as dificuldades apresentadas, ao considerar a situação

passada em relação à assistência média, dos assentados que já viviam anteriormente no

campo, 13% consideram que hoje o atendimento é melhor que antigamente.

O Gráfico 31 apresenta que a quantia de pessoas que considera a assistência

médica que dispõe como tão ruim quanto antes (74 %), leva a inferência de que o

problema do atendimento à saúde pública na área rural é um problema crônico nas suas

regiões de origem.

13%
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Gráfico 31 – ATENDIMENTO MÉDICO – SITUAÇÃO

ANTERIOR X SITUAÇÃO ATUAL39

Somente 13% admitem que hoje o atendimento médico que lhes é prestado

é pior que antes.

Quanto ao atendimento odontológico, os resultados são bastante próximos

daqueles relativos à assistência médica, com uma pequena melhora se considerado a

situação anterior.

                                               
38 Avaliação dos assentados de origem rural.
39 Avaliação dos assentados de origem rural.
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Gráfico 32 – ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO – SITUAÇÃO
                        ANTERIOR X SITUAÇÃO ATUAL40

O Gráfico 32 indica que para 13 % dos entrevistados, na atualidade, o

atendimento odontológico é melhor que antes e para 87 % deles, as condições são as

mesmas que as anteriores. Nenhum entrevistado percebeu piora no atendimento.

Não houve registro de falecimento neonatal ou morte prematura provocada

por algum tipo de doença. As doenças com maior incidência não se referem àquelas

provocadas por falta de condições sanitárias.

Da população pesquisada, as doenças apresentadas foram hipertensão

arterial, bronquite, diabetes, doença renal, hérnia de disco, doença neurológica, de

próstata e problemas circulatórios. Observou-se uma grande incidência no registro da

gripe em criança e adultos.

3.2.4  SEGURIDADE SOCIAL

Somente 11 % dos proprietários rurais do assentamento Paraíso contribuem

para o Regime Geral da Previdência Social - RGPS, um índice muito inferior a média

nacional. Segundo Ornélas (1999: 4), a base de contribuintes da Previdência no Brasil

esteve sempre muito aquém do potencial do produtivo do país.

Comenta que a relação contribuinte/beneficiário caiu de 2,4 em 1991 para

1,7 em 1997. Observa-se que a tendência tem sido de constante decréscimo desta

relação ... (ORNÉLAS, 1999: 3).

Enquanto em 1997, cerca de 62 % da população ocupada não contribuía

para o RGPS e 56 % não contribuía para nenhum tipo de previdência (ORNÉLAS,

                                               
40 Avaliação dos assentados de origem rural.
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1999: 4), no assentamento Paraíso esse índice chega hoje a 82 % dos proprietários

rurais.

É uma situação preocupante, a medida que sem o amparo da seguridade social,

essas pessoas não poderão guardar nenhuma expectativa de uma velhice digna e segura.

3.2.5 – SEGURANÇA PÚBLICA

Quanto a segurança pública, o assentamento é atendido por um

destacamento da Polícia Militar existente no Distrito de Quebra-Coco, que devido a

falta de meios de comunicação, se torna totalmente ineficiente.

Em contrapartida, as condições do local não aparentam necessidade de uma

presença ostensiva do policiamento. Os entrevistados afirmam nunca ter ocorrido furto

de alguma cabeça de gado ou rebanho ou outro tipo de crime.

3.2.6  LAZER E ENTRETENIMENTO

Quanto ao lazer, constatou-se que as opções são bastante limitadas. Exceto o

pesque-pague e a realização esporádica de leilões beneficentes, o entretenimento de que

dispõem se resume ao rádio e a TV.

Parcela dos trabalhadores não se incomodam pela falta de lazer. Disseram

estar acostumados com tal rotina. Da pesquisa levantou-se que, como apresentado no

Gráfico 33 a seguir, 85% das famílias dispõem de televisores e 75% de aparelhos de

rádio. Esses resultados confirmam, para o assentamento Paraíso, a tendência detectada

pela Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio –PNAD-2002 do IBGE, de que,

revertendo uma posição histórica, hoje, a televisão está mais presente nas residências

dos brasileiros que o rádio.
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Gráfico 33 – FONTES DE ENTRETENIMENTO

Dentre as outras opções de entretenimento e lazer, aparece, com 6 % de

incidência, a prática da musica, principalmente com instrumentos como violão e órgãos

eletrônicos.

O Gráfico 34 apresenta que dentre os trabalhadores assentados, 46 %

consideram que as opções de lazer e entretenimento são ruins, para 27 % as opções são

boas e para outros 27 % as opções são regular.
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Gráfico 34 – OPÇÕES DE LAZER E ENTRETENIMENTO41

O Gráfico 35 apresenta que 82% dos trabalhadores do assentamento Paraíso

não perceberam melhora ou piora quanto as opções de lazer e entretenimento de que

dispõe e 18% perceberam uma melhora quanto a esse aspecto.

                                               
41 Avaliação dos assentados de origem rural.
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Gráfico 35 – LAZER E ENTRETENIMENTO – AVALIAÇÃO42

Além da falta de opções, outro problema apontado pelos proprietários rurais

é a fraca recepção tanto da TV como do rádio.

