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Alguns dizem que o mundo acabará em fogo, 

Outros dizem em gelo. 

Fico com quem prefere o fogo. 

Mas, se tivesse de perecer duas vezes, 

Acho que conheço o bastante do ódio 

Para saber que a ruína pelo gelo 

Também seria ótima 

E bastaria. 

 

(Fogo e Gelo – Robert Frost) 

  



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 Primeiramente agradeço a Deus e a todos os seres/entidades que auxiliaram nesta 

caminhada, propiciando paz de espírito, esperança, fé e calmaria. 

 Agradeço a professora Márcia Regina pela oportunidade de orientação, pela paciência 

e pelos puxões de orelha. 

Aos professores do Mestrado Acadêmico em Geografia da UERN pelos ensinamentos 

e paciência em todos os momentos desta jornada. 

 Ao secretário do mestrado, Diego Ezaú, pela disposição de sempre, pelas palavras de 

calmaria e pelos incentivos. 

 Aos moradores do Assentamento Boa Fé pela colaboração com a pesquisa, pelos cafés 

e pela paciência com os questionamentos. 

 À Alcigério de Queiroz, Heleriany Medeiros e Fabiana Medeiros por me mostrarem que 

por mais árduo que o caminho seja, por menor que seja o tempo disponível, se tivermos 

disposição, um bom amigo por perto e uma garrafa de vinho tudo vai fluir. 

 À Micarla Alves por ter permanecido mesmo após a graduação e ser, além de minha 

melhor amiga, minha revisora, parceira de trabalho e de campo. 

 À Natália Amarinho por me incentivar a seguir quando eu achava que não iria conseguir 

e por me mostrar que para toda escuridão existem uma luz. 

 Ao meu secretário, Edson Rêgo, pela paciência e compreensão nas faltas semanais e no 

estresse diário. 

 Agradeço aos meus pais, Antônio Jorge e Terezinha Toscano, pelo apoio em todas essas 

etapas da minha vida, pois apesar deste não ser o sonho que tinham planejado, vocês sempre 

acreditaram em mim. 

 Aos meus irmãos, Jorge Luiz Toscano e Emanueli Cristina Lopes, por me distrair nos 

momentos de tensão e por me dizer que tudo iria dar certo. 

 E, por fim, mas não menos importante, agradeço à Madson Emanuel de Freitas por ser 

meu amigo, companheiro e esposo, por não desistir de mim nem mesmo nas minhas desistências 

e por sempre me mostrar que eu podia fazer mais do que eu sabia. 

  



 
 

 
 

RESUMO 

 

Na agricultura familiar a multifuncionalidade tem apresentado destaque no que diz respeito à 

especialidade produtiva e a garantia de permanência do agricultor no campo, além de 

possibilitar a manutenção socioeconômica e conservação ambiental e paisagística em 

determinadas áreas geográficas. Aqui cabe destacar que na região Nordeste do Brasil, a 

multifuncionalidade rural fica comprometida, devido aos longos períodos de seca, fazendo com 

que locais onde antes eram utilizados para a produção se transformassem em desertos, limitando 

as atividades desenvolvidas. Nesse contexto, esta pesquisa por objetivo geral: identificar como 

os agricultores do Assentamento Boa Fé, localizado no município de Mossoró (RN), estão 

sendo afetados pela estiagem ocorrida ao longo dos últimos 5 anos, enfatizando os elementos 

socioeconômicos, alimentar, sociocultural e a paisagem natural. Para a construção da pesquisa 

os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com questões subdivididas 

em quatro categorias: 1) Reprodução socioeconômica das famílias rurais, na qual considerou-

se as atividades desenvolvidas no local e as principais fontes de renda dos moradores; 2) 

Promoção da segurança alimentar das famílias rurais e da sociedade, onde foram utilizados os 

Indicadores Internacionais de Soberania Alimentar e os Indicadores da Segurança Alimentar e 

realizada uma análise sobre os mesmos; 3) Manutenção do tecido social e cultural no campo, 

foi utilizado o Índice de Capital Social; e 4) Conservação e preservação dos recursos naturais e 

da paisagem rural, foi como os agricultores observam as mudanças na paisagem local em 

decorrência da estiagem. Como resultados encontrou-se no aspecto socioeconômico um déficit 

de produção no período de estiagem, o que impediu a reprodução social e econômica dos 

assentados, no aspecto cultural e social dentro do assentamento foi observado que os mesmos 

apresentam um médio nível de capital social e cultural, no que diz respeito a conservação da 

paisagem os assentados de forma geral utilizam-se de práticas sustentáveis, apesar de possuírem 

pouco conhecimento sobre as funções do ecossistema, e no que diz respeito à segurança 

alimentar, observou-se que há insegurança alimentar no grupo pesquisado. Com isso conclui-

se que os agricultores do assentamento Boa Fé demonstraram que as múltiplas funções 

desenvolvidas pela agricultura familiar podem ser intensamente afetadas pelo longo período de 

estiagem.  

 

Palavras-chave: Alterações Paisagísticas; Espaço Agrário; Espaço Rural; Agricultura 

Familiar; Assentamentos Rurais. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

In household farming, multifunctionality has been highlighted in terms of the productive 

specialty and the guarantee of the farmer's permanence in the field, as well as the socioeconomic 

maintenance and environmental and landscape conservation in certain geographic areas. It 

should be noted that in the Northeast region of Brazil, rural multifunctionality is compromised, 

due to the long periods of drought, making places where previously used for production to turn 

into deserts, limiting the activities developed. In this context, the aim of this study was to 

identify how the farmers of the Boa Fé Settlement, located in the municipality of Mossoró (RN), 

are being affected by the drought that occurred over the last 5 years, emphasizing the 

socioeconomic, food, socio-cultural and natural landscape. For the construction of the research 

the data were collected through semi-structured interviews with questions subdivided into four 

categories: 1) Socioeconomic reproduction of the rural families, in which the activities 

developed in the place and the main sources of income of the residents were considered; 2) 

Promotion of food security for rural families and society, where the International Food 

Sovereignty Indicators and Food Security Indicators were used and analyzed; 3) Maintenance 

of the social and cultural fabric in the field, the Social Capital Index was used; and 4) 

Conservation and preservation of natural resources and the rural landscape, was how the 

farmers observe the changes in the local landscape due to the drought. As a result, a production 

deficit in the drought period was found in the socioeconomic aspect, which prevented the social 

and economic reproduction of the settlers. In the cultural and social aspects within the 

settlement, it was observed that they present a medium level of social and cultural capital, with 

regard to landscape conservation, the settlers generally use sustainable practices, despite having 

little knowledge about ecosystem functions, and with regard to food security, the interviewees 

presented a high index of food insecurity. This concludes that the farmers of the Boa Fé 

settlement demonstrated that the multiple functions of family agriculture can be strongly 

affected by the long dry season. 

 

Key words: Landscape Modifications; Agrarian Space; Rural Area; Family farming; Rural 

Settlements. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A Geografia tendo como objeto de estudo “o espaço geográfico”, interessa-se pelo 

entendimento das modificações ocorridas, decorrentes das relações sociedade/natureza. 

Essa ciência possui cinco conceitos-chave que sintetizam a sua objetivação e que possuem 

sinergia entre eles: paisagem, região, espaço, lugar e território, estes possuindo amplo 

debate interno e externo à ciência geográfica, apresentando diversos significados para 

cada corrente de pensamento (CORRÊA, 2000). 

 Neste trabalho o conceito de paisagem geográfica será adotado e para um melhor 

entendimento, buscou-se apresentar seus significados e definições. Assim, a palavra 

“paisagem” teve sua primeira referência no “Livro de Salmos” nos poemas líricos que 

eram cantados no Templo de Jerusalém e depois aceitos pela igreja cristã em seus rituais 

(METZGER, 2001). Existem diferentes conotações do conceito de Paisagem, variando 

de acordo com a área científica que a utiliza, mas em todas as disciplinas correlatadas há 

em comum a ideia de que a paisagem é um espaço “vivenciado” de formas variadas e é 

um espaço de inter-relação entre o homem e o ambiente (FARINA, 1998; METZGER, 

2001).  

Para Santos (2006), “a paisagem é constituída por um conjunto de formas que, 

num dado momento, exprime as heranças que representam as sucessivas relações 

localizadas entre o homem e a natureza. Conjunto de elementos naturais e artificiais que 

fisicamente caracterizam uma determinada área.” (SANTOS, 2006, p.66-67). 

De acordo com Farina (1998), o termo paisagem começou a ser utilizado no meio 

científico a partir do século XIX por Alexander von Humboldt que definiu o termo como 

“uma característica total de uma região terrestre”. Essas características podem ser tanto 

culturais (eventos, tradições) quanto biológicas (fauna e flora) e geológicas. 

 Com o decorrer do tempo, os estudos sobre a paisagem passaram a abordar as 

diferentes áreas de conhecimento, o que possibilitou a transferência e combinação de 

métodos de estudos e pesquisas sobre as suas múltiplas facetas, além da 

multidisciplinaridade causando integração e cruzamento de informações do 

conhecimento científico (ARAÚJO, 2016). 

Para Naveh (1995) os estudos da paisagem que contemplem os mais diversos 

contextos são essenciais para a compreensão do local em sua totalidade, pois assim é 

possível verificar as relações intrínsecas entre os indivíduos e o meio em que estão 
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inseridos, além de poder analisar a paisagem como um sistema multifuncional. Em 

complemento, Lindgren (2000) afirma que ao analisar a multifuncionalidade da 

paisagem, é necessário considerar além dos aspectos ambientais, os históricos, culturais 

e econômicos.  

Já na agricultura familiar a multifuncionalidade tem apresentado destaque no que 

diz respeito à especialidade produtiva e a garantia de permanência do agricultor no 

campo, além de possibilitar a manutenção socioeconômica e conservação ambiental 

(REIS, 2014).  

 Estudos acerca da multifuncionalidade rural iniciaram na década de 1990 nos 

países industrializados, e no Brasil recentemente vem sendo incorporado às pesquisas 

devido ao aumento de estudos relacionados à realidade agrária brasileira (ANJOS, 2002). 

Carneiro; Maluf (2003) inferem que a noção de multifuncionalidade rural amplia 

o campo das funções sociais atribuídas à agricultura e deixando de ser entendida apenas 

como produtora de bens agrícolas, mas também como responsável pela conservação dos 

recursos naturais, pelo patrimônio natural e pela qualidade dos alimentos.  

 Assim, adotando a ideia de multifuncionalidade, a relação entre as atividades 

rurais e a paisagem natural torna possível a obtenção de outras visões acerca do meio 

rural e possibilita a valorização local, tanto social quanto natural, além de auxiliar na 

proposição de políticas e organização territorial (REIS, 2014). 

 Aqui cabe destacar que na região Nordeste do Brasil, a multifuncionalidade rural 

fica comprometida, devido aos longos períodos de seca. Esse fenômeno tem-se 

intensificado em grandes proporções nas áreas do semiárido brasileiro, fazendo com que 

locais onde antes eram utilizados para a produção se transformassem em desertos, 

limitando as atividades desenvolvidas (FERNANDES; MEDEIROS, 2009), além de 

causar o que Carvalho (2002) definiu como a crise do campesinato. 

Neste sentido, este trabalho possui um olhar holístico acerca da paisagem rural e 

sua interação com o ser humano – no atual caso o pequeno camponês – e sua importância 

na construção do sistema local. Assim, buscou-se saber como ocorre a interação entre o 

pequeno camponês e a paisagem que o circunda em uma região castigada pela escassez 

hídrica. Assim com base na problemática apresentada esta pesquisa levanta a seguinte 

indagação: quais as dificuldades e possibilidades de se efetivar um projeto agrícola na 

perspectiva multifuncional no assentamento Boa Fé? Quais as possibilidades de 

reprodução socioeconômica disponíveis na localidade? E por fim, como as famílias estão 
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sendo afetadas pela estiagem e quais as suas estratégias de convivência com esse 

fenômeno natural? 

