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2. O CONTEXTO SÓCIO-ECONÔMICO POTIGUAR
Com uma população economicamente ativa de 1,5 milhões e um total de 2,89
milhões de pessoas, o Estado do Rio Grande do Norte apresentou no ano de 2000,
subemprego de 47,5%, uma taxa alta de analfabetismo na faixa etária superior a 10 anos
– 23,7%, (IBGE, 2000) e condições precárias de oferta de serviços básicos como saúde
e saneamento. Na saúde, a rede hospitalar de SUS é de 1.263 ambulatórios, 202
hospitais e 7500 leitos, o que equivale a 294 pessoas por leito hospitalar. Esses números
se refletem no IDH-M: 0,779 para o índice referente à educação e 0,690 para o índice de
longevidade, no Estado como um todo.
O Estado gerava, em 2001, um PIB de US$ 9,8 bilhões, que representava 0,8%
do brasileiro e 6,2% do nordestino. Esse número é resultado de uma boa capacidade de
expansão, tendo crescido o seu produto interno bruto acima da média nacional e
nordestina nas últimas décadas.Trata-se, no entanto, de crescimento concentrado em
dois polos: liderado por Natal e o outro por Mossoró. Enquanto isso, sua agropecuária
tradicional (gado-algodão-culturas de alimentos e agricultura canavieira) passa por
profunda reestruturação. A indústria extrativa (sal marinho, petróleo e gás) e a de
transformação (textil, confecções, alimentar e alcoolquímica) ganharam expressão na
economia local, passando de pouco mais de um quarto do PIB em 1970 para pouco mais
de 40% nos anos 1990. O setor terciário, no qual se destacam os serviços ligados ao
turismo e ao comércio, tem se mostrado dinâmico e mantido sua participação no PIB
um pouco acima de 50%.
O Rio Grande do Norte é rico em recursos naturais e, em especial, recursos
minerais, tendo excelente potencial energético. Produz petróleo e gás, sendo o segundo
produtor de petróleo no país com uma produção de 105 mil barris/dia. Do Estado do Rio
Grande do Norte, 82% está inserida no Polígono das Secas. O estado ainda tem recursos
hídricos em abundância, no entanto a grande quantidade de água está concentrada na
região do litoral e nos grandes reservatórios no interior do estado, persistindo a enorme

concentração deste recurso, que dificulta o seu acesso à população difusa do meio rural,
principalmente aquele residente na área semi-árida. Esta situação é agravada em
decorrência da degradação e poluição dos mananciais de água e da falta de um
gerenciamento deste recurso. O problema maior que a população enfrenta é com relação
às secas periódicas que assolam a região e penalizam a todos.
A despeito das formações estruturais, no mundo rural convivem imensas
possibilidades de riquezas com uma formação social e econômica que produz a pobreza
rural e exclusão social. Um dos elementos centrais desta ordem injusta é a distribuição
de renda. O IDH-M no Rio Grande do Norte para a distribuição de renda é 0,636 em
2000. A terça parte dos municípios existentes do RN em 2000, tem participação de até
5000 habitantes e 6,6% da população estadual. Enquanto a grande Natal, capital e mais
sete municípios circunvizinhos, concentram em torno de 40% do contingente
populacional. Estes municípios sobrevivem à base de transferências governamentais e
do rendimento do trabalho na formação pessoal da renda é de 25% e 46%
respectivamente. Nas áreas onde o contingente populacional é maior o percentual da
renda decorrente do trabalho é mais acentuado, muito embora o percentual da renda de
transferências governamentais se mantenha para todos os tamanhos de municípios.
Todos os municípios do Estado são atendidos por algum programa de
transferência de renda do governo federal. Estima-se que 37,5% da população total
sejam de pobres. A estimativa de famílias pobres é de 36,8% do número de famílias
registradas no censo 2000. Cerca de 52% das famílias pobres são atendidas pelo
Programa Bolsa Família e recebem valor médio de benefício por família de R$ 34,00. O
valor atual das transferências mensais no Rio Grande do Norte é de R$ 15,5 milhões.
O Rio Grande do Norte, em termos de desenvolvimento humano, estimado pelo
IDH, ocupa o quarto lugar no Nordeste e o vigésimo primeiro no Brasil. Nas últimas
décadas, o IDH do Estado vem melhorando substancialmente, evoluindo de 0,266 em
1970 para 0,501 em 1980, en seguida 0,620 em 1991 para atingir o índice de 0,702 em
2000. Possui uma situação privilegiada no que se refere à disponibilidade de recursos no
espaço rural, mas faltam os de meios para transformar suas potencialidades em
oportunidades sustentáveis de desenvolvimento.