Como esperado, os filhos dos proprietários rurais creditam como péssima as

opções de lazer e entretenimento disponíveis.

Não foram reportadas nos questionários aplicados, a realização de nenhuma

atividade cívica, cultural ou esportiva, mesmo as que poderiam ter sido patrocinadas

pela escola da rede municipal instalada no assentamento Campo Verde, que tenha

envolvido os moradores do assentamento Paraíso.

                                               
42 Avaliação dos assentados de origem rural.



CAPÍTULO IV

OS ESFORÇOS COLETIVOS IMPLEMENTADOS E

RESULTADOS OBTIDOS

Em condições adversas, somente o esforço individual das unidades

familiares do assentamento Paraíso pode não ser suficiente para que atinjam as

expectativas inicialmente vislumbradas.

Através dos esforços coletivos da comunidade, poderia ser criado um

ambiente solidário favorável a implementação de ações cujos resultados se reverteriam

em bem estar para toda a coletividade.   

Neste capítulo far-se-á a análise e a interpretação dos dados referentes aos

esforços coletivos implementados e dos resultados obtidos, seja através da associação

do assentamento ou de outras formas de organização e cooperação, bem como dos

problemas apresentados.

Serão apresentadas as expectativas iniciais dos assentados e, a partir da sua

avaliação, se elas foram atingidas ou não. Também serão abordadas as expectativas

atuais tanto dos titulares das parcelas quanto de seus filhos.

Embora o assentamento Paraíso disponha de uma associação responsável

pela gestão e organização de ações coletivas, 79 % dos assentados nunca se envolveram

em suas atividades.
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As ações da associação do assentamento são bastante tímidas. Sete por

cento dos pesquisados alegaram desconhecer a associação.

Foto 13 – VISTA FRONTAL DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO

As principais razões citadas pela falta do interesse em participar da

associação foram: falta de oportunidade, não ter sido convidado, por ser uma

“panelinha”, não gosta de se associar.

Das pessoas pesquisadas, 7 % afirmaram, literalmente, que não confiam nas

pessoas responsáveis pela associação. Uma delas comentou: “eles não conseguem

cuidar nem do seu lote, como vou confiar neles”.

Resgatando Putnam (2000: 181), a confiança entre as pessoas é a base de

sustentação do capital social e conseqüentemente da formação de uma comunidade, as

regras sociais são consolidadas através de condicionamento e socialização e se for o

caso, através de sanções.

Ou seja, falta aos assentados o capital social, sem o qual não conseguirão

formar uma comunidade. Cinco anos depois de assentados, não conseguiram criar uma

identidade própria.

Das pessoas que participaram da associação, 75 % disseram que as ações

que tentaram ser implementadas não deram certo por conta de desunião, discordâncias,

brigas e desânimo.
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A atual diretoria da Associação assumiu em janeiro de 2003. O presidente

anterior passou a residir em Campo Grande e é encontrado no lote esporadicamente. Um

dos vizinhos toma conta da criação e cuida do lote nos períodos de sua ausência.

Das ações creditadas a associação está a instalação do sistema de

abastecimento de água, as linhas de transmissão de energia elétrica e a aquisição de

vacina para febre aftosa junto ao IAGRO.

Poucas foram as ações realizadas de forma coletiva: a reunião de um grupo

de assentados para, mensalmente, locar um caminhão para fazer compras no município

de Dois Irmãos do Buriti, agremiações religiosas e movimentos para construção de

igrejas.

Segundo uma das diretoras da associação, o presidente anterior era bastante

dedicado, mas ficou desestimulado pelo falta de desinteresse e de cooperação dos

assentados.

A diretora comentou sobre a tentativa de um grupo de quatro assentados

criar uma fábrica para industrialização de doces. Construíram as instalações com

recursos do Prove-Pantanal, linha de crédito de fomento do Governo Estadual, mas que

está paralisada por desentendimento entre os sócios.

Quanto aos projetos da nova diretoria, comentou que ainda não estão

definidos; pretendem ir a busca de apoio, além dos órgãos que hoje mantém contatos,

com outras instituições como, por exemplo, o SENAC. Disse que “indo atrás de apoio,

se consegue”.

Segundo a diretora, em torno de cinqüenta dos assentados estão associados e

existe um grupo de assentados tentando formar outra associação. Este fato não é

novidade no assentamento Paraíso, foram criadas nos primeiros anos do assentamento

duas associações. Uma delas deixou de existir quando seu presidente se mudou do

assentamento.

Credita como maior desafio para a nova diretoria da associação promover a

união entre os assentados, no entanto, não se sabe como atingir tal objetivo.

4.1 PERSPECTIVAS DOS ASSENTADOS

Para se determinar qual seria o projeto de vida dos assentados, questionou-

se o principal motivo que os estimulou a ingressar no Programa de Reforma Agrária.
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Foram apresentadas as três opções mais indicadas no pré-teste realizado

com 5% das famílias assentadas, deixando uma quarta opção em aberto para outras

respostas citadas.

