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Resumo

A interação entre estudantes das áreas de Ciências Agrárias com praticantes da agricultura
familiar  é  de  suma  importância  para  a  formação  desses  profissionais,  pois  as  bases  da
agricultura familiar, em geral, são modelos de exploração agrícola e de produção animal que
estão associadas ao desenvolvimento sustentável. Além disso, esse tipo de atividade agrícola é
indispensável  para  suprir  o  mercado  interno  do  Brasil,  representando  também  elevada
importância econômica. Nesse sentido, uma das formas de facilitar  esse contato de alunos
com o campo e suas rotinas é realizando visitas a assentamentos rurais. Desse modo, este
manuscrito irá relatar a experiência compartilhada com assentados em uma visita técnica ao
assentamento Sabiaguaba, localizado em Amontada-CE.  

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

Abstract

The interaction between students in the areas of Agrarian Sciences and practitioners of family
agriculture is of the utmost importance for the training of these professionals, since the bases
of  family  agriculture,  in  general,  are  models  of  agricultural  exploitation  and  animal
production  that  are  associated  with  sustainable  development.  In  addition,  this  type  of
agricultural  activity  is  indispensable  to  supply  the  domestic  market  of  Brazil,  also
representing high economic importance. In this sense, one of the ways to facilitate this contact
of students with the field and its routines is to carry out visits to rural settlements. Thus, this
manuscript  will  report  the  shared  experience  with  settlers  on  a  technical  visit  to  the
Sabiaguaba settlement, located in Amontada-CE.

Palavras-chave: family farming; settlement; organization; formation; operation.
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Aos  poucos  a  temática  agricultura  familiar  vem  ganhando  legitimidade  social,

política e acadêmica no Brasil,  sendo frequentemente relatada nos mais diversos discursos

(SCHNEIDER, 2003).  Por definição,  a agricultura familiar  é uma atividade caracterizada

pelo  compartilhamento  e  participação  de  famílias  em  ocupações  diversas  de  cunho

agropecuário, sendo esta a principal fonte de sustento. Dessa forma, o agricultor familiar deve

a terra como sua fonte de renda e de moradia. 

Segundo Bergamasco e Norder (1996), assentamento rural pode ser definido como

a criação de novas unidades de produção agrícola,  por meio  de políticas  governamentais,

visando o reordenamento do uso da terra.

Para Schneider (1981), o cooperativismo rural brasileiro tem procurado harmonizar

as  dimensões  econômicas,  sociais  e  culturais  do  processo  de  desenvolvimento  do  país,

independentemente das condições estruturais concretas às quais ele se sobrepõe. Para Rios

(1976), embora a fórmula organizacional cooperativa tenha se generalizado no Brasil e no

mundo, cada experiência torna-se específica e condicionada pelo tempo histórico em que se

desenvolve,  pelo  regime  econômico-político,  pelo  estágio  tecnológico  da  sociedade,  pela

capacidade organizativa e política e pela ação concreta dos sujeitos.

Nesse sentido, os assentamentos rurais, que são formados a partir da desapropriação

de determinado latifúndio improdutivo e emissão de posse da terra pelo Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), são grandes colaboradores no percentual produtivo

nacional. Conforme o Ministério do Desenvolvimento Agrário (2018), a agricultura familiar é

um dos segmentos que mais têm ajudado a controlar a inflação brasileira. 

Ainda nesse contexto, é importante salientar que o INCRA é um órgão responsável

pela formulação e execução da política fundiária nacional. Um assentamento somente passa a

existir quando o INCRA, após os trâmites legais, transfere a terra aos trabalhadores rurais, a

fim de que a cultivem e promovam seu desenvolvimento econômico. Em seguida, inicia-se a

organização da nova comunidade de agricultores que ocuparão o local. 

Assim, é importante que haja uma interação direta de profissionais técnicos com a

comunidade assentada, pois isso facilita o entendimento e proporciona melhorias para ambos
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os  lados.  Dessa  forma,  este  relato  irá  versar  sobre  uma  visita  técnica  realizada  pelos

estudantes  de  agronomia  e  zootecnia,  na  disciplina  de  Extensão  Rural,  juntamente  à

professora que leciona a mesma, aos moradores do Assentamento Sabiaguaba.

DESCRIÇÃO DO ASSENTAMENTO, ROTINAS E NECESSIDADES

A área do assentamento conta com 718 hectares e está localizado no município de

Amontada-CE, na microrregião de Itapipoca, na mesorregião do Norte Cearense. A princípio,

todos participantes da visita foram conduzidos pelo Senhor Zé, Josafar, Zé Néu, Francisco e

Edmilson, ao salão do assentamento, local onde funciona também a igreja. Foi realizada uma

reunião inicial onde os assentados puderam contar um pouco de sua história, assim os alunos

levantaram questionamentos,  sanaram suas dúvidas sobre a vida naquele local  e  puderam

visualizar os principais desafios e realizações dos assentamentos. 

