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1 INTRODUÇÃO

O clima das regiões semiáridas do Brasil e do mundo tem sido palco de 
pesquisas que buscam alternativas para se conviver com as particulari-
dades deste hábitat. Segundo Silva (2006), essa região é caracterizada 
por clima árido, solos pobres em matérias orgânicas e baixo índice de 
chuvas, resultando na aridez sazonal.

Mendes (1997) afirma que o Semiárido nordestino é uma região 
muito vasta, pobre e populosa, que foi devastada devido à luta secular 
que o homem enfrenta com a natureza na tentativa de sobrevivência, 
quando não consegue vencer essa batalha. Muitos nordestinos, na 
busca por melhores condições de vida, migram para os grandes centros 
urbanos, onde encontrarão dificuldades para conseguir um trabalho, 
devido à falta de qualificação exigida.

Apesar das dificuldades, se se comparar o Semiárido brasileiro 
com a maioria das regiões semelhantes a ele no mundo, encontrar-
se-á aqui uma vantagem, pois seu índice de chuva anual varia entre 
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268 e 800 mm, enquanto algumas regiões fora do território nacional 
apresentam uma média anual na ordem de 80 a 250 mm. Assim, apesar 
de essa região possuir um clima “[...] muito quente e sazonalmente 
seco, que projeta derivadas radicais para o mundo das águas, o mundo 
orgânico das caatingas e o mundo socioeconômico do viventes dos 
sertões” (AB’SÁBER, 2003, p. 85), ela possui uma paisagem própria e 
possibilidade de uma convivência harmoniosa entre sua população e 
o meio ambiente.

Para que ocorra tal processo de convivência, a sociedade se torna 
responsável pelo processo de desenvolvimento e uso de tecnologias 
alternativas que possam beneficiar tanto as pessoas quanto as empresas, 
visto que ambas fazem parte do ciclo estabelecido para que se obtenha 
uma convivência harmoniosa com o meio ambiente. Assim, espera-se 
que possam trabalhar em conjunto para que se obtenha um manejo 
ambientalmente correto, mas, por outro lado, este deve ser feito com 
sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Portanto, práticas produtivas sustentáveis se tornam importantíssi-
mas para que possa se desenvolver uma agricultura local preocupada 
não só com a produtividade, mas, também, com o manejo correto do 
solo, da água e de todos os recursos naturais presentes.

Para que essas práticas sustentáveis possam acontecer, é necessário 
que hajam, também, políticas públicas que fortaleçam e deem base para 
que a agricultura familiar possa se desenvolver, fornecendo meios para 
que os pequenos agricultores possam sobreviver na área agrícola e, ao 
mesmo tempo, possibilitem o processo da comercialização da produ-
ção, como, por exemplo, as políticas que dão acesso ao crédito, seja 
ele em forma de dinheiro ou por meio de equipamentos ou materiais 
utilizados na produção.

Dessa forma, as políticas que fortalecem a agricultura familiar 
necessitam de uma maior organização durante o processo produtivo 
e a comercialização dos produtos. Um dos aspectos importantíssimos 

dessa questão é o incentivo dado ao associativismo e ao cooperativismo, 
como forma de posicionamento dos agricultores perante o mercado.

Nesse contexto, questiona-se em que medida o incentivo dado ao 
agricultor pelas políticas públicas de acesso ao crédito garantem sua 
sobrevivência na terra, de forma ambiental e socialmente sustentável.

Dessa forma, o objetivo deste capítulo é investigar quais políticas 
públicas são mais presentes nos assentamentos e até que ponto elas 
auxiliam no processo de produção e comercialização da agricultura 
familiar, no sentido de que, ao se organizarem em grupo, os agri-
cultores ganham uma representatividade no mercado perante os 
grandes produtores.

O delineamento da pesquisa foi teórico-empírico, ela se classifica 
como descritiva, com método qualitativo e se realizou em um assen-
tamento localizado no município de Mossoró – RN. 

Realizaram-se entrevistas com 4 famílias, no assentamento com 40 
famílias, ao total. Os critérios estabelecidos para a seleção dos sujeitos 
da pesquisa foram com base nas famílias produtoras. Utilizaram-se 
roteiros de entrevistas semiestruturadas, que levantaram questões 
sobre quais políticas públicas direcionadas à produção os assentados 
tiveram acesso e sobre qual a forma de organização e planejamento 
do processo produtivo. 