Embora na visão de muitas pessoas, seria natural que o aumento da renda

fosse a grande motivação para se conseguir um lote num Projeto de Reforma Agrária,

para os assentados do PAS Paraíso, a pesquisa realizada não ratifica esta idéia. É o que

foi levantado e é apresentado no Gráfico 36 a seguir:

18%

26% 56%

Produzir 
na própria 

terra

Deixar de ser 
empregado

Aumento 
da renda

Gráfico 36 - PRINCIPAL MOTIVO DO INGRESSO NA REFORMA AGRÁRIA

Os dados da pesquisa levaram à constatação de que a possibilidade de ter

sua própria propriedade e dela tirar seu sustento é a razão maior para 56 % dessas

pessoas. Para outros 26 % o maior motivo é a possibilidade de deixar de ser empregado.

As justificativas para essas respostas encontramos na análise de Carvalho

(1999: 14) que identificou, como elemento de auto-identificação dos trabalhadores

rurais assentados, num primeiro momento, a nova posição social:

Essa nova posição social (proprietários privados da terra) significou
para todos eles a libertação da “sujeição” ao patrão. A expressão
libertar-se do “patrão” adquire então conotação simbólica: o
sentimento de superação da dependência, da opressão, da
exploração. Significa o sentimento de reencontro de cada trabalhador
rural sem terra com o seu destino imaginado: viver e trabalhar na sua
terra.

De qualquer forma, esses dados indicam que existe entre esses trabalhadores

a vontade de empreender, na medida que preferem produzir que apenas servir como um

fator de produção em um processo.
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Apesar da heterogeneidade das experiências vividas determinadas
pelas diferentes relações sociais de produção em que estavam
inseridos, e dos contextos históricos, sócio-políticos e culturais que
vivenciaram, os objetivos instrumentais e expressivos (Pinto, s.d: 1)
dessas famílias convergiam para um só ponto: a conquista da terra
própria (CARVALHO, 1999: 14).

Dos entrevistados, somente 18 % declararam que tinham como principal

objetivo ao ingressar no Programa de Reforma Agrária, o aumento da renda. Parte dos

assentados admitem inclusive, como custo de oportunidade, ligeira queda da renda

familiar.

O novo status social de proprietário privado da terra, talvez justifique em

parte a sujeição desse novo produtor a uma queda na renda. Obviamente que essa

aceitação, passado o momento inicial de euforia, gera um descontentamento que pode

levar ao abandono da terra, mesmo porque, como visto, esses trabalhadores possuem

filhos ou outros familiares vivendo nas cidades próximas.

É da condição que vive os parentes nas cidades e da sua condição no

assentamento, pode sair a decisão de vender ou não a terceiros seu lote e retornar as

cidades, como não raramente ocorre.

Questionados sobre quais eram suas expectativas quando resolveram

ingressar no movimento da reforma agrária, 32% dessas pessoas responderam que

tinham como objetivo principal produzir para sua subsistência e, se houvesse excedente,

comercializar.
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Gráfico 37 - EXPECTATIVAS INICIAIS - REALIZAÇÕES
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O Gráfico 37 apresenta que 68% dos assentados demonstraram o desejo de

desenvolver atividade comercial a partir da produção alcançada, seja produtos agrícolas

(43%) ou subprodutos animais (25%). Desses, 14% imaginavam ter uma produção

diversificada e 4% em ter uma produção específica e em grande escala (monocultura).

Também referente às expectativas iniciais, o Gráfico 38 mostra que 21%

desses trabalhadores consideram que seus objetivos foram alcançados, 32% têm a

convicção de que suas expectativas foram frustradas e 47% consideram que parte dos

objetivos inicialmente traçados foram alcançados.

Gráfico 38 - EXPECTATIVAS INICIAIS
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                Quanto às atuais expectativas, 89% dos trabalhadores têm esperança que sua

situação vai melhorar e 11% estão desalentados e não prevêem uma evolução do atual

quadro.

Conforme é apresentado no Gráfico 39, os proprietários do assentamento

Paraíso planejam aumentar seu rebanho, a plantação e diversificar sua produção.

Esperam que haja melhorias tanto na infra-estrutura, quanto na viabilização de crédito.
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Gráfico 39 - EXPECTATIVAS ATUAIS DOS TRABALHADORES RURAIS
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A expectativa do aumento de renda diminuiu de 18 % quando assentados

para 15 % na atualidade. Mas embora apenas 15% tenham citado o aumento da renda

como expectativa, a medida que 67% dos entrevistados planejam aumentar a produção,

entende-se que a renda também será aumentada, acompanhando o aumento da

produção.

Devido a baixa renda auferida por representativa parcela das famílias, eles

dependem de linhas de créditos que possibilitem o aumento da produção e a melhoria da

qualidade de vida. Nesse aspecto, 11% é um baixo índice de expectativa, ou seja,

poucos têm esperança de conseguir novas linhas de crédito.

Dos entrevistados, 7 % tem na tranqüilidade uma expectativa para o futuro,

ou seja, para eles a qualidade de vida não é representada por uma melhor condição

social ou de renda, preferem estar perto da natureza, tendo uma vida calma no ambiente

em que vivem.

Quanto aos filhos, como seria de se esperar, as prioridades mudam; 33%

tem expectativa do aumento da produção e outros 33% estão desalentados e sem

perspectivas de melhoria da renda, da produção e infra-estrutura.

A análise do Gráfico 40 leva a uma reflexão sobre as perspectivas dos

jovens assentados permaneceram no campo ou migrarem para a cidade. Dezessete por

cento deles demonstraram desejo em prosseguir os estudos.