Nessa direção, a pesquisa teve por objetivo geral: identificar como os agricultores 

do Assentamento Boa Fé, localizado no município de Mossoró (RN), estão sendo afetados 

pela estiagem ocorrida ao longo dos últimos 5 anos, enfatizando os elementos 

socioeconômicos, alimentar, sociocultural e natural. Já como objetivos específicos foram 

propostos (i) verificar como ocorre a reprodução socioeconômica no assentamento, 

considerando questões relacionadas ao comércio e investimento local, além das 

atividades econômicas fora do assentamento; (ii) identificar como a segurança alimentar 

está sendo afetada devido à estiagem dos últimos 5 anos; (iii) verificar como os 

agricultores observam as mudanças na paisagem local em decorrência da estiagem. 

Por fim, cabe destacar que: o trabalho está organizado em três capítulos: o 

primeiro traz um referencial teórico acerca da temática estudada, o segundo capítulo 

apresenta informações sobre a metodologia utilizada no presente estudo, e o terceiro 

capítulo é composto pelos resultados e discussões a partir do levantamento de dados 

obtido em campo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1. Multifuncionalidade e Pluriatividade da Agricultura 

2.1.1 Definição/Histórico da Multifuncionalidade Rural 

 

 Durante muito tempo foi imposto que o papel da agricultura era de atender as 

necessidades alimentares da família camponesa e depois exportar para outras localidades, 

desenvolvendo atividades econômicas e produzindo riqueza para a nação, mas no 

decorrer do tempo questões como a qualidade, segurança e respeito pelo meio ambiente 

durante a fase de produção também ganharam destaque (CIRAD-INRA, [s.d.]). 

 A primeira abordagem da multifuncionalidade rural ocorreu em 1988 com a 

publicação do trabalho “O Futuro do Mundo Rural”, no qual afirma que as áreas rurais 

não são apenas lugares onde as pessoas vivem e/ou trabalham, mas é local de refúgios 

para recreação e lazer, além de manter o equilíbrio ecológico, sendo assim faz-se 

necessário abordar três aspectos fundamentais para o desenvolvimento rural: 1) coesão 

econômica e social; 2) ajuste da agricultura para a realidade local, tanto para o mercado 

quanto para os agricultores; 3) proteção e conservação do ambiente (UNSPECIFIED, 

1988). 

 Posteriormente, a expressão multifuncionalidade teve menção em março de 1999 

durante o Conselho Europeu de Berlim, onde em uma proposta de reforma da Política 

Agrícola Comum (PAC) foi assegurado que a agricultura deve ser: 

 
multifuncional, sustentável, competitiva e repartida por toda a 

Europa, inclusive nas regiões com problemas específicos, capaz 

de manter a paisagem rural, preservar a natureza e prestar um 

contributo decisivo para a vitalidade do mundo rural, 

respondendo às preocupações e à procura do consumidor no que 

diz respeito à qualidade e à segurança alimentares, à proteção do 

ambiente e ao bem-estar dos animais. (PARLAMENTO 

EUROPEU, 1999). 

 

Em Junho daquele mesmo ano, mesmo sem ter o termo diretamente citado, a Lei 

99-574/99 que dispõe sobre a Orientação Agrícola na França promulgou que a política 

agrícola deve englobar os aspectos econômicos, ambientais e sociais do camponês e deve 

participar no que diz respeito ao planejamento espacial, objetivando o desenvolvimento 

sustentável a partir da implementação dos Contratos Territoriais de Estabelecimentos 

(CTEs) que possuíam como objetivo, de acordo com a Lei acima citada, incentivar as 
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empresas agrícolas a desenvolver projetos econômicos abrangentes e que integrassem as 

funções da agricultura referidas no artigo 1º da mesma Lei. 

A primeira definição da expressão multifuncionalidade da agricultura foi proposta 

por Laurent (1999) como sendo: 

 

Todas as contribuições da agricultura para um desenvolvimento 

econômico e social considerado em sua unidade, expressando a 

vontade de que essas diferentes contribuições possam ser 

permanentemente associadas de forma coerente de acordo com 

as modalidades consideradas satisfatórias pelos cidadãos. 

(LAURENT, 1999). 

 

No Brasil, o termo multifuncionalidade foi citado pela primeira vez em 1992 

durante a Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(ECO-92) dentro de um contexto crítico acerca do reconhecimento e valoração das 

múltiplas facetas da agricultura, além de certificar-se da manutenção das funções 

produtivas, sociais e ambientais (LIRA; CANDIDO, 2013). 

Apesar de ser um debate recente no território brasileiro, alguns dos itens que 

englobam a multifuncionalidade já estavam presentes no contexto rural, como a 

reprodução socioeconômica e a questão da segurança alimentar, sendo acrescentada a 

preocupação com a utilização de práticas que contribuam com a conservação ambiental e 

a não dependência apenas de atividades agropecuárias (CANDIOTTO, 2009). 

Como marco inicial no debate sobre a multifuncionalidade da agricultura no país 

podemos citar o trabalho organizado por Carneiro e Maluf (2003) intitulado “Estratégias 

de desenvolvimento rural, multifuncionalidade da agricultura e a agricultura familiar: 

identificação e avaliação de experiências em diferentes regiões brasileiras”, onde os 

autores inferem que os estudos acerca da multifuncionalidade na agricultura devem 

considerar quatro expressões fundamentais: 

 
1) Reprodução Socioeconômica das Famílias Rurais: Refere-se aos 

aspectos relacionados às fontes geradoras de ocupação e renda para os 

membros das famílias rurais, as condições de permanência no campo; 

2) Promoção da Segurança Alimentar da Sociedade e das Próprias 

Famílias Rurais: Refere-se à produção para o autoconsumo familiar e 

também a produção mercantil de alimentos, bem como as opções 

técnico-produtivas dos agricultores e os canais principais de 

comercialização da produção; 

3) Manutenção do Tecido Social e Cultural: Refere-se à preservação e 

ao melhoramento das condições de vida das comunidades rurais, 

considerando os processos de elaboração e legitimação de identidades 

sociais e da promoção de integração social; 
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4) Preservação dos Recursos Naturais e da Paisagem Rural: Essa função 

se encontra relacionada ao uso dos recursos naturais, as relações entre 

as atividades econômicas e a paisagem, e a preservação da 

biodiversidade. (CARNEIRO; MALUF, 2003, p. 22). 

 

Assim, este trabalho investigará o aspecto das funções da agricultura familiar 

resultando na multifuncionalidade local a partir das quatro expressões citadas 

anteriormente. 

Para Galvão (2010) a multifuncionalidade está respaldada na elucidação do papel 

da agricultura para o aperfeiçoamento do ambiente rural, uma vez que além de ser uma 

área de produção, também pode ser considerado como um espaço de consumo devido às 

diversas funções que são buscadas nesse meio, que vem crescendo ao longo dos últimos 

anos. Sendo assim, espera-se que ao longo do tempo surjam novas funções utilizadas 

pelos atores locais para que possa ser feita uma reinterpretação do papel da agricultura no 

cenário do desenvolvimento rural (GALVÃO; VARETA, 2010). 

Cabe aqui destacar a diferença entre a multifuncionalidade da paisagem e a 

multifuncionalidade na agricultura, onde a primeira refere-se as funções que uma 

determinada paisagem desempenha em um determinado momento, observado pelo 

homem, no qual apresenta dinamismo nos fatores naturais e culturais sendo mutuamente 

alterados (PINTO-CORREIA, 2007); já a segunda é composta por condições naturais que 

auxiliam na construção social e é continuamente transformada pela atividade do pequeno 

agricultor, considerando não apenas a questão produtiva, mas também possíveis 

tendências conservacionistas (OLIVEIRA; D’ABREU; SANTOS, 2008; GALVÃO; 

VARETA, 2010). 

 

2.1.2. A Pluriatividade na Agricultura Familiar 

 

O fenômeno denominado pluriatividade começou a adquirir espaço no meio 

científico no que diz respeito às pesquisas realizadas sobre o ambiente rural a partir da 

década de 1990, e isso se deve ao fato de que as atividades consideradas como não 

agrícolas – agroturismo, agronegócio praticado pela agricultura familiar, artesanato rural, 

dentre outros – estão alterando as unidades de produção e vida familiares (UPVF´s), tendo 

como consequência a alteração da dinâmica espacial rural, por meio da implementação 

de atividades produtivas e relações socioeconômicas (CANDIOTTO, 2009). 

De acordo com Fuller (1990) o termo pluriatividade – derivado da palavra 

francesa pluriactivité – descreve as atividades realizadas por parte dos agricultores que 
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vão além da própria agricultura, podendo citar trabalho contratado em outros ambientes 

rurais; atividades para-agrícolas, como o processamento de alimentos; atividades de 

turismo e alvenaria; e trabalho assalariado. 

Comumente a pluriatividade está associada à agricultura familiar devido à sua 

fundamentação consistir na combinação de atividades agrícolas que sejam desenvolvidas 

na propriedade com atividades não agrícolas desenvolvidas tanto dentro quanto fora da 

propriedade (CANDIOTTO, 2007). 

Schneider (2003) afirma que os termos part-time farming (agricultura em tempo 

parcial) e pluriactivité (pluriatividade) eram utilizados como sinônimos, sendo que o 

primeiro refere-se ao tempo de trabalho do agricultor no campo e o segundo diz respeito 

a combinação de formas de renda aos membros da família. 

Atualmente, os termos multifuncionalidade e pluriatividade por muitas vezes 

estão sendo utilizados como sinônimos, mas a multifuncionalidade refere-se à relação dos 

agricultores com os cuidados ao meio ambiente, a obtenção da segurança alimentar, a 

associação da economia/mercado, com os produtores rurais; já a pluriatividade é 

caracterizada pelas diferentes atividades rentáveis utilizadas pelos agricultores para que 

possa ser mantida a moradia no campo e conexão entre a agricultura e o meio rural 

(BARBOSA; PIMENTA, 2013). 

Entre várias interpretações acerca da definição do termo pluriatividade, Anjos 

(2003) sugere que: 

 

A pluriatividade é um fenômeno no qual os componentes de uma 

unidade familiar executam diversas atividades com o objetivo de 

obter uma remuneração pelas mesmas, que tanto podem 

desenvolver-se no interior como no exterior da própria 

exploração, através da venda da força de trabalho familiar, da 

prestação de serviços a outros agricultores ou de iniciativas 

centradas na própria exploração (industrialização cm nível de 

propriedade, turismo rural, agroturismo, artesanato e 

diversificação produtiva) que conjuntamente impliquem no 

aproveitamento de todas as potencialidades existentes na 

propriedade e/ou em seu entorno. (ANJOS, 2003, p. 90) 

 

Em complemento a definição anterior, Baumel; Basso (2004) inferem que a 

pluriatividade: 

 

se estabelece como uma prática social, decorrente da busca de 

formas alternativas para garantir a reprodução das famílias de 

agricultores, um dos mecanismos de reprodução, ou mesmo de 
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ampliação de fontes alternativas de renda; com o alcance 

econômico, social e cultural da pluriatividade as famílias que 

residem no espaço rural, integram-se em outras atividades 

ocupacionais, além da agricultura. (BAUMEL; BASSO, 2004, p. 

139). 

