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Resumo

A agricultura familiar faz parte de um sistema de desenvolvimento sustentável e tem grande
participação no provimento e funcionamento da cadeia de alimentos para o consumo interno
brasileiro.  Nesse  contexto,  os  assentamentos  enquadram-se  como  participantes  ativos  e
potenciais  que amplificam a  expressão da agricultura  familiar. Desse modo,  é  importante
avaliar o funcionamento desses sistemas a fim de auxiliar e fomentar o crescimento do setor
agrícola no país, pois entender a dinâmica do setor é indispensável para promover melhorias.
Dessa  forma,  este  trabalho  visou  relatar  a  experiência  compartilhada  em  uma  visita  ao
assentamento Denir, localizado em Ocara-CE.  

Palavras-chave:  agricultura  familiar;  assentamento;  funcionamento;  organização;
sustentabilidade. 

Abstract

Family farming is part of a sustainable development system and has a large participation in
the provision and operation of food chain for Brazilian domestic consumption. In this context,
settlements are classified as active and potential participants which amplify the expression of
family farm. Therefore, it is important to evaluate the functioning of these systems in order to
help  and  foster  growth  of  agricultural  sector  in  the  country,  because  understanding  the
dynamics of the sector is critical to promote improvements. Thus, this work aimed to report
the experience shared in a visit to the Denir settlement, located in Ocara-CE.

Palavras-chave: family farming; settlement; operation; organization; sustainability.
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Segundo  o  Portal  do  Brasil  (2015)  a  agricultura  familiar  é  responsável  pela

produção e abastecimento de cerca de 70% dos alimentos consumidos em todo o país. Ainda

sob  essa  ótica,  afirma  que  o  pequeno  agricultor  ocupa,  hoje,  papel  decisivo  na  cadeia

produtiva que abastece o mercado brasileiro, representativamente, isso pode ser expresso em

percentagem de mandioca (87%), feijão (70%), carne suína (59%), leite (58%), carne de aves

(50%) e milho (46%), sendo estes apenas alguns grupos de alimentos com forte presença da

agricultura familiar na produção.

No Ceará, segundo Dantas (2010)  a agricultura familiar é a grande fornecedora

dos produtos que compõem a cesta alimentar da população local. Cerca de dois terços do que

chega à mesa do cearense são produzidos em terras cultivadas por agricultores familiares. Em

alguns produtos, a participação do que é suprido por estas propriedades é bem superior à

média estadual: 82% do feijão é produzido no Ceará, 81% da produção de milho, 78% da

mandioca, 64% do arroz, 77% do plantel de suínos e cerca de 76% do leite.

Na fruticultura,  embora a produção dos agricultores familiares esteja abaixo da

média do que é fornecido por esse segmento da agricultura no estado, ainda assim, 55% da

fruticultura que é cultivada em território cearense são oriundos de propriedades gerenciadas

por agricultores familiares (DANTAS, 2010).

Adicionalmente, quando se fala de agricultura famíliar é importante entender 

Esse tipo de agricultura faz parte de um sistema de desenvolvimento sustentável,

com dimensões ambientais, econômicas, sociais, políticas e culturais. É necessário

se preocupar com o presente e o futuro dessas pessoas; com a produção e o consumo

de  bens  e  serviços;  suas  necessidades  básicas  de  subsistência;  com os  recursos

naturais e o equilíbrio ecossistêmico do local que estão inseridas; com as práticas

decisórias e a distribuição de poder; e com os valores pessoais e a cultura de cada

comunidade.  Esse  conceito  é  abrangente  e  integral  e,  necessariamente,  distinto,

quando  aplicado  às  diversas  formações  sociais  e  realidades  históricas  de  cada

assentamento 

(JARA, 1996)
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Dessa forma, os assentamentos rurais são de tamanha importância, pois neles a

produção da  agricultura  familiar  tem seu  deleite  pleno.  Por  fim,  é  necessário  entender  o

funcionamento e as limitações associadas a esse grandioso modelo de produção, para assim,

aumentar sua participação no mercado fazendo com que ele não perca suas características

peculiares.

Por fim, este relato de experiência visará estabelecer uma demonstração de uma

experiência obtida em uma visita ao assentamento rural Denir, localizado no município de

Ocara-CE, objetivando exibir e promover o entendimento do funcionamento da agricultura

familiar no assentamento.

FORMAÇÃO DO ASSENTAMENTO, FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO

A  origem  do  assentamento  teve  sua  formação  baseada  em  lutas  sociais.  A

propriedade  hoje  ocupada  pelos  assentados  era  de  um  fazendeiro  que  os  empregava  na

modalidade de meeiros  (agricultor que planta em terra alheia e divide os resultados com o

dono).  Após o óbito do empregador, sua esposa não deu continuidade aos negócios. Assim,

essas  pessoas  ficaram  desamparadas,  sem  emprego  e  sem-terra  para  produzir  o  próprio

alimento. Ao se verem nessa situação resolveram lutar pela terra. Esse processo foi cansativo,

árduo e com perdas inestimáveis, como a do Denir, filho de uma das famílias participantes

que faleceu em um dos confrontos armados que houve no local,  por isso o assentamento

recebeu o seu nome quando os ex-funcionários da fazenda conseguiram estar em posse da

terra.  