Gráfico 40 - EXPECTATIVAS ATUAIS DOS 
DEPENDENTES 
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Como só lhes é oferecida formação até o ensino médio, eles prevêem deixar

a família e ir para a cidade, da mesma forma os que se encontram em estado de

desalento, ou seja, do total de jovens e adolescentes acima de 14 anos, 50% não tem a

intenção de se manter no assentamento, e sim retornar as cidades.
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Se não confirmadas as expectativas de melhoria das condições

socioeconômicas, o número dos dependentes maiores de 14 anos que deixariam o

assentamento para retornar às cidades aumentaria para 73% do total.

Considerando que 26% dos parceleiros não possuem dependentes morando

no assentamento e que 73 % dos que moram pretendem ir embora se as expectativas não

forem alcançadas, pode-se inferir que se não houver uma substancial melhoria nas

condições de produção e comercialização pelos proprietários rurais do assentamento

Paraíso, em apenas 54% das famílias os jovens e adolescentes permanecerão no

assentamento.



CONCLUSÃO

A aceitação de que o capital humano e o capital social são elementos chave

no desencadeamento do processo de desenvolvimento, tem aumentado nas últimas

décadas. Faz-se necessário, então, na promoção do desenvolvimento, o estímulo no

implemento tanto do capital humano, quanto do capital social.

Pode-se inferir que os resultados obtidos pelos proprietários rurais

assentados no PAS Paraíso se deve, prioritariamente, aos esforços empreendidos pelas

unidades familiares e, de forma subsidiária, aos esforços coletivos.

A natureza dos laços sociais existentes no assentamento Paraíso não

favorece a concretização, entre as famílias de assentados, de uma comunidade. Não se

observou entre elas, integração local suficiente para se implementar e levar adiante

projetos de cunho econômico ou social que estivesse afeto à coletividade do

assentamento.

A associação do assentamento não atende aos anseios da população. Criou-

se um círculo vicioso em que a associação não consegue envolver nos seus propósitos a

maior parcela dos assentados e, por sua vez, esses assentados, desinteressados e

desestimulados para ações coletivas, deixam de fortalecer a associação.

Um dos indicadores do fraco dinamismo da associação é o fato do

presidente anterior da associação morar em Campo Grande, sem que tenha havido

qualquer reação dos moradores nesse sentido. O fato de se estar criando outra

associação em detrimento do fortalecimento da existente, reforça essa fragilidade
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associativa. Outro indicador é dado pelo pequeno número de realizações da associação

em cinco anos de existência.

Os resultados econômicos e sociais obtidos pelos novos proprietários rurais,

como condição de desenvolvimento local, são muito tímidos, considerando-se que o

assentamento Paraíso está consolidado e conta com mais de cinco anos de existência,  e

levando-se em conta que  53 % das famílias assentadas ainda se mantém em um padrão

de renda internacional considerado abaixo da Linha de Pobreza. Das famílias

assentadas, 44 % não conseguiram elevar sua renda, pelo contrário, 38 % as perderam.

Os trabalhadores sem terra (observa-se que não se trata apenas de

trabalhadores rurais), por ocasião do assentamento, admitiram ter perdido até mesmo

perder parte da renda que auferiam antes do assentamento, esperando, provavelmente,

com o passar do tempo, repor a renda perdida e aumentá-la. Nesse sentido, ainda

perdura um sentimento coletivo otimista entre os assentados, a partir de uma percepção

coletiva de melhoria em relação à situação anterior, uma forma de percepção que não

considera a renda como parâmetro, mas sua situação anterior de empregado, posseiro

em relação à de atual proprietário da terra.

A problemática da renda da terra é muito mais sentida pelos filhos dos

assentados, que não se sentem os proprietários diretos da terra. Embora todos

concordem que gostam de viver no assentamento, 50 % deles estão decididos a sair com

o objetivo de estudar e trabalhar, podendo até retornar. Se não houver melhoria das

condições socioeconômicas, então 73 % dos dependentes admitem a migração definitiva

para as cidades.

A grande maioria dos assentados do PAS Paraíso tem como fonte de renda a

produção e comercialização de apenas um produto, o leite, submetendo-se a um

mercado monopsônico ou oligopsônico. Essa dependência econômica dos produtores

rurais aos compradores de seus produtos, continua a se manter, uma vez que não se

verifica organização interna eficaz na busca de novas alternativas e de novos mercados.

.O assentamento ainda não consegue proporcionar uma qualidade de vida

melhor que aquela vivida nas periferias urbanas das grandes e médias cidades

brasileiras. Na avaliação de alguns ex-trabalhadores urbanos, a moradia no

assentamento chegou a significar redução de qualidade de vida em termos de usufruto

de infra-estrutura física e de serviços, comparando-se às condições vividas antes na

cidade.



111

O assentamento, objetivamente, ainda não reúne as condições

socioeconômicas  necessárias para se deflagrar um processo de desenvolvimento local.

A Fazenda Paraíso, desapropriada para o assentamento, está destituída do capital natural

necessário para a prática agrícola, com solos de baixa aptidão não só à agricultura como

também à pecuária.  A localização do assentamento não é favorável, do ponto de vista

das vias de circulação regional e o local também não apresenta meio construído

favorável aos fins agrícolas.