 

A integração entre as atividades agrícolas e as não-agrícolas intensifica-se de 

acordo com as relações entre os agricultores e o seu ambiente, tornando um fenômeno 

heterogêneo associado tanto as atividades produtivas quanto ao ambiente 

socioeconômico, externalizando os processos produtivos e inserindo no mercado não-

agrícola (SCHNEIDER et al., 2006). 

 

2.1.3. Elementos da Multifuncionalidade 

2.1.3.1. Reprodução Socioeconômica das Famílias Rurais 

 

 Por volta da década de 1960 ocorreu a Segunda Revolução Agrícola (Revolução 

Verde) na qual estava fundamentada em um modelo de produção intensiva utilizando 

insumos, sementes altamente produtivas e resistentes, além da motomecanização, 

ofertando uma homogeneização mundial no que diz respeito à agricultura, além do 

aumento da dependência industrial para a produção, diferindo da Primeira Revolução 

Agrícola, na Idade Média, que se baseava na integração entre lavoura e pecuária, além da 

utilização de um sistema produtivo rotativo, equipamentos de tração animal e pousio, que 

elevou a disponibilidade alimentar e produtiva nos locais em que foi implantada 

(BIANCHINI; MEDAETS, 2013). 

 A modernização da agricultura não ocorreu de forma homogênea e sua 

implementação apresentou divergências quanto à sua aplicabilidade no país, onde por um 

lado algumas regiões do país que já possuíam infraestrutura e matérias-primas que 

atendiam ao modelo econômico vigente passaram a apresentar uma nova dinâmica 

econômica, deixando de serem regiões de fronteiras, mas outro as regiões que não tiveram 

acesso a esse desenvolvimento por não possuírem os atributos necessários para 

acompanhar a era tecnológica foram prejudicadas, pois o preço da terra aumentou e em 

conjunto ocasionou a concentração fundiária e de renda, fazendo com que ocorresse uma 

exclusão social e tornando a agricultura familiar marginalizada (PEDROSO, 2006; 

MATTEI, 2014). 

 As discussões acerca do campo social e econômico na agricultura familiar vêm 

ganhando destaque em debates e pesquisas sobre essas temáticas, mostrando a 



22 

 

 
 

importância de tornar claros os dados sobre a evolução da agricultura familiar devido à 

capacidade de geração de renda por parte desse grupo social (PEDROSO, 2006; CRIXEL, 

2011). De acordo com Wanderley (1995) e Schneider (1999) esses debates, quando 

emergiu no Brasil, na década de 1990, sucedeu-se nas esferas política (embates a partir 

dos movimentos sociais) e acadêmica (pesquisas e trabalhos realizados sobre a temática). 

 O termo agricultura familiar é empregado para descrever o sistema produtivo 

baseado no trabalho familiar rural, onde contempla a relação entre a terra, o trabalho e a 

família, sendo este modelo produtivo originado no período de regime colonial e associado 

às alterações socioeconômicas vividas no campo (MESQUITA; MENDES, 2012). 

Atualmente é considerado como agricultor familiar àquele que pratica atividades no meio 

rural e que utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento (BRASIL, 2006). 

 A agricultura familiar é baseada nos princípios de sustentabilidade rural onde 

propõe a utilização de metodologias de baixo impacto ambiental e que seja viável tanto 

na esfera econômica quanto na social (POTRICH; GRZYBOVSKI; SMOKTUNOWICZ 

TOEBE, 2017). De acordo com um estudo realizado por Guilhoto; Azzoni; Ichihara 

(2014) que buscavam mensurar a importância da agricultura familiar da região Nordeste 

do Brasil no Produto Interno Bruto brasileiro no período de 1995 a 2006, em linhas gerais 

encontrou-se que dentro do período analisado a economia total do Nordeste esteve 

intimamente relacionada com a produtividade rural. 

 Apesar de possuir importância na economia, o pequeno produtor apresenta 

problemas no que diz respeito a sua permanência no campo e isso se deve ao fato do 

paradigma tecnológico imposto no atual sistema produtivo, o que faz com que o agricultor 

desenvolva problemas financeiros, comprometendo a permanência e sobrevivência no 

campo (CARNEIRO, 1999; POTRICH; GRZYBOVSKI; SMOKTUNOWICZ TOEBE, 

2017). Cabe aqui destaque para o fenômeno denominado commuting rural, onde devido 

ao baixo dinamismo no mercado os agricultores acabam por migrar para os grandes 

centros urbanos em busca de oportunidades de emprego (GALLEGO, 2008). 

 Mas, desde a década de 1980 pesquisadores tem buscado listar elementos que 

pudessem repensar a importância da agricultura, para que pudesse emergir uma “nova 

ruralidade” baseada na compreensão das especificidades do campo (KARAM, 2004). 

Essa nova ruralidade diante do cenário brasileiro possui contribuições de Maria Nazareth 

Baudel Wanderley, Maria José Carneiro, Silvana G. de Paula, José Graziano da Silva, 

Roberto José Moreira, entre outros, que reafirmam o valor do rural com suas 
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particularidades e que não se resume à homogeneização organizacional imposta 

(MEDEIROS, 2017). 

 Guanziroli et al. (2001) ressaltam a importância de uma política de reforma agrária 

onde os produtores familiares possam ser inseridos no mercado de trabalho com 

possibilidade de competição econômica. Como exemplo pode citar o surgimento do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) em 1996 

possibilitando aos agricultores fontes orçamentárias para o investimento na produção 

agrícola, que a partir daí outros programas governamentais começaram a surgir como o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e a Política Nacional da Agricultura Familiar 

e Empreendimentos Familiares Rurais (SILVA, 2015). 

 Nesse ponto podemos destacar a importância da economia solidária, que surgiu 

na década de 1980, mas só nos anos 1990 é que passou a ser amplamente utilizado 

possuindo como princípios norteadores a valorização do trabalho, do sabe e da 

criatividade; a identificação do trabalho e dos meios de produção baseados na democracia, 

solidariedade e cooperação; a gestão democrática; e o desenvolvimento de redes de 

colaboração solidária integrando os diferentes empreendimentos (SCHMITT; TYGEL, 

2009). 

 As feiras agroecológicas são caracterizadas por possuírem comercialização direta 

entre o agricultor e o consumidor, agregando um relacionamento com aqueles que estão 

comprando os produtos e possibilitando ao produtor perceber as necessidades dos 

consumidores (GODOY; ANJOS, 2007; LOCATELLI, 2009), além de poder disseminar 

a produção realizada em uma determinada região para outras localidades. 

Segundo Araújo (2009), no Rio Grande do Norte, as principais iniciativas têm-se 

apoiado na concepção da economia solidária, e as principais formas de comercialização 

tem sido as feiras agroecológicas; as Cestas Agroecológicas para consumidores na lógica 

do “consumo consciente” e a comercialização para programas governamentais (Compra 

Direta, merenda escolar, etc.) além das vendas nas próprias localidades e municípios de 

produção, mostrando que aí também tem a possibilidade de comercializar os produtos 

agroecológicos. 

 

2.1.3.2. Promoção da Segurança Alimentar da Sociedade e das Próprias Famílias Rurais 

 

Os hábitos e à cultura alimentar de cada localidade enquadram-se na dimensão do 

patrimônio cultural local que está intimamente relacionado com as preferências 
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alimentares e as práticas de preparo e consumo (MALUF; MENEZES, 2000). Realizando 

um resgate histórico, percebe-se que desde o início da humanidade até os dias atuais, o 

homem possui um elo com o meio natural, onde o alimento era (e continua sendo) o objeto 

de ligação, podendo citar desde os caçadores-coletores aos Incas, Maias e Egípcios, que 

utilizavam técnicas para a garantia alimentar com a agricultura e pecuária (LUCCI, 2013). 

 O termo segurança alimentar foi mencionado pela primeira vez em 1974 na 

Conferência Mundial da Alimentação (World Food Summit) onde na ocasião foi aprovada 

uma Declaração e um Plano de Ação com o intuito de combater a fome mundial e seu 

conceito foi estabelecido como a: 

 

Disponibilidade de abastecimento mundial de alimentos em todos os 

momentos com alimentos básicos adequados para sustentar uma 

expansão constante do consumo de alimentos e para compensar 

flutuações na produção e nos preços. (UNITED NATION, 1974). 

 

Nos anos conseguintes ocorreram alterações quanto a definição para que a mesma 

pudesse integrar outras temáticas, como a do equilíbrio entre a procura e oferta dos 

produtos, proposta pela Organização das Nações Unidas pela Alimentação e Agricultura 

(FAO) em 1983. Em 1996 mais uma vez o termo foi redefinido, enquadrando quatro 

dimensões: a disponibilidade física de alimentos, o acesso econômico e físico aos 

alimentos, a utilização dos alimentos e a estabilidade das outras três dimensões ao longo 

do tempo. 

 

Existe segurança alimentar quando todas as pessoas, em todos os 

momentos, têm acesso físico e econômico a alimentos seguros e 

nutritivos suficientes que atendam às suas necessidades dietéticas e 

preferências alimentares para uma vida ativa e saudável. (FAO, 1996) 

 

 Em 2001 ocorreu uma nova reestruturação no conceito sendo inserido o campo 

social em sua composição. Essencialmente, a segurança alimentar pode ser descrita como 

um fenômeno que está relacionado com indivíduos e o estado nutricional dos membros 

da família, onde o foco principal é o risco de que o status de alimentação adequada não 

esteja sendo alcançado ou estão sendo prejudicados (FAO, 2003). 

 De acordo com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – 

SISAN (2006), a segurança alimentar abrange também a comercialização e distribuição 

dos alimentos produtos por parte dos produtos rurais, bem como a implementação de 
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políticas públicas e estratégias sustentáveis e participativas de produção, comercialização 

e consumo de alimentos. 

A utilização de bancos de sementes é um exemplo de estratégia considerada como 

ponto de partida para a diversidade produtiva e equilibrada a ser utilizada e que está se 

tornando frequente no Brasil, que atualmente possui o quarto maior banco de sementes 

do mundo (SILVA, 2014). 

 De acordo com a Sociedade Nacional de Agricultura (2014) a produção familiar, 

atualmente, corresponde a 38% da produção agrícola total no país, sendo responsável pela 

produção dos principais alimentos consumidos pela população: 84% da mandioca, 67% 

do feijão, 58% de suínos, 54% do leite, 49% do milho, 40% de aves e ovos, além de ser 

encarregada por 82,9% da ocupação de mão de obra no campo na região Nordeste. 

 A partir desses dados, percebe-se que o produtor rural necessita de conhecimentos 

específicos sobre o manejo adequado do solo, utilização e abastecimento da água, do gado 

e das espécies vegetais para tentar desenvolver estratégias adaptativas de convivência 

com o semiárido. 

 Silva (2014) infere que a utilização de técnicas agroecológicas auxilia na 

produtividade local e ainda conserva a biodiversidade, pois tem como propósito a 

diversificação da produção agrícola familiar, a manutenção do conhecimento tradicional 

e redesenhar o sistema produtivo. 

 Exemplos de estratégias que podem ser utilizadas para a garantia da segurança 

alimentar são: a implementação de quintais produtivos que, além de disponibilizar 

alimentos de forma prática e diária, também podem ser utilizados como fonte de renda a 

partir da comercialização do excedente (CARNEIRO et al., 2013); a adoção de bancos de 

sementes, que auxiliam na produção, possibilita valorização da variedade local, além de 

preservar a biodiversidade (SABOURIN, 2008); utilização de espécies frutíferas 

adaptadas que, além de utilizadas para o consumo, também desempenham papel 

ecológico fornecendo alimentos para a fauna na qual dispersa as sementes possibilitando 

a colonização de novas áreas, realizando manutenção da biodiversidade (VIANI; 

RODRIGUES, 2005); dentre outras. 