2.1. UM OLHAR SOBRE O TERRITÓRIO DO MATO GRANDE: Caracterização
do Território do Mato Grande

O Território do Mato Grande não faz parte da divisão administrativa estabelecida pelo
Governo do estado do Rio Grande do Norte. Na verdade, o Mato Grande é uma identidade
regional reconhecida pelos habitantes dos dezesseis municípios que se dizem pertencer a esta
região; ou seja, é um exemplo prático do conceito de território. Localizado a Noroeste da
capital Natal, o Território do Mato Grande é composto por dezesseis municípios: CearáMirim, Maxaranguape, Rio do Fogo, Touros, São Miguel do Gostoso, Pedra Grande, São
Bento do Norte, Caiçara do Norte, Jandaíra, Parazinho, João Câmara, Pureza, Bento
Fernandes, Poço Branco e Taipu e Jardim de Angicos.
A Região do Mato Grande ocupa uma área de 5.758,60 km2, com área média por
município de 382,1 km2; possui cerca de 100 mil hectares de solos férteis e riqueza de
recursos hídricos. Apresenta uma população total de 226.540 habitantes, com densidade
demográfica de 35,5 habitantes / km2, dos quais dos quais 109.921 residem na zona urbana e
116.420 na zona rural. O IDH do território é de 0,625 constituindo-se numa região com IDH
mais baixo do Rio Grande do Norte. A renda per capita é de R$ 76,15 / mês e a concentração
de renda de acordo com o Índice de Gini é 0,58. A taxa de analfabetos acima de 15 anos é de
35,9% da população e 66,8% das pessoas responsáveis por domicílios têm menos de quatro
anos de estudo.
A partir desses indicadores, uma característica marcante dos moradores dos
assentamentos de reforma agrária localizados nesses municípios do Mato Grande é a sua
determinação em melhorar sua qualidade de vida, implementando atividades de geração de
renda e de oportunidades de trabalho. Com efeito, após a conquista da terra, as famílias
assentadas iniciaram o processo de plantio para a subsistência; e em seguida, garantiram
acesso a escola e saúde aos filhos. Após longo processo para mostrar aos moradores da cidade
de Ceará-Mirim de que eles podiam liderar um processo de transformação naquela região.
Mais recentemente, a denominação popular de Região do Mato Grande foi
transformada para Território do Mato Grande, por força de gestão governamental das políticas
públicas. Isto aconteceu a partir de 2003 com o Governo Lula que incrementou a dimensão do
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), criado em 1996 após o Massacre de Carajás.
No ano de 2003 o MDA adotou o conceito de Território na gestão governamental nos espaços
rurais e reformulou sua estrutura administrativa com a criação da Secretaria de
Desenvolvimento Territorial (SDT). Nesse contexto, para fins de efetivação das políticas de
desenvolvimento rural foram, então, criados os Territórios Rurais nos vários estados do país.
No Rio Grande do Norte, a Região do Mato Grande foi, naturalmente, denominada de
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Território Rural do Mato Grande. No início do ano de 2008, a estratégia de Territórios Rurais
foi objeto de integração das políticas públicas não só do MDA, mas do conjunto dos
Ministérios do Governo Federal, passando a receber a denominação de Territórios da
Cidadania. A partir de então o Mato Grande transforma-se em Território da Cidadania do
Mato Grande.