Além carência de serviços básicos de atendimento à saúde e educação, os

conhecimentos empíricos que trazem consigo não têm sido suficientes para conduzirem

suas ações no meio rural de modo eficaz, no sentido de melhoria de qualidade de vida. E

o que existe não tem sido compartilhado, por dificuldades interativas.

Observa-se, no entanto, uma certa resignação desses assentados com relação

à situação em que vivem. Não se notou, até o presente momento, qualquer indício de

mobilização social capaz de gerar sinergia suficiente capaz de conduzir, de forma

autônoma, a um processo de desenvolvimento à escala humana.
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ANEXO A

Modelo de questionário aplicado aos assentados

Lote nº. _______ Nome do Assentado: _____________________________________________

1) Dados pessoais do assentado (titular)

Idade: ________ Escolaridade:_________________ Local de Nascimento: ________________

Tempo no MS: _______ Estado civil: _____ Moradia anterior (somente localidade):____________

Atividades Anteriores:______________________________________________________________

Foi acampado?            SIM                  NÃO   Por quanto tempo? ____________________________

2) Dados pessoais do cônjuge

Nome do cônjuge:___________________________________________ Idade: ______________

Escolaridade: __________ Local de Nascimento: _______________ Tempo no MS: ____________

Atividade Anterior: ________________________________________________________________

3) Dados da família

Número de filhos: _________ Quantos são dependentes: ________ No assentamento: ___________

Sexo feminino: _________ Sexo masculino: __________

Possui outra residência? ________ Caso positivo: Localidade: ______________________________

VER QUESTIONÁRIO PÁGINA 2

4) Expectativas

4.1 – Qual o PRINCIPAL motivo o levou a se inserir no programa de Reforma Agrária?

Aumento de renda               Poder produzir na própria terra                  Deixar de ser empregado

Outros: _________________________________________________________________________

4.2 - Quais suas expectativas quando acampado?

4.3 - Elas foram realizadas?

4.4 Quais suas expectativas atuais?
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Relação de Residentes no Assentamento

NR Grau de

Dependência

Sexo Idade Local de

Nascimento

Grau de

Escolaridade

Local onde

Estuda

Trabalha no

assentamento?

Exerce atividade

remunerada?

Qual sua renda?

(Para atividades fora

do assentamento)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OBS: SOMENTE PARA DEPENDENTES NÃO ENTREVISTADOS
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4.5 – Quanto ao patrimônio, após assentado (não considerar o lote, a casa e o rebanho):

AUMENTOU                    PERNANECEU O MESMO                    DIMINUIU

Qual o patrimônio atual:

O que ganhou ou perdeu:

5) Infra-estrutura e Serviços

Quanto ao abastecimento de água:         ÓTIMO             BOM             REGULAR              RUIM

Se regular ou ruim: Motivo:_______________________________________________________

Hoje, o abastecimento de água é:           MELHOR             IGUAL             PIOR      do que antes.

Caso pior: POR QUÊ?___________________________________________________________

Quanto aos meios de transporte             ÓTIMO             BOM             REGULAR              RUIM

Se regular ou ruim: Motivo:_______________________________________________________

Hoje, os meios de transporte são:           MELHOR             IGUAL             PIOR      do que antes.

Caso pior: POR QUÊ?___________________________________________________________

Quanto sua habitação:                            ÓTIMO             BOM             REGULAR              RUIM

Se regular ou ruim: Motivo:_______________________________________________________

Hoje, sua habitação é:                             MELHOR             IGUAL             PIOR      do que antes.

Caso pior: POR QUÊ?___________________________________________________________

Quanto aos meios de transporte             ÓTIMO             BOM             REGULAR              RUIM

Se regular ou ruim: Motivo:_______________________________________________________

Hoje, os meios de transporte são:           MELHOR             IGUAL             PIOR      do que antes.

Caso pior: POR QUÊ?___________________________________________________________

Quais os meios de comunicação se utiliza:

           TELEVISÃO                RÁDIO                 TELEFONE CELULAR                  OUTROS

Quanto aos meios de comunicação:         ÓTIMO             BOM             REGULAR            RUIM

Se regular ou ruim: Motivo:_______________________________________________________

Hoje, os meios de comunicação são:           MELHOR             IGUAL             PIOR do que antes.

Caso pior: POR QUÊ?___________________________________________________________
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Qual o sistema de esgotamento sanitário utiliza:_______________________________________

Quanto a segurança pública:                  ÓTIMO             BOM             REGULAR              RUIM

Se regular ou ruim: Motivo:_______________________________________________________

Hoje, a segurança pública é:                   MELHOR               IGUAL              PIOR   do que antes.

Caso pior: POR QUÊ?___________________________________________________________

Quanto ao atendimento médico:             ÓTIMO             BOM             REGULAR              RUIM

Se regular ou ruim: Motivo:_______________________________________________________

Hoje, o atendimento médico é:               MELHOR             IGUAL             PIOR      do que antes.

Caso pior: POR QUÊ?___________________________________________________________

Quais doenças já ocorreram:

Quanto ao atendimento odontológ.        ÓTIMO             BOM             REGULAR              RUIM

Se regular ou ruim: Motivo:_______________________________________________________

Hoje, o atendimento odonto é:               MELHOR             IGUAL             PIOR      do que antes.