2 A AGRICULTURA FAMILIAR COMO ALTERNATIVA 
DE DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO

A agricultura familiar vem sendo acompanhada, nas últimas décadas, 
por organizações não governamentais (ONGs) nacionais e internacio-
nais que estão atuando para auxiliar projetos relacionados à produção 
agrícola sustentável, como as hortas orgânicas, no intuito de fornecer 
subsídios para o desenvolvimento da agricultura familiar, gerando 



139138

268 e 800 mm, enquanto algumas regiões fora do território nacional 
apresentam uma média anual na ordem de 80 a 250 mm. Assim, apesar 
de essa região possuir um clima “[...] muito quente e sazonalmente 
seco, que projeta derivadas radicais para o mundo das águas, o mundo 
orgânico das caatingas e o mundo socioeconômico do viventes dos 
sertões” (AB’SÁBER, 2003, p. 85), ela possui uma paisagem própria e 
possibilidade de uma convivência harmoniosa entre sua população e 
o meio ambiente.

Para que ocorra tal processo de convivência, a sociedade se torna 
responsável pelo processo de desenvolvimento e uso de tecnologias 
alternativas que possam beneficiar tanto as pessoas quanto as empresas, 
visto que ambas fazem parte do ciclo estabelecido para que se obtenha 
uma convivência harmoniosa com o meio ambiente. Assim, espera-se 
que possam trabalhar em conjunto para que se obtenha um manejo 
ambientalmente correto, mas, por outro lado, este deve ser feito com 
sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Portanto, práticas produtivas sustentáveis se tornam importantíssi-
mas para que possa se desenvolver uma agricultura local preocupada 
não só com a produtividade, mas, também, com o manejo correto do 
solo, da água e de todos os recursos naturais presentes.

Para que essas práticas sustentáveis possam acontecer, é necessário 
que hajam, também, políticas públicas que fortaleçam e deem base para 
que a agricultura familiar possa se desenvolver, fornecendo meios para 
que os pequenos agricultores possam sobreviver na área agrícola e, ao 
mesmo tempo, possibilitem o processo da comercialização da produ-
ção, como, por exemplo, as políticas que dão acesso ao crédito, seja 
ele em forma de dinheiro ou por meio de equipamentos ou materiais 
utilizados na produção.

Dessa forma, as políticas que fortalecem a agricultura familiar 
necessitam de uma maior organização durante o processo produtivo 
e a comercialização dos produtos. Um dos aspectos importantíssimos 

dessa questão é o incentivo dado ao associativismo e ao cooperativismo, 
como forma de posicionamento dos agricultores perante o mercado.

Nesse contexto, questiona-se em que medida o incentivo dado ao 
agricultor pelas políticas públicas de acesso ao crédito garantem sua 
sobrevivência na terra, de forma ambiental e socialmente sustentável.

Dessa forma, o objetivo deste capítulo é investigar quais políticas 
públicas são mais presentes nos assentamentos e até que ponto elas 
auxiliam no processo de produção e comercialização da agricultura 
familiar, no sentido de que, ao se organizarem em grupo, os agri-
cultores ganham uma representatividade no mercado perante os 
grandes produtores.

O delineamento da pesquisa foi teórico-empírico, ela se classifica 
como descritiva, com método qualitativo e se realizou em um assen-
tamento localizado no município de Mossoró – RN. 

Realizaram-se entrevistas com 4 famílias, no assentamento com 40 
famílias, ao total. Os critérios estabelecidos para a seleção dos sujeitos 
da pesquisa foram com base nas famílias produtoras. Utilizaram-se 
roteiros de entrevistas semiestruturadas, que levantaram questões 
sobre quais políticas públicas direcionadas à produção os assentados 
tiveram acesso e sobre qual a forma de organização e planejamento 
do processo produtivo. 

2 A AGRICULTURA FAMILIAR COMO ALTERNATIVA 
DE DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO

A agricultura familiar vem sendo acompanhada, nas últimas décadas, 
por organizações não governamentais (ONGs) nacionais e internacio-
nais que estão atuando para auxiliar projetos relacionados à produção 
agrícola sustentável, como as hortas orgânicas, no intuito de fornecer 
subsídios para o desenvolvimento da agricultura familiar, gerando 



141140

emprego e renda e contribuindo para a preservação do meio ambiente 
(BENITEZ; GOLINSKI, 2007).