2.2. INDICADORES SOCIAIS: Índice de Desenvolvimento Humano – IDH
O IDS corresponde às dimensões Político-Institucional, Cultural, Social, Econômica,
Ambiental e Demográfica. No território do Mato Grande este índice assume o valor de 0,371,
número que representa o nível crítico. Assim, mesmo o sub-índice de melhor valor (PolíticoInstitucional – 0,542) apresenta um nível alarmante, bem como o pior (Econômico – 0,246).

2.2.1. Dimensão 1: Indicadores Político-Institucionais
Sobre os indicadores político-institucionais, pode-se perceber um baixo controle
social se observado o número médio de conselhos municipais (0,231) e a participação nos
conselhos territoriais (0,464). Essas variáveis encontram-se em níveis inferiores ao ideal e
mostram que a população não exerce seu direito de “monitoramento” e cobrança do poder
público. Entretanto, quando analisamos a participação eleitoral, a maior parte dos
entrevistados relata que comparece nas eleições (0,795).

2.2.2. Dimensão 2: Indicadores Culturais
No tocante ao âmbito da cultura, todas as variáveis estão num patamar crítico.
Pouquíssimas são as instituições que priorizam a área da cultura, bem como os municípios
não investem e oferecem condições para o desenvolvimento e criação de produtos/serviços
advindos de atividades culturais.

2.2.3. Dimensão 3: Indicadores Sociais
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Em relação aos indicadores sociais, percebe-se que o IDH educação está numa
situação crítica (0,398). Apesar do número crescente das taxas de alfabetização e,
considerando a totalidade do território, questões relativas à educação ainda são muito frágeis.
Tampouco é boa a situação dos leitos hospitalares da região. A quantidade de leitos do Mato
Grande não atende nem um pouco a necessidade da região; tanto que o indicador beira a
situação de colapso.
Já a variável de número de homicídios apresenta um nível ótimo (0,838),
demonstrando assim que questões relacionadas à violência não são problemas de grande
gravidade no território.

2.2.4. Dimensão 4: Indicadores Econômicos
No que se refere às exportações, a quantidade exportada é muito irrelevante se
comparada à produção total. Já as variáveis de rendimento agrícola e participação da
agricultura no PIB estão melhores que a agricultura familiar, uma vez que a situação da
agricultura familiar assume valores muito baixos (0,058), perto do colapso.
Outra variável que se deve analisar com cuidado é a Gini Renda (0,003). Apesar de
se aproximar bastante da situação ideal, a igualdade de distribuição de renda é feita por uma
renda baixa. A maioria da população do território do Mato Grande possui uma renda muito
baixa e nivelada neste sentido.

2.2.5. Dimensão 5: Indicadores Ambientais
Quanto a estas variáveis, o território caracteriza-se pela vasta área utilizada para a
produção agrícola e agropecuária, tornando a área de preservação (área de matas e florestas)
muito pequena se comparado com a área total do território.

2.2.6. Dimensão 6: Indicadores Demográficos
Para finalizar, a densidade demográfica do território mostra que a população é
bastante concentrada, seja em áreas urbanas ou em área rurais (assentamentos e comunidades
rurais). Porém, analisando a variável taxa de urbanização (0,289), pode-se perceber que esta
concentração no território é maior nas zonas rurais.
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A longevidade média da população, o nível educacional e o acesso e recursos
econômicos são usados para medir o IDH. No casos do Território do Mato Grande, este índice
fica na média de 0,61 que é o valor muito baixo quando comparado com o de Natal cujo o
valor é de 0,7873 e também abaixo do índice do estado que é de 0,702.
A situação dos indicadores do território é preocupante, pois demonstra a estagnação
econômica que a região se encontra. Esta situação de pobreza do território trás como
conseqüência à migração de grande contingente de trabalhadores para a região metropolitana
de Natal. Esta migração da população agrava os problemas urbanos da grande Natal, que já
tem índices preocupantes de desemprego e carência de serviços básicos para a população.
3.