Segundo os relatores, antigamente a área era uma única comunidade,  chamada de

Caetanos.  A partir  da  desapropriação,  a  comunidade  se  dividiu  em  Caetanos  de  cima  e

Caetanos de baixo. Entretanto, os moradores de Caetanos de baixo não participaram da luta

pelo assentamento, pelo contrário, eles invadiam as terras dos moradores do assentamento,

pois eles vendiam as suas terras para conquistarem outros tipos de bens materiais, como carro

e moto, e ficavam sem moradia. Devido a isso, a população de Caetanos de baixo se tornou

bastante ociosa por não trabalharem e não produzirem na terra, alguns, conforme relatos dos

assentados participavam inclusive de algumas atividades ilícitas.

A associação foi criada em 1988, onde o primeiro presidente foi o Sr Zé Néu. A

conquista  do  assentamento  foi  uma  luta  passada,  por  seus  pais  e  avós,  e  surgiu  pela

necessidade de um local próprio para moradia. Naquela época havia senhores de terra que

cobravam  50%  da  renda  conquistada  dos  moradores  como  forma  de  pagamento.  Esses

senhores  de  terra  não  possuíam documentos  que  garantissem que  as  terras  eram de  sua

propriedade, mas pelo alto poder aquisitivo dos mesmos, não havia como disputar. Então, em

busca  da  independência  desses  colonos,  a  comunidade  se  uniu  e  começaram  a  haver

revoluções  para  que  a  conquista  fosse  concretizada.  Após  muitas  lutas,  um  advogado

representou a comunidade junto ao INCRA, e o processo de desapropriação foi concretizado. 
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Além disso,  outra  luta  foi  travada,  pois  a  zona  costeira  foi  invadida  por  grupos

empresariais  de turismo, de carcinicultura e de parques eólicos, que trouxeram um grande

impacto  ambiental,  econômico  e  social  à  comunidade.  Devido  a  isso,  no  ano  de  2013,

algumas reivindicações foram feitas pela comunidade, a fim de que o Estado garantisse os

territórios  das  populações  tradicionais,  porque  mesmo  a  conquista  do  local  tendo  sido

concretizada,  o  assentamento  se  encontra  ameaçado  por  empresários  e  grandes  projetos

municipais, estaduais e federais. Algumas das reivindicações foram: 

 Presença e ação dos organismos federais competentes para conter e punir as tentativas

de  apropriação  privada  das  terras  do  Assentamento  Sabiaguaba  e  de  outros

assentamentos no Estado do Ceará.

 Que  o  INCRA,  realize  a  demarcação  dos  limites  do  Assentamento  Sabiaguaba  e

resolva as pendências jurídicas, que se prolongam há mais de 24 anos.

 Que  sejam  garantidos  apoio  técnico  e  financeiro  para  todos  os  assentamentos  da

Reforma Agrária.

 Que  sejam  feitas  investigações  sobre  as  denúncias  de  invasão  das  terras  do

assentamento e tráfico de drogas na região.

 Que o Ministério Público Federal  investigue licenciamentos e estudos de impactos

ambientais apresentados pelas empresas que estão instalando os parques eólicos em

Amontada e em várias regiões do Ceará.

Mesmo com essas dificuldades, o assentamento conseguiu crescer, se desenvolver e

gerou muitos frutos. Toda a comunidade é engajada no trabalho. As mulheres, por exemplo,

têm um papel muito importante no assentamento. Criaram uma organização que iniciou com

uma barraca na praia,  onde vendiam algumas bebidas  e alimentos,  mas com uma doação

recebida do Projeto Terra Mar, conseguiram construir um restaurante. Além disso, os jovens

do assentamento também foram inseridos em vários setores, como movimentos sociais. Além

disso,  foram eles  que  conheceram a  rede  TUCUM,  que  é  uma  articulação  que  realiza  o

turismo reconhecendo a autonomia dos grupos locais organizados. 

O  assentamento  conta  ainda  com  dois  fundos  rotativos  de  auxílio  financeiro,

provenientes de colaboradores de outros países. A Ciranda Produtiva a partir de recursos do

projeto amigos da prainha, abrangendo a área da agricultura, pesca e turismo. E a Intervita,
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mais voltada para a área do turismo, de forma que poucas pessoas utilizam por se tratar de um

fundo voltado para construções. O último projeto consolidado no assentamento Sabiaguaba

foi a construção de uma casa de farinha, pela Fundação Casa, que custou cerca de 30 mil

reais.

CONCLUSÃO

Os assentamentos,  de forma  geral,  são conquistados  através  de  luta,  dedicação e

esperança. Tendo em vista o que foi mencionado anteriormente, vale ressaltar a importância

do trabalho em grupo, da união da comunidade em busca de um único objetivo: a conquista

do seu espaço. Esse tipo de visita técnica é de grande importância na formação do profissional

de agronomia, tendo em vista que os assentamentos agrícolas são unidades produtivas que

necessitam de uma assistência técnica que garanta a maior produtividade dos assentados, de

forma sustentável, ou seja, respeitando os limites do meio ambiente. É preciso, entretanto, que

essa orientação seja com cautela,  pois alguns produtores têm certa  resistência  a  possíveis

tecnologias a serem empregadas na comunidade.
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