Caso pior: POR QUÊ?___________________________________________________________

Quanto a educação:                                ÓTIMO             BOM             REGULAR              RUIM

Se regular ou ruim: Motivo:_______________________________________________________

Hoje, a educação:                                   MELHOR             IGUAL             PIOR      do que antes.

Caso pior: POR QUÊ?___________________________________________________________

Já realizaram cursos:         SIM                NÃO   Caso positivo, quais cursos e o Órgão que ofereceu:

Possui religião:              SIM           NÃO                  Qual:_______________________________

Freqüenta a Igreja          SIM           NÃO

A comunidade realiza ações coletivas:            SEMPRE AS VEZES NUNCA

Quais ações foram realizadas:

Quais os resultados obtidos por essas ações:

Já receberam visita de assistentes sociais?                       SIM               NÃO
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Recebem algum auxílio do Governo?                               SIM               NÃO

Bolsa-escola estadual valor:

Bolsa-escola federal valor:

Vale-gás valor:

Segurança Alimentar valor:

Outros valor:

Contribuem para o INSS ou outra previdência?         SIM               NÃO   valor: R$___________

Quanto a assistência técnica da  COAMS:

          ÓTIMA BOA REGULAR RUIM

Se regular ou ruim: Motivo:_______________________________________________________

Quanto a assistência técnica do IDATERRA:

          ÓTIMA BOA REGULAR RUIM

Se regular ou ruim: Motivos:

6) Dados da Propriedade / Produção    Área plantada: _________ Área pastagem: ___________

AANNOOSS  ((QQUUAANNTTIIDDAADDEE  AAOO  AANNOO))PRODUTO
1998 1999 2000 2001 2002

Cons. Venda Cons. Venda Cons. Venda Cons. Venda Consumo Venda

RREEBBAANNHHOOSS  ((QQUUAANNTTIIDDAADDEE  AAOO  AANNOO))

ESPÉCIE 1998 1999 2000 2001 2002
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7.1 – Qual a renda da família antes de assentado (discriminar fontes):

7.2 – Qual a renda atual (discriminar a fonte – produto vendido, quantia, preço unitário):

8. como se dá o processo de comercialização da produção?

9. Gosta da vida no assentamento?                             SIM               NÃO

Caso negativo, apresentar as razões:

10. Quais as maiores dificuldades vivenciadas (em ordem de prioridade)

12. Se a situação permanecer como está, pretende continuar no assentamento?

          SIM                    NÃO

Justificar:
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13. O que é necessário mudar para que a vida melhore?

14. Já participou de alguma ação cooperativa?               SIM                    NÃO

Caso Positivo: apresentar tipo/ período / resultados obtidos.

Caso Negativo: Justificar.

15. Participa da associação do assentamento?                                           SIM                    NÃO

Caso negativo, justificar:

16. Pretende participa da associação do assentamento?                             SIM                    NÃO

17. Pretende participar de alguma associação ou cooperativa?                  SIM                    NÃO

Caso positivo: Que projetos pretende realizar:

Caso negativo, justificar:

18. A associação do assentamento tem feito algumas realizações?           SIM                    NÃO

Caso Positivo: apresentar tipo/ período / resultados obtidos.

19. Quais os seus projetos para o futuro?
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ANEXO B

Modelo de questionário/formulário aplicado aos dependentes

Lote nº. _______ Nome do Assentado: __________________________________________

1) Dados pessoais do Dependente

2) Nome: _______________________________________ Grau de dependência:____________

Sexo: _____ Idade: ________ Local de Nascimento: _______________ Tempo MS: _________

Estado civil: _____________ Atividades Anteriores:___________________________________

_____________________________________________________________________________

Escolaridade: antes assentado: _____________________________________________________

Atualidade:____________________________________________________________________

Atividade desempenhada:_________________________________________________________

__________________________________ Renda:_____________________________________

3) Expectativas e patrimônio

3.1 - Quais suas expectativas quando acampado?

3.2 - Elas foram realizadas?

3.3 Quais suas expectativas atuais?

Quanto aos meios de transporte             ÓTIMO             BOM             REGULAR              RUIM
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Se regular ou ruim: Motivo:_______________________________________________________

Hoje, os meios de transporte são:           MELHOR             IGUAL             PIOR      do que antes.

Caso pior: POR QUÊ?___________________________________________________________

Quanto sua habitação:                            ÓTIMO             BOM             REGULAR              RUIM

Se regular ou ruim: Motivo:_______________________________________________________

Hoje, sua habitação é:                             MELHOR             IGUAL             PIOR      do que antes.

Caso pior: POR QUÊ?___________________________________________________________

Quanto ao lazer                                       ÓTIMO             BOM             REGULAR              RUIM

Se regular ou ruim: Motivo:_______________________________________________________

Hoje, o lazer                                           MELHOR             IGUAL             PIOR      do que antes.

Caso pior: POR QUÊ?___________________________________________________________

Quanto aos meios de comunicação:         ÓTIMO             BOM             REGULAR            RUIM

Se regular ou ruim: Motivo:_______________________________________________________

Hoje, os meios de comunicação são:           MELHOR             IGUAL             PIOR do que antes.