Identidade Territorial
Tomando como base a dimensão identidade e analisando-a como fator de coesão

social, a pesquisa mostrou que com relação as categorias apresentadas, a agricultura familiar
obteve classificação alta dentre as demais. Isto pode ser justificado pelo fato desta atividade
está inserida no contexto rural do território, onde predomina-se esta prática. É importante
destacar as categorias ambiente, economia, pobreza, colonização e política que mostraram
índices de classificação médio alto o que denota características marcantes do território e se
configuram como elementos centrais na tessitura da coesão social do território. Neste sentido,
pode-se inferir as categorias ambiente, economia, colonização e política como variáveis
preponderantes para o alcance da coesão social.
Em relação à pobreza, esta apresentou índice de 0,636 que é um valor muito baixo se
comparado como o IDH de Natal cujo o valor é de 0,7873, e também abaixo do índice do
estado que é de 0,702. Com relação a categoria economia, o índice apresentado foi de 0,755 e
quando comparado ao IDH tanto da capital como do estado, este apresenta resultados
satisfatórios. Conforme relatado anteriormente, as categorias aqui analisadas buscam a coesão
social dentro do espaço territorial, porém é factível atentar que a pobreza é um elemento
desagregador pêra tal coesão tendo em vista que principal causa da migração da população do
campo para cidade em busca de oferta de emprego.
4.