A Organização das Nações Unidas para a Agricultura (FAO) e o Ins-
tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), desde 1994, 
compreenderam o potencial da agricultura familiar pela importância 
para a família, indicando que a administração da propriedade rural 
deveria ser realizada por elas, assim como a produção (FAO; INCRA, 
1994). O processo sucessório ocorreria em caso de falecimento ou 
aposentadoria dos gerentes da propriedade.

Dessa forma, esse modelo de produção prioriza o trabalho da 
família e melhorias no processo produtivo, a partir da assistência 
técnica e linhas de créditos para fomentar a atividade. Diante das 
dificuldades enfrentadas pelos agricultores familiares, o poder público 
tem criado incentivos, a partir do Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf), para desenvolver a agricultura familiar 
no país como uma alternativa de desenvolvimento para as famílias que 
residem no meio rural, a partir da geração de emprego e renda.

Ainda de acordo com os estudos realizados por FAO e Incra (1994), 
o modelo da agricultura familiar representava, à época, cerca de 80% dos 
estabelecimentos rurais brasileiros, o que já revelava o crescimento da 
atividade. Para Abramovay (1998), ela deve ser interpretada como uma 
forma viável de desenvolvimento, propiciando melhores condições de 
vida, desenvolvimento sustentável e luta contra a pobreza. Assim, poderá 
ser utilizada como fator social capaz de transformar o pensamento 
dos que observam o meio rural com desvalorização socioeconômica.

As Diretrizes para o Desenvolvimento Rural Sustentável indicaram que:

Em paralelo ao modelo acima citado, observa-se o surgimento 
de uma nova proposta de desenvolvimento rural com enfoque 
nas diferentes dimensões da sustentabilidade (econômica, social, 
política, cultural, ambiental e territorial). De acordo com os prin-
cípios e práticas dessa proposta, o rural tem um papel central na 

construção de um novo projeto de sociedade, sendo visto como 
um espaço que deve diversificar e multiplicar a pluralidade, tanto 
dos sistemas de produção (não os uniformizando) quanto das 
atividades rurais não-agrícolas; viabilizar novas estratégias de 
conservação ambiental compatíveis com a produção sustentável; 
promover e estimular dinâmicas de inclusão social e promoção 
da igualdade; e gerar alternativas tecnológicas que favoreçam a 
disseminação da autonomia relativa de produtores(as) familiares 
(BRASIL, 2006, p. 12).

3 SUSTENTABILIDADE

Na conjuntura atual, em que se busca o ambientalmente correto, o 
termo sustentabilidade está mais presente na vida das pessoas.

Segundo Jacobi (1999, p. 180), “a noção de sustentabilidade implica 
uma necessária inter-relação entre justiça social, qualidade de vida, 
equilíbrio ambiental, e a necessidade de desenvolvimento com capaci-
dade de suporte”. Dessa forma, para que aconteça a sustentabilidade, é 
necessário que o econômico, o social e o ambiental estejam interligados 
e trabalhem em conjunto.

Para Azevedo (2002), a aplicação do conceito de sustentabilidade 
para a agricultura implica pensar na criação de modelos mais sus-
tentáveis que os já existentes. O autor retrata a grande dificuldade da 
tarefa, devido aos múltiplos aspectos da definição do termo, afirmando 
a necessidade de introduzir dois novos conceitos: o de sustentabilidade 
estrutural, relacionada ao controle dos agricultores ou agentes do 
trabalho agrícola sobre os recursos fundamentais à sua produção; e o 
de sustentabilidade conjuntural, que diz respeito ao uso dos recursos 
existentes e a relação destes com os sistemas de produção e o ambiente 
de modo geral.
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Assim, percebe-se que a sustentabilidade na agricultura requer um 
equilíbrio na relação entre os recursos naturais e os próprios agricul-
tores, bem como de todo o processo de produção.

No entanto, não se trata apenas da criação de novas tecnologias, pois 
estas necessitam ser adequadas ao local e agem somente em curto prazo. 
Fica clara a necessidade de se adequar o agricultor ao meio ambiente, 
tornando-o coautor para a vida no Semiárido. Ele precisa estar ciente 
das vantagens (melhor condição de vida em tempos de estiagem ou nor-
mais; acesso a alimentos e água; diminuição no índice de mortalidade, 
seja de animais ou de pessoas) e desvantagens (do ponto de vista visual, 
os produtos são menos atrativos, por apresentarem tamanho inferior 
aos que utilizam agrotóxico; os preços são um pouco mais elevados) 
de se utilizar de práticas ambientalmente sustentáveis.