Caso pior: POR QUÊ?___________________________________________________________

Quanto a segurança pública:                  ÓTIMO             BOM             REGULAR              RUIM

Se regular ou ruim: Motivo:_______________________________________________________

Hoje, a segurança pública é:                   MELHOR               IGUAL              PIOR   do que antes.

Caso pior: POR QUÊ?___________________________________________________________

Quanto ao atendimento médico:             ÓTIMO             BOM             REGULAR              RUIM

Se regular ou ruim: Motivo:_______________________________________________________

Hoje, o atendimento médico é:               MELHOR             IGUAL             PIOR      do que antes.

Caso pior: POR QUÊ?___________________________________________________________

Quais doenças já ocorreram:

Quanto ao atendimento odontológ.        ÓTIMO             BOM             REGULAR              RUIM

Se regular ou ruim: Motivo:_______________________________________________________

Hoje, o atendimento odonto é:               MELHOR             IGUAL             PIOR      do que antes.

Caso pior: POR QUÊ?___________________________________________________________
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Quanto a educação:                                ÓTIMO             BOM             REGULAR              RUIM

Se regular ou ruim: Motivo:_______________________________________________________

Hoje, a educação:                                   MELHOR             IGUAL             PIOR      do que antes.

Caso pior: POR QUÊ?___________________________________________________________

Já realizaram cursos:         SIM                 NÃO   Caso positivo, quais cursos e o Órgão que

ofereceu:

Contribuem para o INSS ou outra previdência?         SIM               NÃO   valor: R$___________

Quanto a assistência técnica da  COAMS:

          ÓTIMA BOA REGULAR RUIM

Se regular ou ruim: Motivo:_______________________________________________________

Quanto a assistência técnica do IDATERRA:

          ÓTIMA BOA REGULAR RUIM

Se regular ou ruim: Motivos:

15. Gosta da vida no assentamento?                             SIM               NÃO

Caso negativo, apresentar as razões:

16. Quais as maiores dificuldades vivenciadas (em ordem de prioridade)

17. Se a situação permanecer como está, pretende continuar no assentamento?

          SIM                    NÃO
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Justificar:

18. O que é necessário mudar para que a sua vida melhore?

19. Já participou de alguma ação cooperativa?               SIM                    NÃO

Caso Positivo: apresentar tipo/ período / resultados obtidos.

Caso Negativo: Justificar.

20. Participa da associação do assentamento?                                           SIM                    NÃO

Caso negativo, justificar:

21. Pretende participa da associação do assentamento?                             SIM                    NÃO

22. Pretende participar de alguma associação ou cooperativa?                  SIM                    NÃO

Caso positivo: Que projetos pretende realizar:

Caso negativo, justificar:

23. A associação do assentamento tem feito algumas realizações?           SIM                    NÃO

Caso Positivo: apresentar tipo/ período / resultados obtidos.

24. Quais os seus projetos para o futuro?



130

ANEXO C

Roteiro de entrevista – Presidente da Associação

(1) Nome do Presidente: ____________________________________ (2) Lote nº. _______

(3) Período da Gestão:_______________________________________________________

Dados pessoais
(4) Idade: ____ (5) Escolaridade:_____ (6) Local de Nascimento: _______________

(7) Tempo no MS: ___ (8) Estado civil: _____ (9) Moradia anterior (localid.):__________

(10) Atividades Anteriores: __________________________________________________

(11) Foi acampado?          SIM                    NÃO   (12) Por quanto tempo? _____________

Dados da Associação

(13) Nome___________________________________ (14) Data da criação____________

(15) Número de associados: __________  (16) Recursos recebidos/fontes) ___________

(17) Valor das Receitas:___________  (18) Fonte de Receitas:___________________

_________________________________________________________________________

(19) Patrimônio inicial:________________ (20) Patrimônio Atual:___________________

(21) Orientações recebidas (órgãos/tipo/período)

(22) Ações realizadas (parceiros/tipo/período) (23) Caso 22 negativo - motivos

(24) resultados obtidos (25) Caso 24 negativo – motivos

(26) Onde a Associação poderia atual

(27) O que precisa mudar             (28) Tem esperanças que melhore? _________

(29) Caso 29 negativo - motivos

(30) projetos futuros (31) Expectativas futuras

ANOTAÇÕES
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ANEXO D

Modelo de roteiro de entrevista – Técnico extensionista

(1) Nome do Técnico: _______________________________________________________

(2) A quanto tempo presta assistência ao Assentamento Paraíso? _____________________

(3) Qual a estrutura de que dispõe?

(4) É suficiente para desenvolver adequadamente as atividades?

(5) Quais as atividades tem sido desenvolvidas nesse período?

(6) Quais os resultados tem sido obtidos pelos assentados?

(7) Como está sendo a atuação da associação do assentamento?

(8) Qual a qualidade dos recursos naturais disponíveis?

(9) Quais as principais dificuldades apresentadas na execução das atividades?

(10) O que é necessário para melhorar as condições socioeconômicas dos assentados
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ANEXO G - Renda
das famílias
assentadas

NR Origem Anterior RPCA Produçã
o

SUBSIS
T

RT Morad. Outras Atual RPA Var.(%) Prog.
Gov.