Capacidades Institucionais

10

No tocante à viável “Capacidades Organizacionais” o Território apresenta um índice
de 0,613 (Médio Alto). A partir desse dado, infere-se uma significativa presença de
organizações e ações referentes ao fomento e desenvolvimento das áreas rurais e suas
respectivas atividades produtivas. Destacam-se, no Mato Grande, as associações de
agricultores familiares, associações de assentados da reforma agrária e Movimentos Sociais
pela reforma agrária. A mais baixa capacidade de decisão avaliada foi dos Representantes do
governo municipal.
Entretanto, em sua totalidade, as Prefeituras afirmam que seus investimentos de
estímulo ao desenvolvimento são orientados por cadeias produtivas. Além disso, garantem a
existência de acordos de venda de produtores e organizações para a comercialização. Sendo
tais ações efetivas, atendem ao principal entrave enfrentado pelos agricultores familiares: a
comercialização da sua produção.
A maioria dos municípios do referido Território contam com cerca de 4 a 6 instituições
de prestação de serviços para apoio e melhoria das atividades produtivas de suas organizações
de produtores. Porém, em contraponto a esses dados temos o indicador de “Serviços
Institucionais Disponíveis” que apresenta o menor índice integrante das Capacidades
Institucionais: 0,286 (médio baixo). Esse indicador revela em que medida as organizações
produtivas estão sendo informadas no que diz respeito às informações comerciais. Com um
indicador de informações comerciais tão baixo e a garantia de ações de instituições de apoio
ao desenvolvimento das organizações produtivas, é imprescindível avaliar a efetividade das
atividades de fomento à comercialização. Deve se observar de que maneira as organizações –
de produção e de apoio – se relacionam no tocante à consolidação das ações produtivas,
observando qual o grau de dependência da primeira em relação à segunda.
Fundamentalmente, um diagnóstico das perspectivas de mercado faz-se necessário a fim de
compreender que mecanismos são utilizados para comercialização e que possíveis mercados
podem ser alcançados.
Quanto aos “Instrumentos de Gestão Municipal”, o índice marca 0,348 (médio
baixo), demonstrando baixa proatividade das Prefeituras no tocante às atividades que
garantem a conservação dos recursos naturais – algumas afirmam que, nos últimos dois anos,
nenhum tipo de medida foi tomada. Apenas uma das prefeituras garante a existência de mapa
das áreas degradas e de risco de degradação. Entretanto, todas as organizações da
administração municipal atestam a existência de Secretaria de Desenvolvimento Rural e
garantem suas ações – desde assistência técnica até a elaboração do Plano de
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Desenvolvimento Rural. Esse quadro torna-se preocupante quando pensamos que os
municípios do Território estão sustentados economicamente na agricultura e tal atividade está,
essencialmente, ligada à questão da sustentabilidade. Ademais, outro ponto controverso é a
presença da EMATER, instituto do governo estadual que visa à assistência técnica e faz-se
distribuída por todo o território. Contudo, a pouca informação comercial revelada em índice
anterior e a ausência de instrumentos de preservação ambiental – tal qual o mapa das áreas
degradas – possibilita a indução quanto à precarização das atividades desse órgão estadual no
Mato Grande.
Em se tratando de “Infraestrutura Institucional”, o território apresenta um nível 0,6
(médio). Revelando uma boa presença de estruturas para atividades culturais – em sua
maioria, Casas de Cultura, Salões de Festas e Praças -, e existência de Secretaria Municipal de
Planejamento e Secretaria de Desenvolvimento Rural ou similar – esta em todos os
municípios, aquela em metade deles -. Conquanto, as estruturas postas não garantem que
ações sejam efetivadas, haja visto o nível inexpressivo de Serviços Institucionais Disponíveis,
no qual a Gestão Municipal tem sua parcela de responsabilidade, e a debilidade em ações
referentes à conservação dos recursos naturais.
Tal análise se contrapõe a uma das questões do indicador de “Iniciativas
Comunitárias” (0,427 – médio) referente a parceria entre organizações de produtores e
prefeitura municipal na qual a maioria dos representantes da administração municipal atesta a
existência de atividades em parceria em vista do desenvolvimento produtivo. Viu-se que são
realizados acordos para comercialização, porém conhecendo a realidade do Território, pode-se
afirmar que são projetos em nível nacional e estadual e não, essencialmente, de iniciativa da
gestão municipal. Tal fato torna-se preocupante quando atestamos a baixa disponibilização de
informações comerciais para as organizações produtivas inibindo, dessa forma, o
fortalecimento desses grupos.
No tocante à Gestão do Colegiado, em nível médio – 0,569, os representantes do
Território, através do FOMAG, garantem uma boa participação em todo o processo de
elaboração do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável – documento que
garante uma visão ampla do Mato Grande e o estabelecimento de visão de futuro e projetos
que estabeleçam o desenvolvimento do território com base na sustentabilidade. Os principais
temas discutidos pelo Colegiado são Infra-Estrutura, Planejamento, Projetos, Controle Social
e Cidadania e inclusão social, revelando uma preocupação com questões amplas do território,
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não se restringindo às questões de produção – uma tendência possível, tendo em vista a
significativa participação de produtores.
5.

Gestão do Colegiado
A gestão do Colegiado é apoiada permanentemente por um assessor técnico. 92,86%