 

2.1.3.3. Manutenção do Tecido Social e Cultural 

 

 Discursar sobre a manutenção do tecido social e cultural não é uma tarefa simples, 

tendo em vista que estes itens são dinâmicos, mas se realizarmos um resgate histórico 
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verificará que a agricultura familiar é de fundamental importância para a manutenção do 

tecido social e cultural rural (CANDIOTTO, 2009). 

 A palavra cultura vem do latim colere e significa cultivar (AZEVEDO, 2015). De 

acordo com Gittelsohn; Vastine (2003) podemos definir cultura como o conjunto de 

regras e normas que são usadas para orientar o comportamento de um grupo de pessoas, 

sendo esse comportamento transmitido de uma geração para outra possuindo como a 

principal fonte de transferência o lar. Essa transferência de informações pode estar 

associada tanto aos laços de parentesco quanto de vizinhança, uma vez que ocorre ajuda 

mútua e os produtores auxiliam uns aos outros (SILVA; MENDES, 2010). 

 Além da transferência de informações e relações de vizinhança Silva; Mendes 

(2010) reforçam que a relação entre produtor e a sua propriedade é muito presente no 

cotidiano rural, pois provoca a sensação de pertencimento ao território e de autonomia, 

uma vez que na maioria das vezes a propriedade agrícola é a mesma que foi utilizada 

pelos antepassados e o cultivo ocorrerá de acordo com os produtos que desejar produzir. 

Azevedo (2015) ainda infere que o homem não está interligado apenas à sua 

cultura, mas também com as identidades comuns a humanidade, estas que são 

representadas através de símbolos, textos e representações artísticas onde tentam 

estabelecer expressões ritualísticas e significativas que caracterizem sua sociedade. 

 Lindner; Wandscheer; Ferreira (2011) trazem que ao dialogar sobre cultura 

estamos resgatando informações acerca dos modos de vida, costumes e tradições 

existentes em uma sociedade, além de possibilitar o entendimento da sua organização 

espacial. 

 De acordo com Berger; Luckmann (1966) a socialização pode ser definida como 

a inclusão de um indivíduo em uma sociedade, sendo assim, a ideia de manutenção do 

tecido social e cultural estão intimamente relacionados uma vez que para que a cultura 

possa surgir faz-se necessário que a população de um determinado local interaja entre si 

(AZEVEDO, 2015). 

 Nas áreas rurais é possível identificar altos índices de manifestações culturais que 

muitas vezes são demonstradas através de tradições culturais e religiosas, festas, relação 

social local, o que tende a exprimir o modo de vida no campo (LINDNER; 

WANDSCHEER; FERREIRA, 2011; NAVES; MENDES, 2014). 

 Conforme a população aprende a diagnosticar os problemas existentes na 

localidade a partir do diálogo torna-se possível entender as necessidades locais, apontar 

as possíveis soluções e explicitar o reconhecimento organizacional, da responsabilidade 
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de cada um para com o ambiente em que vive e com a questão da solidariedade 

(SAYAGO, 2007). 

   

2.1.3.4. Os Recursos Naturais e desenvolvimento rural sustentável  

 

 A ideia de desenvolvimento rural sustentável parte da premissa de que o atual 

modelo produtivo, por vezes, é inadequado para o sistema socioeconômico e ambiental, 

e com isso traz à tona sobre a exaustão dos recursos e sobre a dificuldade do sistema 

recuperar seu equilíbrio após ter sofrido uma perturbação (ALMEIDA, 1997). 

 A partir da tomada de consciência acerca da crise ambiental com a publicação do 

Relatório do Clube de Roma (1972) no qual destacava informações sobre o esgotamento 

dos recursos naturais e a insustentabilidade do sistema produtivo (CAMPANHOLA; 

GRAZIANO DA SILVA, 2000), começou-se a desenvolver estratégias mitigatórias para 

que sejam aplicadas para harmonizar a conservação dos recursos naturais e com a 

ordenação do uso sustentável dos mesmos por parte dos próprios usuários (MACEDO, 

2008). 

 A agricultura é uma atividade que advém dos processos ecológicos e dos recursos 

disponíveis, sendo necessária a utilização de tecnologias sustentáveis e manuseadas por 

pessoas capacitadas para tomar as decisões necessárias de acordo com as condições 

ambientais disponibilizadas (XAVIER; DOLORES, 2001), mas em alguns casos, os 

agricultores realizem atividades prejudiciais, podendo citar a retirada da mata nativa, 

técnicas inadequadas para preparo do solo, monocultura e ausência de rotação de cultura, 

dentre outros (NASCIMENTO et al., 2014).  

 Com a utilização de práticas agrícolas sustentáveis é possível encontrar 

consonância entre o uso dos recursos naturais e as necessidades dos seres humanos, 

podendo estas práticas ser elencadas como o sistema de plantio direto, rotação de culturas, 

consorciação de culturas, sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, adubação 

verde, manejo integrado de pragas, plantio em curvas de nível, dentre outras (MORETTI, 

2016). 

As práticas de manejo coletivo/comunitário, que normalmente são os agricultores 

e cooperativas responsáveis pelo mesmo, também são exemplos de práticas sustentáveis 

onde proporcionam a manutenção da produção agrícola em consonância com as funções 

socioambientais e socioeconômicas locais (SABOURIN, 2008). 
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 O manejo comunitário de recursos naturais ganhou maior destaque a partir da 

década de 1980 quando pesquisadores começaram a relacionar a degradação ambiental 

com questões sociais e econômicas (BENATTI; MCGRATH; OLIVEIRA, 2003). As 

florestas, principalmente por serem ecossistemas complexos e frágeis, são os maiores 

desafios no quesito de conservação (RIBEIRO et al., 2007). 

 De acordo com Sabourin (2008) existem duas grandes vertentes de manejo 

comunitário: 1) sistemas de manejo de recursos naturais comuns ou coletivos, que refere-

se a manejos realizados nas áreas rurais, florestas, ambientes aquáticos (barragem, 

açudes) e sobre a biodiversidade (banco de sementes, manejo da mata nativa); e 2) 

sistemas locais de acesso ou de manejo de recursos ou bens públicos, que seriam as 

informações prestadas por iniciativas privadas ou órgãos públicos e/ou privados com o 

intuito de promover a qualificação do agricultor. 

 Na realidade do semiárido brasileiro, pode ser trazida a tona a experiência de 

manejo da mata nativa e sistema de produção agroflorestal realizado por 19 dos 20 

agricultores do Projeto de Assentamento Moacir Lucena, localizado em Apodi (Rio 

Grande do Norte), onde em cada lote, por ano, 1 hectare é raleado em diferentes áreas, 

através de um sistema rotatório de retorno ao mesmo local a cada 7-10 anos (SILVA, 

2014). 

 Marcomin; Sato (2016) afirmam que para que possamos compreender na 

totalidade as relações do ser humano com o ambiente faz-se necessário identificar e 

entender os diversos significados e expressões da percepção da população para em 

seguida incorporar práticas sustentáveis. 

 Apesar de serem poucas as pesquisas realizadas para explorar o entendimento do 

ser humano para com o meio em que vivem, aquelas que são desenvolvidas no âmbito da 

percepção humana acerca das alterações que ocorrem ao seu redor são de suma 

importância para compreenderas atitudes do ser em relação ao meio ambiente (COSTA; 

COLESANTI, 2011; IURK; BIONDI; DLUGOSZ, 2017). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Identificação e caracterização da área pesquisada 

 

 O município de Mossoró/RN abrange uma área territorial de 2.110,21 km², 

equivalente a 4% da superfície estadual. De acordo com a classificação de Köppen, o 

clima da região é do tipo BSh, caracterizado como quente e seco, com chuvas de inverno. 

As temperaturas médias anuais variam entre 36°C (máx.) e 21°C (min.), com umidade 

relativa anual média de 70%. O período chuvoso começa em fevereiro e se estende até 

abril. A vegetação é formada por Caatinga Hiperxerófila, apresentando abundancia de 

cactáceas e plantas de porte baixo, Carnaubal com predominância da palmeira e carnaúba, 

e Vegetação Halófila, que suporta grande salinidade em decorrência da penetração da 

água do mar nas regiões baixas marginais dos cursos d’água (IDEMA, 2008). 

 O Projeto de Assentamento Boa Fé (5°03'07"S 37°20'23"O) teve seu 

estabelecimento em 2001 e conta com 17 hectares destinados para a produção distribuídos 

para cada um dos 40 assentados, que possuem as mais diversas origens, desde filhos de 

agricultores à moradores da zona urbana das cidades circunvizinhas. Tem seu acesso pela 

BR-304 com destino à Fortaleza, distante cerca de 15 km de Mossoró (Figura 1).  

 

Figura 1. Mapa de localização do Projeto de Assentamento Boa Fé dentro do município 

de Mossoró, Rio Grande do Norte. 

Fonte: IBGE (2015). Elaboração: Hudson Toscano Lopes Barroso da Silva, 2017. 
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3.2. Coleta de dados 

  

 Do ponto de vista da abordagem, foi realizada a adoção tanto da metodologia 

quantitativa, objetivando garantir a precisão dos dados e realizar colocações pertinentes 

quanto as informações coletadas, possibilitando ainda uma análise de causa e efeito dos 

itens estudados, quanto da metodologia qualitativa, auxiliando na compreensão das 

informações obtidas, assegurando a exatidão dos dados e complementar informações, 

dessa forma a adoção da abordagem da pesquisa pode ser classificada como mista 

(RICHARDSON et al., 2012). 

Para a construção da pesquisa os dados foram coletados por meio de entrevistas 

semiestruturadas, cujos roteiros, cartas de anuência e Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) foram submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética de Pesquisa – 

CEP da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sob o protocolo 

68488317.3.0000.5294 (Anexo 1). 

 Inicialmente, foi realizado um contato junto à representante do assentamento, 

objetivando apresentar a pesquisa, bem como para o reconhecimento do local, e em 

seguida, houve um contato inicial com os demais moradores do assentamento. 

 Para a realização de coleta de dados, foram empregadas entrevistas 

semiestruturadas compostas por 21 questões (Apêndice 1) baseadas nos trabalhos de 

Souza (2010), Silva (2014), Dambrós (2016), Silva (2016) e no Questionário Protótipo 

PEN (CIFOR, 2007), as questões foram subdivididas em quatro categorias: 1) 

Reprodução socioeconômica das famílias rurais; 2) Promoção da segurança alimentar das 

famílias rurais e da sociedade; 3) Manutenção do tecido social e cultural no campo; e 4) 

Conservação e preservação dos recursos naturais e da paisagem rural. 

Foi apresentado o Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE no qual 

continha os objetivos da pesquisa, metodologias, riscos, de acordo com o disponibilizado 

pelo Comitê de Ética, para assinatura e segurança dos entrevistados, e também foram 

informados sobre a participação voluntária, sendo esclarecido que poderiam desistir a 

qualquer momento ou recursar-se a participar da pesquisa sem que isso acarretasse 

prejuízo ou penalidade.  

 Todas as famílias que residem no assentamento foram convidadas a participar da 

pesquisa. Os informantes selecionados foram aqueles maiores de 18 anos, sem distinção 

de sexo, sendo um representante por família para evitar pseudoreplicações, e que residiam 

no assentamento há pelo menos 5 anos. 
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As visitas para as entrevistas no assentamento ocorreram durante os finais de 

semana (sábado e domingo), no período de agosto a setembro de 2017, e foi realizado o 

retorno para complementação de dados nos finais de semana de janeiro de 2018. 