RA RPAT

1 urbana 1.000,00 333,33 210,00 60,00 270,00 3 1.000,00 1.270,00 423,33 27,0 0,00 1.270,
00

423,33

2 rural 280,00 140,00 0,00 40,00 40,00 2 664,00 704,00 352,00 151,4 0,00 704,00 352,00
3 urbana 300,00 150,00 600,00 40,00 640,00 2 0,00 640,00 320,00 113,3 0,00 640,00 320,00
4 urbana 800,00 400,00 500,00 40,00 540,00 2 0,00 540,00 270,00 -32,5 0,00 540,00 270,00
5 urbana 400,00 80,00 1.035,00 100,00 1.135,00 5 0,00 1.135,00 227,00 183,8 0,00 1.135,

00
227,00

6 rural 600,00 300,00 400,00 40,00 440,00 2 0,00 440,00 220,00 -26,7 0,00 440,00 220,00
7 urbana 600,00 300,00 400,00 40,00 440,00 2 0,00 440,00 220,00 -36,4 0,00 440,00 220,00
8 rural 350,00 58,33 630,00 120,00 750,00 6 500,00 1.250,00 208,33 257,1 37,50 1.287,

50
214,58

9 urbana 240,00 80,00 400,00 60,00 460,00 3 0,00 460,00 153,33 91,7 0,00 460,00 153,33
10 rural 200,00 50,00 500,00 80,00 580,00 4 0,00 580,00 145,00 190,0 22,50 602,50 150,63
11 urbana 400,00 133,33 168,00 60,00 228,00 3 200,00 428,00 142,67 7,0 0,00 428,00 142,67
12 urbana 500,00 125,00 80,00 80,00 160,00 4 400,00 560,00 140,00 12,0 0,00 560,00 140,00
13 urbana 700,00 350,00 240,00 40,00 280,00 2 0,00 280,00 140,00 -60,0 0,00 280,00 140,00
14 urbana 400,00 200,00 0,00 40,00 40,00 2 200,00 240,00 120,00 -40,0 0,00 240,00 120,00
15 rural 350,00 116,67 280,00 60,00 340,00 3 0,00 340,00 113,33 -2,9 22,50 362,50 120,83
16 urbana 400,00 100,00 163,00 80,00 243,00 4 200,00 443,00 110,75 10,8 0,00 443,00 110,75
17 urbana 400,00 100,00 280,00 80,00 360,00 4 0,00 360,00 90,00 -10,0 15,00 375,00 93,75
18 rural 300,00 100,00 105,00 60,00 165,00 3 100,00 265,00 88,33 -11,7 22,50 287,50 95,83
19 rural 300,00 50,00 200,00 120,00 320,00 6 200,00 520,00 86,67 73,3 52,50 572,50 95,42
20 rural 200,00 50,00 210,00 80,00 290,00 4 0,00 290,00 72,50 45,0 37,50 327,50 81,88
21 urbana 200,00 100,00 105,00 40,00 145,00 2 0,00 145,00 72,50 -27,5 15,00 160,00 80,00
22 urbana 200,00 40,00 250,00 100,00 350,00 5 0,00 350,00 70,00 75,0 52,50 402,50 80,50
23 rural 300,00 75,00 200,00 80,00 280,00 4 0,00 280,00 70,00 -6,7 0,00 280,00 70,00
24 rural 250,00 41,67 285,00 120,00 405,00 6 0,00 405,00 67,50 62,0 37,50 442,50 73,75
25 rural 200,00 66,67 140,00 60,00 200,00 3 0,00 200,00 66,67 0,0 37,50 237,50 79,17
26 urbana 300,00 100,00 140,00 60,00 200,00 3 0,00 200,00 66,67 -33,3 22,50 222,50 74,17
27 urbana 200,00 40,00 0,00 100,00 100,00 5 200,00 300,00 60,00 50,0 0,00 300,00 60,00
28 rural 200,00 50,00 157,50 80,00 237,50 4 0,00 237,50 59,38 18,8 37,50 275,00 68,75
29 rural 200,00 100,00 50,00 40,00 90,00 2 0,00 90,00 45,00 -55,0 0,00 90,00 45,00
30 urbana 200,00 100,00 50,00 40,00 90,00 2 0,00 90,00 45,00 -55,0 0,00 90,00 45,00
31 rural 50,00 12,50 80,00 80,00 160,00 4 0,00 160,00 40,00 220,0 37,50 197,50 49,38
32 rural 120,00 24,00 63,00 100,00 163,00 5 0,00 163,00 32,60 35,8 52,50 215,50 43,10
33 rural 150,00 21,43 84,00 140,00 224,00 7 0,00 224,00 32,00 49,3 37,50 261,50 37,36
34 rural 80,00 20,00 0,00 80,00 80,00 4 0,00 80,00 20,00 0,0 37,50 117,50 29,38
M 334,41 117,88 235,46 71,76 307,22 3,59 107,76 414,99 115,65 24,1 16,99 431,97 133,16

LEGENDA RPCA - renda per capita
anterior

SUBSIST - O valor da produção destinada ao
consumo próprio

RT - total da renda extraída das
atividades relacionadas à terra.

RPA - renda per
capita atual

Prog. Gov. - renda proveniente de programas
sociais dos governos.
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