Quando a propriedade era particular a área era quase toda ocupada com cajueiros

gigantes. No momento em que as famílias conseguiram a posse da terra elas retiraram alguns

cajueiros e ali construíram suas casas e estabeleceram residência. Tal fato ocorreu tanto para

manter a ocupação da terra, quanto para facilitar o acesso as comunidades vizinhas, pois a

fazenda tem posição estratégica para isso. Atualmente, as casas estão distribuídas no sistema

de agrovilas, são 30 famílias assentadas e 3 famílias agregadas, cada uma com um quintal

com área de 1800 m², sendo a maioria dos quintais, produtivos.
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A área que foi empossada pelos assentados possui mais de 80000 m2 e, segundo o

zoneamento agroecológico realizado por Silva  et al.  (2013), no assentamento existem seis

zonas que serão expressas de forma breve a seguir:

Zona 1 - Mata Nativa

Caracterizada pela mata nativa, é dividida em duas subzonas: uma a reserva legal

que não pode ser explorada e a outra que pode ser explorada. Essas áreas visam conservar a

flora e fauna local, a diversidade biológica, conservar e reabilitar o microclima, a fertilidade

do solo e os processos ecológicos essenciais para a manutenção do equilíbrio ecológico da

região.

Zona 2 – Cajueiro Gigante

Zona que foi desapropriada para a construção das casas dos assentados, entretanto,

ainda possui cajueiros gigantes. Por esse motivo, foi estabelecida uma cota de cajueiro para

cada família assentada (400 pés de cajueiros/família). Em outros setores dessa área algumas

famílias plantam culturas de subsistências (milho, mandioca e feijão) e no período seco essas

áreas servem de pasto para os bovinos e caprinos.  Além disso,  algumas famílias  já estão

utilizando a técnica da enxertia para substituir a copa dos cajueiros gigantes improdutivos, a

fim de aumentar a produção.

Zona 3 – Cajueiro Anão 

Após a posse das famílias, para maximizar a área para o cultivo de culturas de

subsistências, parte da zona que era de mata nativa foi desmatada durante 3 anos seguidos

pelos assentados. Entretanto, em 2004, surgiu o projeto de implantação de cajueiros anão e,

através de uma assembleia geral da associação do assentamento, ficou definido que essa área

seria  aproveitada  para  o  plantio  dos  cajueiros  precoces  e  culturas  de  subsistência,  sendo

desnecessário a abertura de novas áreas para o plantio.

Zona 4 - Área Desmatada

Cada família  do assentamento  tem uma cota de área que pode ser desmatada,

algumas  famílias  já  às  exauriram.  Essa  área  foi  desmatada  pelas  ultimas  famílias  que

chegaram ao assentamento,  uma vez que ainda poderiam brocar  para aumentar  a  área de

plantio de culturas para subsistência como o milho e o feijão.

Zona 5 – Mata Ciliar
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Nesta zona estão os açudes do assentamento e ao seu redor existe uma vegetação

pouco diversificada,  de porte  baixo e rasteiro,  assim,  alguns assentados que criam ovinos

utilizam essa área como pasto ou para a prática da apicultura.

Zona 6 – Quintais Produtivos

Os  quintais  produtivos  são  bem  diversificados,  têm  plantas  frutíferas,  plantas

hortícolas, plantas medicinais e criação de animais de pequeno porte (aves, ovinos, suínos).

Atualmente, os quintais deixaram de servir apenas como subsistência e passaram a contribuir

também na renda familiar, proporcionando um arrecadamento mensal adicional às famílias.

Além disso, cada casa dispõe de uma cisterna de alto volume que armazena água da chuva,

auxiliando na expansão dos quintais que são capazes de proporcionar melhoria na qualidade

alimentar das famílias, segurança alimentar nos períodos sazonais de escassez hídrica e de

auxiliar na produção dos roçados.

Por  fim,  além  de  todas  essas  zonas  e  suas  produções,  ainda  existem  outros

projetos de complementação de renda na agrovila. Um dos exemplos é a cooperativa formada

entre  as  mulheres.  Essa  cooperativa  dispõe  de  um  contrato  com  a  prefeitura  local  para

fornecer bolos e tapiocas que são produzidos com os insumos locais,  semanalmente,  para

algumas  creches  da  região.  Adicionalmente,  os  fogões  utilizados  por  essas  mulheres  são

alimentados por um biodigestor, alimentado com as fezes dos animais locais para a produção

de gás e canalizado para a cozinha coletiva,  que foi  projetado e construído por filhos  de

assentados que tiveram acesso à formação tecnológica trazendo consigo um grande diferencial

a  comunidade.  Além  de  possuir,  de  forma  esquemática  e  ativa,  processos  de  gestão  de

máquinas e pessoas (SILVA, 2011). 

CONCLUSÃO

Foi possível constatar um nível de organização muito bom entre os assentados e

perceber uma aparente harmonia no convívio da vila.

Além disso, a oportunidade de vivenciar um dia de campo em um assentamento,

pôde proporcionar  uma experiência  ímpar  sobre  a  agricultura  familiar  e  sua  importância.

Sentar  e  ouvir  o  que  os  assentados  têm a  falar,  como  eles  vivem,  quais  suas  principais

atividades e limitações produtivas, o que almejam, entre outros. Esse contato, por vezes, é
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muito mais importante do que teorias adquiridas em sala de aula, pois o profissional técnico,

deve  entender  o  ambiente  e  a  dinâmica  do  campo,  antes  de  tomar  qualquer  tipo  de

posicionamento ou decisão que vise auxiliar a comunidade e a expansão da agricultura.
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