4 POLÍTICAS PÚBLICAS

O fortalecimento da agricultura familiar requer políticas públicas que 
considerem as demandas locais e que forneçam insumos e orientações 
necessárias para que o pequeno agricultor possa desenvolver-se e atuar 
no mercado, de forma que o desenvolvimento sustentável seja a base 
de todo o processo (SILVA, 2006).

Dessa forma, as políticas públicas servem de base e fortalecimento 
para que a agricultura familiar possa se desenvolver, por isso a sua 
importância. Elas fornecem meios para que os pequenos agricultores 
sobrevivam na sua área agrícola, bem como lhes permitem um 
posicionamento no mercado diante dos grandes produtores, por 
meio da comercialização dos seus produtos. Assim, é um dos aspectos 
importantíssimos o incentivo às economias solidárias, com base no 
associativismo e cooperativismo.

Essas formas de organização de economia solidária são importan-
tíssimas, pois auxiliam no processo de organização e planejamento da 

produção, assim como diminuem os efeitos dos intermediários comer-
ciais e financeiros, já que, juntos, os pequenos agricultores ganham 
uma representatividade maior e conseguem barganhar preços melhores 
para seus produtos.

Em um levantamento realizado entre os anos de 2005 a 2007, pela 
Secretaria Nacional de Informações de Economia Solidária (Sies), do 
Ministério do Trabalho e Emprego, 817 empreendimentos econômicos 
solidários (EES) se encontram no estado do Rio Grande do Norte. Do 
total de EES da região Nordeste, verifica-se que 64,78% possuem formas 
de organização de associação e 6,16% são cooperativas (BRASIL, 2016).

Tais formas de organização possibilitam uma convivência mais 
harmoniosa para a realidade dos moradores dessa região, pois o tra-
balho em conjunto lhes dá a possibilidade de criar vendas e compras 
dos insumos em conjunto, o que pode acarretar um melhor preço 
no custo final de seu produto, além da colaboração tecnológica, em 
que cada membro do grupo tem a possibilidade de compartilhar seu 
conhecimento. Outro fator também bastante difundido para esse tipo 
de organização são as estratégias de marketing utilizadas, que podem 
facilitar a inserção dos seus produtos no mercado.

Segundo Asa, Rocha e Costa (2003, 2004, 2005 apud SILVA, 2006, 
p. 241) há diversas formas de cooperação e associação: (a) fundos de 
pastos: uma prática bastante comum nos solos do Semiárido brasileiro, 
caracteriza-se pela utilização da terra por determinados integrantes de 
uma família, onde são criados animais de pequeno e grande porte soltos; 
(b) bancos e casas de sementes comunitárias: é um modelo de gestão 
associativa, onde as famílias estocam certa quantidade de sementes, 
podendo pedir emprestadas, sendo restituídos em quantidade superior 
após a colheita; (c) feiras de agricultura familiar e agroecologia: são 
“feirinhas” com produtos advindos da agricultura familiar, que, além de 
auxiliarem na renda das famílias estabelecem uma aproximação entre 
consumidores e produtores; (d) redes e cooperativas de beneficiamento 
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e comercialização: são espaços onde os agricultores comercializam 
produtos agroecológicos, artesanato, produtos de higiene pessoal, entre 
outros, possibilitando e disseminando o incentivo ao uso dos produtos 
produzidos pela agricultura familiar, além da valorização criada pela 
identificação das marcas desses produtos agroecológicos e regionais. 
Ainda segundo Silva (2006, p. 241):

Um levantamento realizado em 2005, pela Secretaria Nacional 
de Economia Solidária, do Ministério do Trabalho e Emprego, 
identificou em 542 dos municípios do Semi-árido (61% do total de 
municípios) a existência de 3.869 de Empreendimento Econômicos 
Solidários (EES), que correspondem a 59% do total pesquisado 
nas nove Unidades da Federação do Nordeste. Os EES são organi-
zações econômicas coletivas que assumem as seguintes tipologias: 
associações de produtores e produtoras (73%), grupos produtivos 
informais (22%) e cooperativas populares (5%). Nesses EES parti-
cipam 244 mil pessoas, sem 59% de homens e 41% de mulheres.