Cabe destacar que, das 40 famílias assentadas, no período da coleta de dados, 11 

(onze) residências não estavam habitadas, então foram visitadas 29 (vinte e nove) 

residências habitadas onde, ao total dessas, 16 (dezesseis) representantes das famílias se 

disponibilizaram a participar e as entrevistas ocorreram de acordo com o horário 

disponibilizado pelos assentados para a realização das mesmas. 

 

3.3. Análise de dados 

 

 A análise de dados consistiu na utilização de métodos quali-quantitativos, que de 

acordo com Minayo (2001) não se opõem, eles se complementam, interagindo de forma 

dinâmica e eliminando a divisão de informações em duas partes consideradas contrárias 

e/ou complementares. 

 Para a análise socioeconômica considerou-se as atividades desenvolvidas no local 

e as principais fontes de renda dos moradores. Conforme inferido por IPARDES (2001) 

estudar a estrutura econômica das comunidades permite identificar a presença/ausência 

de condições básicas que possam prepará-las para um determinado desenvolvimento 

socioeconômico. 

 Para a análise da segurança alimentar foram utilizados os Indicadores 

Internacionais de Soberania Alimentar (ORTEGA-CERDÀ; RIVERA-FERRE, 2010) e 

dos Indicadores da Segurança Alimentar (FAO, 2017), que foram subdivididos em quatro 

categorias indicadas no Quadro 1. A partir desses indicadores foi realizada uma análise 

crítica referente à presença/ausência dos mesmos e confrontados com a literatura acerca 

de sua importância no assentamento para a garantia da segurança e soberania alimentar.  

 

Quadro 1: Categorias e subcategorias dos Indicadores de Segurança Alimentar. 

Acesso aos 

recursos 

Modelos de 

produção e 

consumo alimentar 

Transformação e 

comercialização 

Políticas agrárias 

Acesso a animais Uso da terra Produção e 

comercialização local 

Apoio governamental 

Acesso à água Biodiversidade 

agrícola 

Distribuição final do 

produto 

Apoio não 

governamental 

Acesso a sementes Dependência de 

alimentos 

 Organização social 

do camponês 
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Acesso aos recursos 

florestais 

Autoconsumo  Participação do 

pequeno e médio 

produtor na tomada 

de decisões 

Fonte: ORTEGA-CERDÀ; RIVERA-FERRE, 2010; FAO, 2017. 

 

 Para a lista de plantas que foram citadas, confrontou-se o nome popular com os 

disponíveis na literatura. E para determinar o a distribuição das espécies encontradas foi 

utilizada a Lista de Espécies da Flora do Brasil, que é parte integrante do Programa 

REFLORA ("Plantas do Brasil: Resgate Histórico e Herbário Virtual para o 

Conhecimento e Conservação da Flora Brasileira"). 

 Para a avaliação do contexto social e cultural foi adaptado o Índice de Capital 

Social (BARRETO, 2004), que expressa a participação dos assentados nas diversas 

atividades locais com o objetivo de avaliar o envolvimento dos agricultores com a 

coletividade. Na composição deste índice consideraram-se como os indicadores: 1) 

participação dos assentados em associações, cooperativas ou em sindicatos; 2) 

participação de atividades culturais/religiosas; 3) se há troca de favores entre vizinhos; 4) 

se acham que os filhos deveriam continuar morando no assentamento; e 5) se venderiam 

o lote; atribuindo a estes, valores de 0 (não) e 1 (sim) com o objetivo de avaliar a presença 

e/ou ausência de cada variável, sendo calculado da seguinte forma: 

 

 

(1) 

 

 

 

Já a contribuição de cada indicador na formação do índice citado anteriormente 

foi calculada da seguinte forma: 

 

          

  

  (2) 

 

Onde: 

ICS = Índice de Capital Social; 

Eij = Escore do i-ésimo indicador, alcançado pelo j-ésimo agricultor; 
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Emaxi = Escore máximo atingível pelo indicador i; 

i = 1,...,m (número de indicadores); 

j = 1,...,n (número de agricultores); 

Ci = Contribuição do indicador (i) no Índice Social e Cultural do assentamento. 

 E a partir do resultado obtido para o ICS, para classificar o nível de acumulação 

social e cultural foram utilizados os valores expostos na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Classificação do nível de acumulação social e cultural dos agricultores. 

Nível de acumulação de capital social Pontuação para o índice 

Baixo 0 < ICS ≤ 0,5 

Médio 0,5 < ICS ≤ 0,8 

Alto 0,8 < ICS ≤ 1 

Fonte: BARRETO, 2004. 

 

 Para a análise da conservação e preservação dos recursos naturais e da paisagem 

rural foi verificado, a partir das questões aplicadas, como os agricultores observam as 

mudanças na paisagem local em decorrência da estiagem, além da utilização de técnicas 

que beneficiem o meio ambiente e compreensão acerca das funções da área verde para 

com os assentados, sendo confrontadas essas informações com a literatura disponível. 

 E, por fim, para realizar uma análise holística acerca da multifuncionalidade a 

partir das dimensões informadas anteriormente, tendo como base o trabalho de Hine, 

Peacock e Pretty (2007), Granziera e Saes (2014) e de Cotrim et al. (2017), foram 

elencados alguns indicadores (Tabela 2) de acordo com os resultados encontrados que 

melhor expressam os elementos da multifuncionalidade da agricultura abordados. Foi 

utilizada uma escala de mensuração para cada indicador escolhido partindo de 0 (pior 

resultado) até 3 (melhor resultado). 

  

Tabela 2: Itens utilizados para mensuração da multifuncionalidade. 
Dimensões Indicadores Parâmetros 

0 1 2 3 

 

 

Reprodução 

Socioeconômica 

Renda proveniente 

da atividade 

agrícola 

 

Até 25% 

 

De 25% a 50% 

 

De 50% a 

75% 

 

Acima de 

75% 

Assistência técnica 

rural 

Não Baixa  Média Alta 

Mão-de-obra 

familiar no lote 

Não Baixa  Média Alta 

 

 

 

Alimentos 

consumidos a 

partir da produção 

 

Até 25% 

 

De 25% a 50% 

 

De 50% a 

75% 

 

Acima de 

75% 
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Segurança 

Alimentar 

Alimentos 

consumidos a 

partir da compra 

externa 

 

Até 25% 

 

De 25% a 50% 

 

De 50% a 

75% 

 

Acima de 

75% 

Utilização de 

produtos da 

vegetação/mata 

para alimentação 

 

Não utiliza 

 

Utiliza entre 1 e 

3 produtos 

Utiliza entre 

4 e 6 

produtos 

Utiliza 

acima de 7 

produtos 

Quintais 

produtivos 

 

Não possui 

 

Possui até 3 

itens diversos 

Possui entre 

4 e 6 itens 

diversos 

Possui 

acima de 7 

itens 

diversos 

 

 

 

Tecido Social e 

Cultural 

Participação em 

associação rural ou 

cooperativa 

 

Não 

 

Ocasionalmente 

 

Regularmente 

 

Sempre 

Ocorrência de 

atividades 

culturais/religiosas 

 

Não 

 

Ocasionalmente 

 

Regularmente 

 

Sempre 

Troca de favores 

entre vizinhos 

 

Não 

 

Ocasionalmente 

 

Regularmente 

 

Sempre 

Permanência dos 

filhos no campo 

 

Não 

 

Baixa 

 

Média 

 

Alta 

 

Recursos 

Naturais e 

desenvolvimento 

rural 

sustentável 

Práticas agrícolas 

sustentáveis 

 

Não 

 

Ocasionalmente 

 

Regularmente 

 

Sempre 

Utilização de 

compostagem 

 

Não 

 

Ocasionalmente 

 

Regularmente 

 

Sempre 

Importância da 

vegetação nativa 

Não possui 

importância 

Pouca 

importância 

Importância 

mediana 

Muito 

Importante 

Fonte: Hudson Toscano Lopes Barroso da Silva, 2018. 

 

 Para obter o resultado de cada dimensão avaliada, os indicadores foram calculados 

da seguinte forma: 

 

𝑥 =  
Σ 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

Após calcular todos os indicadores, foram construídos gráficos do tipo radar para 

realizar a demonstração dos resultados nas quatro dimensões avaliadas que representaram 

o estudo multifuncionalidade da agricultura neste trabalho. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Reprodução Socioeconômica das Famílias Rurais 

 No assentamento Boa Fé, os participantes quando questionados sobre a mão de 

obra existente no lote, 81% dos entrevistados informaram que quando há produção a 

própria família quem realiza os trabalhos no lote, e 19% afirmaram que além da mão de 

obra familiar, também existe a mão de obra contratada temporariamente para auxiliar na 

realização das atividades agrícolas. 

Galvão et al. (2006) realizaram um trabalho em comunidades agrícolas no 

município de Capitão Poço (PA) acerca da mão-de-obra nas unidades familiares e 

concluíram que a presença do trabalho familiar na propriedade possibilita o equilíbrio 

entre consumo e trabalho, além de auxiliar no estabelecimento de estratégias de políticas 

que visem o aumento da sustentabilidade local. 

Mas, em contrapartida, quando questionados acerca das fontes de renda familiar, 

a partir da Figura 2, é possível verificar que 75% dos entrevistados informaram que 

provem de Benefícios Previdenciários (aposentadoria, pensão), 37% informaram que 

provém de atividades não-agrícolas (emprego fora do assentamento), 18% informaram 

que recebiam algum tipo de benefício através de programas sociais e 12% informaram 

que a renda provém unicamente da agricultura. 

Os resultados encontrados refletem o fenômeno da pluriatividade, pois além da 

renda agrícola, os produtores possuem outras diferentes fontes de remuneração. De 

acordo com Graziano da Silva (1997), as rendas provindas das atividades não agrícolas, 

desde a década de 1990, tornou-se fundamental para tentar manter o equilíbrio financeiro 

daqueles que sobrevivem da agricultura familiar. 

 

Figura 2. Fontes de renda dos agricultores do assentamento Boa Fé. 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

Resultados bem próximos dos encontrados por Lima; Araújo; Oliveira (2017), nos 

quais podem ser embasados como contribuição para reforçar a importância da expansão 

de programas voltados para o pequeno agricultor e alterar a realidade local, além do 

auxílio na transformação dos estabelecimentos em unidades produtivas e contribuindo 

para a redução da pobreza e êxodo rural (RIBEIRO et al., 2017). 

Historicamente, com longos períodos de estiagem, comumente as famílias rurais 

deslocam-se para os centros urbanos em busca de melhoria de vida por meio da obtenção 

de uma nova fonte de renda, tanto para se manter nessa nova empreitada quanto para 

sustentar aqueles familiares que não se deslocaram da área rural (COSTA, 2017). 

Em 2015 o Assentamento Boa Fé foi o primeiro do estado a receber o Selo de 

Inspeção Municipal (SIM) – que assegura a qualidade do produto – para a 

comercialização de mel (DORVILLÉ, 2015), mas devido ao longo período de estiagem e 

temperaturas um pouco mais elevadas, a produção de mel que antes era farta, tornou-se 

escassa devido ao desaparecimento das abelhas, fazendo com que todas as caixas 

utilizadas para a coleta do mel ficassem guardadas até a produção ser retomada (Figura 3 

e 4). 

 

 

Figura 3. Casa de produção de mel do Assentamento Boa Fé. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 
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Figura 4. Caixas utilizadas para a produção de mel do Assentamento Boa Fé. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

A respeito da aquisição de informações e/ou orientações técnicas, 63% dos 

entrevistados informaram que não recebem ou nunca receberam orientações, e 37% 

informaram que já receberam e atualmente ainda recebem, mas em menor proporção a 

partir de trabalhos que são realizados por parte das universidades presentes em Mossoró 

(Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN – e da Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido – UFERSA), e através de parcerias com o Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), mas que anteriormente recebiam 

informações da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER). 