Segundo dados levantados pelo Sies, de 2005 a 2007, os EES ganha-
ram força a partir da década de 1990, quando se verifica um aumento 
de 3.251 EES criados em relação à década anterior. Ainda segundo o 
estudo, verifica-se que as atividades relacionadas à agricultura atingi-
ram a primeira posição entre as 20 listadas como as que mais aparecem 
nos empreendimentos, e o feijão, o milho e a farinha de mandioca 
representam o primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente, 
dos produtos/serviços mais produzidos.

Apesar de a área de produção receber uma maior concentração, 
percebe-se que apenas 5,17% dos produtos ou serviços são direcionados 
para o autoconsumo dos sócios, enquanto que 52,51% são destinados 
somente à venda e 34,79% é vendido, trocado ou consumido pelos sócios.

No entanto, o cooperativismo e associativismo desenvolvidos pelos 
EES enfrentam algumas dificuldades no que diz respeito ao acesso ao 
crédito. Diante disso, algumas organizações públicas e privadas têm sido 

incentivadas à criação de um sistema solidário que supra essa deficiência 
ocasionada pela falta de acesso ao crédito na região semiárida, que são 
segundo Asa, Rocha e Costa (2003, 2004, 2005 apud SILVA 2006, p. 
244): (a) fundos rotativos solidários, realizados, em sua maioria, por 
ONGs e organizações de cooperação internacional, é uma forma de 
gestão de recursos provenientes de devoluções de empréstimos especiais 
concedidos às pessoas ou organizações comunitárias; (b) cooperativas 
de crédito, as quais, em sua maioria, atuam com recursos do Pronaf 
e têm a finalidade de facilitar o crédito para os pequenos produtores.

Fica nítida a necessidade do acesso a tecnologias apropriadas para 
melhoria da produção, assim como processos educativos e participativos 
que possibilitem ao pequeno agricultor desenvolver-se cada vez mais, 
no sentido de estar sempre buscando por inovações tecnológicas de 
fácil acesso e custo acessível que agreguem valor aos produtos, como, 
por exemplo: as polpas de frutas, as compotas, o beneficiamento de 
fibras, entre outras.

Dessa forma, incentivar a valorização dos produtos locais, enfati-
zando suas características próprias e sua territorialidade, é uma das 
maneiras de se conviver harmoniosamente com o Semiárido.

5 REALIDADE DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 
UM ASSENTAMENTO RURAL EM MOSSORÓ – RN

No assentamento, os moradores possuem uma associação, à qual todos 
os quatro entrevistados responderam estarem associados, como tam-
bém já receberam créditos de cooperativas de crédito, em especial os 
do Pronaf, como o Pronaf A e o Pronaf C, além dos créditos destinados 
para reforma das casas, o crédito para o fomento e o crédito direto, 
condizendo com o que é defendido por Asa, Rocha e Costa (2003, 
2004, 2005 apud SILVA 2006, p. 244). No entanto, os entrevistados 
responderam que nunca receberam créditos rotativos solidários.
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Quando questionados sobre como as políticas públicas favoreciam 
o processo de comercialização da produção, um dos entrevistados res-
pondeu que: “Ah, a gente vende os produtos da gente, ajuda em tudo! É 
um dinheiro que está entrando pra gente, e que a gente tá melhorando”. 
Um segundo entrevistado evidenciou que estar associado facilita para 
que os moradores consigam benefícios para a comunidade.

Questionados sobre quais seriam as principais dificuldades encon-
tradas no processo de comercialização da produção, os assentados 
relataram a distância, a falta de uma casa de mel, nesse caso específico, 
para a produção do mel presente na comunidade. E a dependência do 
cadastro no Compra Direta, pois, segundo um dos entrevistados, quando 
eles não realizam esse cadastro, não têm como vender a produção. No 
entanto, segundo o mesmo entrevistado, o cadastro depende do próprio 
assentado, podendo ser comprovado em suas palavras: “quando faz o 
cadastro no Compra Direta, vende lá, mas, quando não, a produção 
é só pra consumo mesmo... a gente é que faz o cadastro”. Na mesma 
linha, os assentados foram solicitados para que apontassem possíveis 
soluções para os problemas por eles apontados. Os entrevistados res-
ponderam que a criação de uma casa do mel, a locomoção dos clientes 
ao assentamento e o conhecimento direcionado especificadamente para 
técnicas de vendas poderiam auxiliar no processo de comercialização 
da produção do assentamento.