Reforça-se aqui a importância da implementação e disponibilização de projetos e 

programas a partir das realidades locais, em conjunto com a utilização de práticas 

agrícolas sustentáveis, podendo ser importantes aliadas na questão do retorno financeiro, 

minimizando o índice de pobreza e atendendo as necessidades dos moradores locais 

(MUTADIUA, 2012). 

 

4.2. Manutenção do tecido social e cultural no campo 

 

 No que diz respeito à manutenção do tecido social e cultural dentro do 

Assentamento Boa Fé, de acordo com os dados disponibilizados na Tabela 3, observou-

se que dentre os indicadores aquele que apresentou maior importância sobre o índice, e 
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para os agricultores, foi à participação em atividades culturais/religiosas (1,0000), no qual 

os entrevistados informaram sobre festas que ocorrem tanto na igreja evangélica quanto 

na católica (festa do padroeiro, missas em datas comemorativas, bingos beneficentes, 

etc.), e também sobre festejos juninos que ocorrem no assentamento. A respeito dessa 

participação, Zanirato (2009) diz que, o envolvimento com as manifestações culturais, 

sejam elas materiais ou imateriais, representam a garantia da caracterização local, além 

de retratar os valores histórico-culturais da localidade. 

 

Tabela 3. Contribuição de cada indicador na formação do Índice de Capital Social. 

Indicadores Valor Absoluto ICS 

Participa de Associação Rural ou Cooperativa 0,0000 0,0000 

Participação de atividades culturais/religiosas 0,2000 1,0000 

Troca de favores entre vizinhos 0,1750 0,8750 

Os filhos devem continuar no lote 0,1500 0,7500 

Venderia o lote 0,0375 0,1875 

TOTAL 0,5625 0,5625 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

A troca de favores entre vizinhos foi o segundo indicador com maior índice 

(0,8750). Simões (2003) alega que a composição chave dos laços de solidariedade por 

parte dos moradores se deve à intensão de minimizar as dificuldades enfrentadas, mas 

devendo sempre respeitar os padrões comportamentais estabelecidos no local. 

Em contrapartida, o indicador que apresentou menor colaboração no índice foi a 

participação dos agricultores entrevistados em alguma associação rural ou cooperativa 

(0,0000), onde foi informado que a ausência da mesma era devido à falta de dinheiro para 

pagar a taxa de contribuição mensal, além da questão do deslocamento da área do 

assentamento até o local em que ocorrem as reuniões, sendo assim a participação dos 

agricultores restringia-se às reuniões existentes no assentamento no que diz respeito a 

tomada de decisões para melhoria local. Resultado bem diferente do encontrado por 

Sousa; Melo; Sousa (2017), onde a participação em alguma organização social foi o 

índice que mais influenciou os agricultores do município de Barro (CE). Santos; Candido 

(2014) ainda afirmam que a participação dos agricultores em associações ou cooperativas 

é de suma importância para promover o fortalecimento dos produtores familiares, além 

de desenvolver o espirito democrático e solidário. 
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A respeito da permanência dos filhos dos entrevistados no assentamento, o ICS 

mostrou um alto índice alcançando 0,7500, valor este inversamente proporcional ao 

obtido quando questionados sobre a venda do lote. 

Mesmo apresentando um índice alto sobre o desejo de permanência dos filhos, 

ainda se faz necessário observar que a escolha de saída dos filhos do meio rural podem 

ser resultado de um conjunto de fatores. Matte e Machado (2016) inferem que quando 

existe ausência de sucessores dentro da unidade da agricultura familiar, são geradas 

incertezas tanto no que diz respeito as unidades produtivas quanto nas dinâmicas sociais, 

sendo necessário compreender quais fatores tem influenciado a saída do jovem do campo 

para que possam ser adotadas políticas públicas e ações que possam influenciar na 

permanência do mesmo nas atividades agrícolas. 

De acordo com Wanderley (1996) o pequeno agricultor, com o decorrer do tempo, 

constrói um saber tradicional que é transmitido para as gerações seguintes, tanto no que 

diz respeito a preparo de terra quanto na disposição de recursos, apresentando regras de 

herança e de valorização natural. 

 A pontuação final do Índice de Capital Social obtida foi de 0,5625, que dentro da 

tabela de classificação indica, no geral, um médio nível de acumulação de capital social 

e cultural. 

Mas, quando foram analisados os dados individuais, conforme consta na Tabela 

4, dos 16 entrevistados, 05 apresentam baixo nível de capital social e cultural e 11 

possuem médio nível, mostrando que existem diferenças pontuais dentro da amostra onde 

provavelmente, as decisões tomadas são baseadas a nível individual e não a nível coletivo, 

fazendo-se necessário ter cautela nas generalizações realizadas tanto para essa temática 

quanto para as demais. 

 

Tabela 4. Contribuição de cada agricultor na formação do Índice de Capital Social. 

Agricultor ICS Nível de acumulação de 

capital social e cultural 

Agricultor 1 0,8000 Médio 

Agricultor 2 0,6000 Médio 

Agricultor 3 0,6000 Médio 

Agricultor 4 0,6000 Médio 

Agricultor 5 0,6000 Médio 

Agricultor 6 0,8000 Médio 

Agricultor 7 0,4000 Baixo 

Agricultor 8 0,4000 Baixo 

Agricultor 9 0,4000 Baixo 

Agricultor 10 0,6000 Médio 
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Agricultor 11 0,4000 Baixo 

Agricultor 12 0,6000 Médio 

Agricultor 13 0,4000 Baixo 

Agricultor 14 0,6000 Médio 

Agricultor 15 0,6000 Médio 

Agricultor 16 0,6000 Médio 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

4.3. Conservação e preservação dos recursos naturais e a paisagem rural 

 

 No que diz respeito às tecnologias que os agricultores utilizam no assentamento, 

podemos observar, a partir da Figura 5, que a utilização de trator de pequeno porte é 

predominante em uso para os agricultores entrevistados, seguido pelo trabalho braçal. 

 

Figura 5. Tecnologias utilizadas para a realização das atividades agrícolas no Assentamento Boa 

Fé. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

Na Figura 6, é possível visualizar que o plantio direto e o pousio são as atividades 

agrícolas mais utilizadas pelos agricultores entrevistados, ambos com 7 indicações, sendo 

a aração a prática menos utilizada com apenas uma indicação. 

As práticas citadas pelos agricultores são de extrema importância no processo 

produtivo sustentável, uma vez que é importante a adoção de práticas nas quais o produto 

final seja colhido com qualidade e que as condições ambientais permaneçam com 

qualidade (EMBRAPA, 2004). 

Em estudos realizados sobre o plantio direto e sistema de rotação de cultura 

verificou-se que além de serem sistemas eficientes para a conservação do solo, auxiliam 

5
8

1

12

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Animal de carga Homem Trator de médio

porte

Trator de pequeno

porte



41 

 

 
 

no aumento do teor de matéria orgânica do solo, aumentando a fertilidade do mesmo 

(LOPES et al., 2004). 

Figura 6. Práticas agrícolas adotadas nos cultivos no Assentamento Boa Fé. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

Quando questionados acerca da utilização de compostagem nos cultivos, 7 

entrevistados informaram que não utilizam e 9 informaram que utilizam restos de animais, 

vegetais e estrume. A não utilização de compostos ou a utilização inadequada pode causar 

sérios problemas ambientais, além de causar empobrecimento do solo, alterar as 

condições físicas e biológicas do local, dentre outros (OLIVEIRA; LIMA; 

CAJAZEIRAS, 2004). 

Acerca da noção dos entrevistados sobre a função da mata/floresta existente ao 

redor do assentamento, na Figura 7 é possível perceber que a maioria dos entrevistados 

informou dados acerca dos serviços ecossistêmicos, como disponibilização de sombra 

para os animais, auxilio na produção quando a mesma é realizada na forma de 

agrofloresta, mantem o assentamento com condições climáticas agradáveis. Seguido 

disso, alguns entrevistados informaram que a mata/floresta não possui função nenhuma e 

que a mesma poderia ser retirada sem nenhum prejuízo. 
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Figura 7. Noção da função da mata/floresta por parte dos agricultores entrevistados no 

Assentamento Boa Fé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

 Os resultados do gráfico anterior, apontam fatores preocupantes quando 

identificamos que quase metade dos entrevistados informou que a mata não apresenta 

função nenhuma. Neste ponto podemos citar o Programa de Pagamento por Serviços 

Ecossistêmico implementado pelo governo do Paraguai onde os proprietários de terras 

são informados sobre os serviços ambientais e, aqueles que se dispõem, recebem uma 

compensação pela preservação e conservação das áreas florestais (DA PONTE et al., 

2017). 

Quando os moradores do assentamento foram questionados sobre as mudanças na 

paisagem local (Figura 8), foi informado sobre a arborização local foi o destaque com 9 

indicações, seguida pelo desaparecimento da biodiversidade com 3 indicações e relatos 

de que não foi percebida nenhuma alteração com 3 indicações também. Mesmo quando 

incitados sobre outras alterações que possam ser sido percebidas no local, os entrevistados 

não souberam informar. 
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Figura 8. Mudanças ocorridas na paisagem de acordo com os moradores do Assentamento Boa 

Fé. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

Seguindo nesta mesma linha de raciocínio, Johansson; Isgren (2017) realizaram 

uma pesquisa em duas comunidades rurais no Vale Kilombero, situadas na zona central 

da Tanzânia e como resultados informaram sobre alterações ambientais (desmatamento, 

redução da disponibilidade de água, da biodiversidade), redução da produção agrícola, 

disponibilização de recursos naturais, dentre outros. 

Apesar de os resultados serem parecidos, a participação dos entrevistados em 

informá-los na pesquisa foi baixa quando comparada com a pesquisa realizada no Vale 

Kilombero, o que pode sugerir a pouca atenção nas alterações da paisagem local devido 

à preocupação com a questão econômica e alimentar.  

A percepção da paisagem local pelos moradores do assentamento estudado pode 

se inserir, em uma visão mais naturalista, com destaque apenas para os elementos da fauna 

e da flora local. Todavia, em um mundo onde as informações circulam em velocidade 

cada vez maior, é possível transformar as paisagens de locais, distantes em paisagens 

conhecidas, e ao mesmo tempo grupos culturais em seus espaços de reprodução não 

conseguem em um primeiro momento distinguir mudanças cotidianas, por vezes esses 

grupos locais, não observam elementos construídos como parte da formação da paisagem 

local.  
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Para Santos (1997) a paisagem não é apenas formada de volumes, mas também de 

cores, odores, movimentos, sons, etc.. Assim, a paisagem é a parte visível do espaço 

geográfico, e este é produzido e organizado pelo trabalho humano. No caso do 

Assentamento Boa Fé as modificações da paisagem mesmo não sendo observadas de 

forma ampla pelos moradores, ela está, estreitamente, relacionada as condições 

climáticas, que se configuram nas mudanças adaptativas do ecossistema local, a caatinga, 

bem como na adaptação do grupo cultural as práticas de produção e reprodução no 

ambiente local, ou seja, as escolhas das atividades humanas agem sobre a natureza, 

transformando-a em espaço geográfico, onde ocorrem as relações sociais. 

 

4.4. Promoção da Segurança Alimentar das Famílias Rurais e da Sociedade 

 

 No Assentamento Boa Fé todos os dezesseis entrevistados informaram que os 

alimentos consumidos pelas suas famílias são todos comprados. Isso ocorre devido à falta 

de precipitação na região, o que dificulta a produtividade local tanto para o consumo 

quanto para a comercialização, mas durante período chuvoso é possível realizar a 

produção de culturas de sequeiro (feijão, milho), hortaliças e produção de mel. 