Ao serem questionados como a participação da associação facilitaria 
a comercialização da produção, um dos entrevistados respondeu que 
estar associado não faz muita diferença, pois a associação não auxiliava 
no processo de comercialização. Os demais entrevistados discordaram 
da opinião do entrevistado anterior, respondendo que a associação 
ajudava no sentido de trazer informações para a comunidade e que, 
se não fosse pela associação, seria mais complicado conseguir os bene-
fícios para o assentamento, como pode ser comprovado nas palavras 

de um dos entrevistados: “Tudo que nós já temos, se não fosse pela 
associação, seria mais difícil de conseguir”.

Os entrevistados foram questionados sobre as formas de associações 
que participavam ou já tinham participado. Dois dos entrevistados 
respondem já terem participado das redes e cooperativas de benefi-
ciamento e comercialização. As outras formas de associação, como 
fundos de pastos, bancos e casas de sementes comunitárias e as feiras 
de agricultura familiar e agroecologia, receberam um voto cada. E um 
dos entrevistados respondeu fazer parte do grupo que cria abelha para 
a produção do mel. Dessa forma, percebe-se que, na comunidade, há 
aproximação do que é apresentado por Asa, Rocha e Costa (2003, 2004, 
2005 apud SILVA, 2006, p. 241).

Outra questão aborda foi sobre o conhecimento do significado da 
palavra sustentabilidade. Apenas um dos entrevistados soube responder, 
mesmo que de forma incompleta, e os outros três disseram que não 
tinham conhecimento sobre o assunto, como pode ser comprovado nas 
palavras de um dos entrevistados: “acho que é quando você tem meios 
de obter sua sobrevivência e a da sua família em um determinado local”. 
Outro entrevistado respondeu a mesma pergunta da seguinte forma: 
“Não sei dizer muito bem o que é, não”.

Assim, percebe-se que, no assentamento, há presença de associações, 
onde os moradores se reúnem para que, juntos, consigam melhores 
condições para a produção e comercialização de seus produtos, e que 
o crédito advindo, em especial, por entidades governamentais já che-
gou à comunidade, sendo este servido de base para que eles consigam 
realizar todo o processo produtivo, além de viabilizar condições mais 
sustentáveis para todos na comunidade. Ficou evidenciado, também, 
que, apesar de os moradores não terem conhecimento do significado 
da palavra sustentabilidade, eles utilizam-se de práticas sustentáveis.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada no assentamento teve como objetivo investigar 
quais políticas públicas são mais presentes nos assentamentos e até 
que ponto elas auxiliam no processo de produção e comercialização 
da agricultura familiar, no sentido de que, organizando-se em grupo, 
os pequenos agricultores ganham uma representatividade no mercado 
perante os grandes produtores.

Dessa forma, foi possível perceber que os agricultores participam de 
alguma forma de associação, sendo unânime a associação da comuni-
dade, e que acreditam ser importante estar associado, pois, entre outros 
benefícios citados, a associação busca melhorias para o assentamento.

Os relatos evidenciaram que os agricultores já receberam algum 
tipo de crédito advindo especialmente de cooperativas de crédito, sendo 
unânimes as respostas no crédito do Pronaf, e que esse crédito auxilia em 
todo o processo produtivo e na comercialização da agricultura familiar.

Quanto às dificuldades na comercialização dos produtos, ficou evi-
denciado que os agricultores necessitam de auxílio na capacitação, em 
especial, cursos de técnicas de vendas, além da dificuldade da distância 
do assentamento para a cidade e de locomoção dos assentados para os 
polos de vendas, sendo apresentada como solução a possibilidade de 
trazer os clientes até o assentamento.

Por fim, deve-se observar as limitações da pesquisa, pois as entre-
vistas foram realizadas apenas com uma parcela dos assentados, o 
que não caracteriza um total acesso às políticas públicas Diante dessa 
realidade, é possível visualizar que, embora não tenham consciência 
do que seja sustentabilidade e como poderiam maximizar os recursos 
adquiridos por meio das políticas públicas, os assentados têm alguma 
iniciativa quanto ao trabalho em grupo e conhecem, mesmo que de 
forma amena, os benefícios de se trabalhar em grupo e de participar 
de uma associação. Assim, para próximos estudos, poderia ser traba-
lhada a questão da consciência sobre a sustentabilidade na região, bem 

como o impacto que o turismo rural poderia trazer para a economia 
do assentamento.
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