 Conforme Favero; Sarriera (2014) com o longo período de estiagem os 

agricultores apresentam dificuldades na produção, o que pode ocasionar sensações de 

desânimo e alterar a condição psicológica dos mesmos, mas que no ramo da psicologia 

ainda são escassos os trabalhos acerca dessa temática. 

Aqui também cabe destacar o que Carvalho (2002) definiu como crise do 

campesinato, que ocorre quando o camponês apresenta dificuldade para reproduzir-se 

socialmente e desacredita no potencial produtivo local, sendo assim tenta encontrar outras 

maneiras para balancear essa problemática. 

 Dentro do contexto produtivo Chalinor et al. (2007) destacam a importância da 

adoção de práticas de convivência com o semiárido, como o plantio de culturas que 

consigam se adaptar a diferentes condições e sejam mais resistentes às alterações no 

clima, medidas de distribuição de água racionada, fazendo a repartição entre consumo e 

uso agrícola. 

 Para Serpa (2010) é na paisagem do semiárido que se dão as atividades de 

reprodução do grupo estudado e certamente, a partir deste estudo é possível irmos além, 

instigados pelas ideias de Santos (1997) e questionarmos o motivo de nos debruçamos 

tão pouco sobre essas “paisagens”, por que não enxergamos nelas a possibilidade de 
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construção de paisagens e espaços mais cidadãos? A cidadania vista como a possibilidade 

de construção de diferentes paisagens e espaços pelos diferentes agentes e grupos 

culturais. Paisagens e espaços que respeitem e não hierarquizem as diferenças e valorizem 

a autonomia e a liberdade como valores supremos e universais (SERPA, 2010). No 

semiárido nordestino, por vezes essas paisagens são visibilizadas pelos formuladores de 

políticas públicas e planejadores. Assim, faz-se necessário tornar visível as possibilidades 

de convivência com a paisagem e tornar visível os atores sociais que produzem “novas 

paisagens do semiárido”. 

Cabe aqui ressaltar que, Serpa (2010) destaca também a importância da paisagem 

como artefato e como sistema, já que a paisagem é, evidentemente, uma produção 

humana, caracterizando-se como um conjunto de elementos/objetos interligados. Assim, 

a paisagem contemporânea a partir da ideia de paisagem como riqueza, visto existirem 

paisagens que podem melhor favorecer a produção de riquezas, como ideologia, pois a 

paisagem sempre exprime e condiciona um conjunto de crenças e ideias, transmitindo 

“ideologia (s)”, e como história, já que a paisagem cristaliza momentos e períodos 

históricos em seus processos de constituição e transformação.  

Acerca da presença/ausência de banco de sementes comunitário, os agricultores 

informaram que não há um banco coletivo, mas sim individual, onde cada produtor 

guarda-as, mas que também existe a troca das mesmas entre eles. Essas sementes são 

tanto adquiridas por meio do Projeto de Banco de Sementes do Governo Federal quanto 

por trocas de sementes crioulas entre agricultores de outros assentamentos, que de acordo 

com Brandenburg et al. (2007) e Rodrigues et al. (2016), as sementes crioulas auxiliam 

no controle do sistema produtivo, possibilitam o aumento da biodiversidade local, além 

de fortalecer a identidade camponesa e fornecer autonomia aos produtores rurais. 

 Quando questionados sobre a utilização de produtos vegetais, os entrevistados 

informaram um total de 28 espécies distribuídas dentro de quatro categorias: madeireiro 

(03 spp.), alimentício (13 spp.), medicinal (15 spp.) e forragem (02 spp.), e algumas 

espécies se repetem dentro das categorias de uso (Tabela 5 em anexo), sendo as duas 

primeiras as mais citadas. 

Levando em consideração a classificação das plantas, foram citadas 23 espécies 

exóticas (82%) e 05 nativas (18%), e sobre a sua localização, 14% são encontradas na 

floresta, 64% em quintais e 22% são encontradas tanto em quintais quanto na floresta. 

Quanto a classificação das plantas e a localização, cabe destacar a importância do 
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conhecimento acerca da vegetação nativa e suas propriedades por parte dos agricultores 

para que esses recursos vegetais sejam aproveitados de melhor maneira. 

Na literatura também são disponibilizadas algumas listas de plantas nativas da 

Caatinga para utilização com base nas categorias citadas, sendo de suma importância a 

presença de uma equipe técnica informada acerca das mesmas para que possam ser 

utilizadas de forma sustentável. 

 No que diz respeito ao acesso aos animais (Figura 9), 50% dos entrevistados 

informaram que a utilização é predominante para animais de carga, pois devido ao longo 

período de estiagem não seria possível criar outros tipos (suínos, caprinos, ovinos, etc.), 

44% inferiram que possuem criação de aves (galinhas) e 31% informaram que não 

possuem nenhum tipo de animal devido à falta de condições climáticas e de recursos 

disponíveis. 

Cabe aqui destacar que alguns autores (SOARES; CAVALCANTE; JUNIOR, 

2006; ABDO; VALERI; MARTINS, 2008; SILVA et al., 2011; BARRETO et.al. 2013) 

afirmam que com a utilização de sistemas agroflorestais (SAFs) nos assentamentos seria 

possível estimular a biodiversidade local, além de poder integrar diversos sistemas 

produtivos, disponibilizando áreas para pastagens e animais, e ainda contribuindo para a 

fertilização do solo. 

 

Figura 9: Distribuição de animais presentes no Assentamento Boa Fé. 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

Sobre as fontes de água na localidade, os agricultores informaram que quando 

chove realizam a captação da água, mas que em períodos de estiagem utilizam-se de 

carros pipa para o abastecimento. O assentamento possui um poço com dessalinizador, 
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mas o mesmo está quebrado, tornando inviável o consumo da água. Os assentados 

também contam com cisternas de 16.000 litros implementadas pelo Programa Um Milhão 

de Cisternas (P1MC). 

Realizando uma análise acerca da segurança alimentar a partir dos dados obtidos 

e lotando-os de acordo com os Indicadores de Segurança Alimentar (Quadro 2), podemos 

visualizar que existe um alto grau de insegurança alimentar no assentamento. 

 

Quadro 2. Resultados obtidos a partir dos Indicadores de Segurança Alimentar em cada 

subcategoria. 

1. Acesso aos 

recursos 

2. Modelos de 

produção e 

consumo alimentar 

3. Transformação e 

comercialização 

4. Políticas agrárias 

1.1 Acesso a animais 

Animais quase 

escassos no 

assentamento. 

2.1 Uso da terra 

Cultivo permanente 

de sequeiro quando 

há recurso hídrico 

disponivel. 

3.1 Produção e 

comercialização local 

Não há 

comercialização de 

produtos 

5.1 Apoio 

governamental 

Programas de apoio 

ao pequeno produtor 

quase escassos no 

assentamento 

 

1.2 Acesso à água 

Não possui fonte de 

água de recursos 

naturais, é 

necessário realizar a 

compra da mesma. 

2.2 Biodiversidade 

agrícola 

Não há produção. 

3.2 Distribuição final 

do produto 

Não há participação 

em feira 

agroecológica nem 

comercialização 

dentro do 

assentamento. 

5.2 Apoio não 

governamental 

Se resume as 

universidades 

existentes na cidade. 

1.3 Acesso a 

sementes 

Não possuem banco 

de sementes 

comuntário, apenas 

individual. 

2.3 Dependência de 

alimentos 

Todos os alimentos 

consumidos no 

assentamento são 

comprados 

externamente 

 5.3 Organização 

social do camponês 

Não há participação 

em sindicatos por 

parte dos assentados. 

1.4 Acesso aos 

recursos florestais 

Baixa utilização dos 

recursos florestais 

da Caatinga. 

  5.4 Participação do 

pequeno e médio 

produtor na tomada 

de decisões 

Existe participação 

nas reuniões do 

assentamento, mas 

nem todos 

comparecem. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

Em suma, levando em consideração os indicadores apresentados, os agricultores 

do assentamento Boa Fé demonstraram alto grau de insegurança alimentar durante o 

período de estiagem, pois existe a compra praticamente de todos os produtos consumidos 
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pelos dos moradores e a diversidade produtiva do local são escassos, não conseguindo 

manter a independência produtiva durante o período de crise hídrica. 

Alguns dos resultados obtidos como, por exemplo, o baixo índice de acesso aos 

programas governamentais e a ausência de assistência técnica nos traz a reflexão da 

importância de os assentados terem um acompanhamento para o auxílio nas questões 

produtivas, principalmente nas áreas semiáridas que, por si só, apresentam baixa 

pluviosidade e necessita de estratégias de convívio com a região. 

 

4.5. Mensuração da agricultura multifuncional 

 

 Na Tabela 6 constam os resultados dos principais indicadores desta pesquisa que 

compõem as dimensões da multifuncionalidade abordadas.  

 

Tabela 6: Resultado da avaliação dos indicadores utilizados. 

Dimensões Indicadores Parâmetros 

0 1 2 3 

 

 

Reprodução 

Socioeconômica 

Renda proveniente 

da atividade agrícola 

 

15 

 

0 

 

01 

 

0 

Assistência técnica 

rural 

11 0 05 0 

Mão-de-obra 

familiar no lote 

0 0 03 13 

 

 

 

 

 

Segurança 

Alimentar 

Alimentos 

consumidos a partir 

da produção 

 

15 

 

0 

 

01 

 

0 

Alimentos 

consumidos a partir 

da compra externa 

 

0 

 

0 

 

01 

 

15 

Utilização de 

produtos da 

vegetação/mata para 

alimentação 

 

06 

 

07 

 

0 

 

03 

Quintais produtivos 01 08 03 04 

 

 

 

Tecido Social e 

Cultural 

Participação em 

associação rural ou 

cooperativa 

 

16 

 

0 

 

0 

 

0 

Ocorrência de 

atividades 

culturais/religiosas 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

16 

Troca de favores 

entre vizinhos 

02 0 0 14 

Permanência dos 

filhos no campo 

03 01 0 12 

 

Recursos Naturais 

e desenvolvimento 

rural sustentável 

Práticas agrícolas 

sustentáveis 

01 0 0 15 

Utilização de 

compostagem 

07 0 0 09 

Importância da 

vegetação nativa 

06 0 0 10 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

Analisando cada dimensão, a partir dos parâmetros indicados, percebe-se que na 

dimensão socioeconômica há predominância de resultado na pior hipótese, demonstrando 

que a renda a partir da agricultura não consegue ser representativa durante o período de 

estiagem e que, em conjunto com a ausência de assistência técnica adequada para o 

auxílio no desenvolvimento de estratégias adaptativas, fazem com que, conforme já 

discutido anteriormente, os agricultores necessitem de buscar fontes de rendas externas.  

Dentro dessa dimensão, apenas a presença da mão de obra familiar no lote obteve um 

resultado positivo. 

Na dimensão da segurança alimentar, visualiza-se o que já foi discutindo 

anteriormente acerca da dependência de produtos externos para a alimentação e a falta de 

produção durante a estiagem. Mas, um indicador dessa dimensão que se destacou foi a 

presença dos quintais produtivos compostos por alguns poucos animais e plantas para o 

consumo alimentar e medicinal, sendo esta uma estratégia de convivência com o 

semiárido. 

Na dimensão social e cultural percebe-se que os assentados possuem participação 

ativa nas manifestações culturais e/ou religiosas que ocorrem na localidade, ajudam aos 

seus vizinhos conforme é possível e demonstraram que a sucessão rural pode ser um 

cenário positivo no assentamento, sendo necessário um estudo específico para averiguar 

tal fato. Mas a participação em associações foi um resultado que apresentou resultado na 

pior hipótese, que foi a não participação dos assentados nessas tomadas de decisões. 

Na última dimensão, que se refere a conservação da paisagem visualiza-se que as 

práticas adotadas para a produção (quando existe) vão de acordo com as práticas 

sustentáveis, e que o conhecimento acerca dos serviços ecossistêmicos ainda não é 

totalmente difundido na localidade, mas que já existe a ideia de conservação e 

preservação local. 

Na Figura 11 pode-se observar o quanto, no conjunto dos agricultores, cada 

dimensão da multifuncionalidade abordada é praticada. Quanto mais próximo da 

extremidade externa do radar, mais desenvolvida é a prática dos agricultores, e quanto 

mais próximo do centro, menos desenvolvida é a prática. 
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Figura 10: Resultado dos parâmetros utilizados em cada dimensão multifuncional. 

  

  

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

Com a figura anterior percebe-se que tanto na reprodução sócio econômica quanto 

na segurança alimentar o parâmetro “nenhum” foi o que mais se destacou, reafirmando a 

necessidade de atenção nessas dimensões. Já o tecido social e cultural e os recursos 

naturais apresentaram destaque no parâmetro “sempre”, mas apesar desse resultado 

positivo, também se faz necessário atenção à essas dimensões para que as mesmas não 

sejam subestimadas. 

Em suma, sintetizando as dimensões multifuncionais, foi possível evidenciar que 

as dimensões da reprodução socioeconômica e da segurança alimentar são aquelas que 

apresentam maior fragilidade dentro do universo multifuncional do Assentamento Boa 

Fé, e as dimensões do tecido social e cultural e dos recursos naturais apresentam 

resultados positivos a nível local.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se concluir que, quando analisado, tanto individualmente quanto em um 

conjunto multifuncional, os agricultores do assentamento Boa Fé demonstraram que as 

múltiplas funções desenvolvidas pela agricultura familiar podem ser intensamente 

afetadas pelo longo período de estiagem, onde foi possível observar pouca utilização dos 

recursos disponibilizados, além de deficiência no que diz respeito às políticas públicas e 

ao acesso de programas governamentais. 

 Percebe-se, também, que a reprodução econômica no assentamento é assegurada 

pelos benefícios e programas sociais, pois as estratégias adaptativas utilizadas não 

conseguem suprir a necessidade existente na localidade, causando, também, uma carência 

no que diz respeito à segurança alimentar caracterizada pela total dependência da compra 

de alimentos externos. Neste contexto, destaca-se a importância da implementação das 

propostas de diversificação produtiva em conjunto com assistência técnica especializada 

para que seja possível aumentar a autonomia tanto produtiva quanto econômica, 

reduzindo a dependência agroindustrial e possibilitando a comercialização dos produtos 

excedentes. 

No contexto social pôde-se observar que existe uma participação mais ativa dos 

assentados no que diz respeito aos eventos que ocorrem no assentamento, mas a 

representatividade nas associações foi baixa, demonstrando baixas aberturas de 

possibilidades de projetos para o desenvolvimento local. E no que diz respeito ao contato 

dos produtores com o meio ambiente, faz-se necessário uma intervenção local, 

demonstrando a importância das áreas verdes para a sobrevivência no local, levando em 

consideração que o “saber fazer” aparentemente está bem difundido no assentamento. 

No ponto de vista multifuncional, as quatro dimensões abordadas apresentaram 

sinergia e puderam abarcar todas as informações necessárias para o trabalho, 

apresentando características quali-quantitativas, mas ainda assim faz-se necessário 

cuidado e atenção com as informações obtidas para que as mesmas não sejam 

superestimadas e transpareçam resultados que não condizem com a realidade. 

 Por fim, este trabalho é uma aproximação da temática abordada e futuramente 

poderão ser realizadas coletas de dados em outros assentamentos para ser verificado se 

existe um padrão regional, e assim poder fornecer auxilio para embasamento teórico de 

outros trabalhos e até mesmo instituições para que sejam implementados programas e 

projetos que auxiliem o pequeno produtor rural.  
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APÊNCICE 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Data de aplicação: _____/_____/_____ 

 

a) Variáveis climáticas e geográficas 

 

Qual é o nome do assentamento?:_____________________________________ 

Coordenadas Geográficas no centro do assentamento: _________________________ 

Qual tem sido a precipitação média anual (mm/ano) no assentamento durante os últimos 

20 anos? _______ 

 

b) Demografia 

 

Em que ano o assentamento foi criado/estabelecido? ____________________________ 

Quantas famílias vivem atualmente no assentamento?: __________________________  

Quanto tempo reside no assentamento?_______________________________________ 

 

c) Reprodução socioeconômica das famílias rurais 

 

1) Quais são os tipos mão de obra no lote?  

( ) Familiar  ( ) Familiar e contratada temporária  ( ) Outras: ____________________ 

 

2) A renda é proveniente apenas da atividade agrícola no lote? ( ) sim ( ) não 

Em caso negativo, qual: ____________________________________________ 

 

3) Tem acesso a benefícios do governo? ( ) sim ( ) não 

Em caso positivo: 

( ) Bolsa Família ( ) Bolsa Escola ( ) Outras: __________________________________ 

 

4) Recebe algum tipo de informação e/ou orientações técnicas? ( ) sim ( ) não 

Em caso positivo, de quem? _______________________________________________ 

 

d) Promoção da segurança alimentar das famílias rurais e da sociedade 

 

5) Quais as fontes dos alimentos consumidos pela família? 

 

PRODUTO PRODUÇÃO 

PRÓPRIA 

COMPRADOS COMERCIALIZADOS 
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6) Utiliza algum produto vegetal?  

 

MADEIREIRO ALIMENTICIO MEDICINAL FORRAGEIRO OUTRO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

7) Quais são os animais que vocês criam? 

  

ANIMAL AUTOCONSUMO COMERCIO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

8) Quais são as fontes de água utilizadas na propriedade? 

 

( ) Poço artesiano ( ) distribuição nas casas ( ) Cisternas ( ) Outros: _________________ 

 

9) Quantos hectares de cultivo são disponibilizados para cada família? ______________ 

 

e) Manutenção do tecido social e cultural no campo 

 

10) Participa de alguma associação rural ou cooperativa? ( ) sim ( ) não 

Em caso negativo, por quê? _______________________________________________ 

 

11) Estaria disposto(a) a vender seu lote por uma boa quantia em dinheiro? ( ) sim ( ) não 

Em caso positivo, para onde iria se mudar após a venda: _________________________ 

 

12) Deseja que os(as) filhos(as) continuem no lote, dando continuidade dos trabalhos da 

família? ( ) sim ( ) não 
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Por quê?_______________________________________________________________ 

 

13) Quais são as atividades culturais/religiosas que ocorrem no assentamento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

14) Existe troca de favores entre vizinhos? ( ) sim ( ) não 

 

15) Em sua opinião, quais são as dificuldades encontradas no assentamento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

f) Conservação e preservação dos recursos naturais e da paisagem rural 

 

16) Quais são as tecnologias utilizadas para a realização das atividades agrícolas? 

 

( ) trator de grande porte ( ) trator de pequeno porte ( ) animais de carga ( ) homem ( ) 

outros. Quais________________ 

 

17) Quais são as práticas agrícolas adotadas nos cultivos? 

 

( ) pousio ( ) rotação de cultura ( ) cobertura morta ( ) plantio direto ( ) quebra-vento ( ) 

consórcio de culturas ( ) irrigação ( ) queimada ( ) aração ( ) gradeação ( ) pulverização ( 

) capina manual  ( ) outro 

 

18) Utiliza de compostagem nos cultivos?  

 

( ) restos vegetais ( ) restos animais ( ) restos vegetais e animais ( ) biofertilizantes ( ) 

outras 

 

19) Qual a função que o(a) senhor(a) acha que essa área de mata tem para os moradores? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

20) Qual é o tamanho da área da reserva legal no assentamento? 

______________________________________________________________________ 

 

21) Quais mudanças foram percebidas na paisagem do assentamento desde a sua 

chegada? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
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ANEXOS 

 

Tabela 4. Lista de espécies vegetais citadas em quatro categorias pelos moradores do 

Assentamento Boa Fé, no município de Mossoró (Rio Grande do Norte). 
 Utilização de produtos da floresta  

Uso Táxon Nome popular Status Fonte Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

M
a

d
ei

re
ir

o
 

Boraginaceae      

Auxemma oncocalyx 

(Allemão) Taub 

Pau Branco Nativo Floresta 7 0,43 

Fabaceae      

Piptadenia 

moniliformis Benth. 

Catanduba Nativo Floresta 6 0,37 

Caesalpinia ferrea 

Mart. Ex Tul.var. ferrea 

Jucá Nativo Floresta 1 0,06 

       

A
li

m
en

tí
ci

o
 

Anacardiaceae      

Anacardium 

occidentale L. 

Cajueiro Nativo Floresta/Quint

ais 

6 0,37 

Spondias lutea L. Cajarana Exótico Floresta/Quint

ais 

1 0,06 

Spondias purpurea Ciriguela Exótico Floresta/Quint

ais 

1 0,06 

Mangifera indica Manga Exótico Floresta/Quint

ais 

5 0,31 

Annonaceae      

Annona squamosa L. Pinha Exótico Quintais 1 0,06 

Annona muricata Graviola Exótico Quintais 1 0,06 

Arecaceae      

Cocos nucifera L. Coco Exótico Floresta/Quint

ais 

1 0,06 

Fabaceae      

Tamarindus indica L. Tamarindo Exótico Floresta/Quint

ais 

2 0,12 

Malpighiaceae      

Malpighia punicifolia 

L. 

Acerola Exótico Quintais 4 0,25 

Musaceae      

Musa spp. Banana Exótico Quintais 1 0,06 

Myrtaceae      

Psidium guajava Goiaba Exótico Quintais 2 0,12 

Rutaceae      

Citrus sinensis Laranja Exótico Quintais 1 0,06 

Citrus x limon Limão Exótico Quintais 3 0,18 

       

M
ed

ic
in

a
l 

Anacardiaceae      

Anacardium 

occidentale L. 

Cajueiro Nativo Floresta/Quint

ais 

3 0,18 

Crassulaceae      

Bryophyllum pinnatum 

(Lam.) Oken 

Corama Exótico Quintais 1 0,06 

Fabaceae      

Tamarindus indica L. Tamarindo Exótico Floresta/Quint

ais 

1 0,06 

Lamiaceae      

Melissa officinalis L. Erva Cidreira Exótico Quintais 1 0,06 

Mentha spp. Hortelã Exótico Quintais 10 0,62 

Rosmarinus officinalis 

L. 

Alecrim Exótico Quintais 1 0,06 
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Plectranthus 

amboinicus (Lour.) 

Spreng. 

Malva Exótico Quintais 6 0,37 

Plectranthus barbatus 

Andrews 

Boldo Exótico Quintais 1 0,06 

Liliaceae      

Aloe vera Babosa Exótico Quintais 1 0,06 

Malpighiaceae      

Malpighia punicifolia 

L. 

Acerola Exótico Quintais 1 0,06 

Poaceae      

Cymbopogon citratus Capim santo Exótico Quintais 5 0,31 

Punicaceae      

Punica granatum Romã Exótico Quintais 1 0,06 

Rutaceae      

Citrus sinensis Laranja Exótico Quintais 1 0,06 

Citrus x limon Limão Exótico Quintais 1 0,06 

 Ruta graveolens L. Arruda Exótico Quintais 1 0,06 

       

F
o

rr
a

g
em

 Bromeliaceae      

Bromelia laciniosa 

Mart. ex. Schult.f. 

Macambira Nativo Floresta 1 0,06 

Cucurbitaceae      

Cucumis melo L. Melão Exótico Quintais 1 0,06 
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