dos entrevistados relataram que existe um assessor técnico que apóia permanentemente a
gestão do colegiado. No caso de não existir um assessor técnico, segundo os entrevistados
esta situação não se aplica chegando a um percentual de 92,86% dos sujeitos ouvidos na
pesquisa. No que diz respeito a seleção e eleição dos membros do colegiado, o critério parte
do convite direto as organizações selecionadas e convocatório aberta para eleição de
representantes com índice de 60,71% e 55,36% respectivamente. Com relação a quantidade
de reuniões formais realizadas desde a constituição do colegiado, mais de 94% dos
entrevistados disseram que já foram realizadas mais de 20 reunião, isto justifica-se pelo ano
de constituição do colegiado (2005) tendo em vista que as reuniões são realizadas
mensalmente. Como mecanismos de comunicação, os mais utilizados são Internet (92,86),
Comunicação pessoal (73,21) e Parceiros das organizações da sociedade civil (57,51).
Com relação à capacidade de decisão, a maior média apresentada foi dos
Representantes dos agricultores familiares (aproximadamente 4,2), seguida das médias dos
Representantes de movimentos sociais e Representantes de associações e sindicatos,
respectivamente – com valores também bem próximos a 4,2. Destacamos a baixa participação
dos Representantes do Poder Público, em ordem decrescente: do governo federal
(aproximadamente 2,75), do governo estadual (aproximadamente 2,7) e do governo municipal
(aproximadamente 2,5).
Os temas mais tratados são infra-estrutura (4,00), planejamento, projetos, controle
social e cidadania e inclusão social (todos esses com uma média de aproximadamente 3,8).
Os problemas que mais têm afetado o desempenho do Colegiado são a baixa
participação dos gestores públicos (aproximadamente 4,25), a alta rotatividade dos membros
(aproximadamente 3,75) e a baixa capacidade técnica para avaliação dos projetos.
No tocante à elaboração do diagnóstico territorial, os respondentes afirmam que o
Colegiado participou das três etapas, sendo 76,8% de participação nas oficinas de discussão,
53,6% na revisão e 51,8% na concepção e elaboração.
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Somente 73,2% dos respondentes atestam a existência de um documento que contenha
uma visão de longo prazo o território. E o desempenho do Colegiado em sua elaboração foi
revelado em 75% de participação nas oficinas de discussão, 60,7% na concepção e elaboração
e 55,4% na revisão do documento.
Temos, ainda, a avaliação do desempenho do Colegiado na elaboração do PTDRS,
revelando: 78,6% de participação nas oficinas de discussão, 62,5% na concepção e elaboração
e 57,1% de participação na revisão do Plano.
6.

Avaliação de Projetos
No tocante ao indicador avaliação de projetos, o Território do Mato Grande – RN foi

contemplado com 2 (dois) Projetos de Investimentos ambos para aquisição de 2 (duas)
motocicletas, 1 (uma) para o município de Ceará-Mirim e outra para o município de Taipu,
vale ressaltar que ambos os projetos foram concluídos no ano de 2005. O valor destes
investimentos foram de R$ 7.900,00 e 7.648,00 respectivamente, sendo R$ 14.016,00 de
recursos financiados pelo MDA. Entretanto, é importante registrar que depois de feita
consulta junto aos consultores do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA para
dirimir dúvidas quanto a avaliação destes projeto, a orientação dada foi que a Célula de
Acompanhamento e Informação desconsiderasse a avaliação tendo em vista que os resultados
obtidos pelos investimentos com relação a eficácia e efetividade seriam mínimos e pouco
representativos para uma análise mais substancial.
7.

ICV – Análise dos Indicadores

7.1. ICV – Índice de Condições de Vida da população do Mato Grande

O indicador ICV que revela o nível de melhoria na qualidade de vida dos entrevistados
segundo sua percepção. Os sujeitos tomados para coleta de dados nesta pesquisa realizada
pela Célula de Acompanhamento e Informação do Território do Mato Grande – RN foram os
pescadores, ribeirinhos, quilombolas e agricultores familiares.
Quanto à dimensão Fatores do Desenvolvimento esta apresentou índice de 0,484
considerado como médio, tomando como referência as variáveis apresentadas no questionário.
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“Ressalta-se que, as variáveis “programas de governo”, ‘acesso a crédito”, “acesso
a assistência técnica” e “presença de instituições” apresentaram índices entre 0,20 a 0,40, o
que, segundo classificação apresenta um nível médio baixo. Quanto ao critério acesso ao
crédito, isto decorre da dificuldade do agricultor familiar em obter crédito devido as barreiras
impostas pelos bancos.
Ainda com relação as variáveis programas de governo, acesso a assistência técnica
e presença de instituições, estes índices foram baixo levando em consideração o indicador de
ICV registrado pelo Território do Mato Grande, chegando a 0,494. Este dado pode ser
explicado devido ineficiência dos programas de governo que não vem gerando resultados
significativos que denotem mudanças representativa na dinâmica do território e na vida do
agricultor familiar, do quilombola, das famílias ribeirinhas e dos pescadores. Quanto a
assistência técnica esta apresenta pouca efetividade, tendo em vista que a visita dos técnicos
as comunidades são para resolver problemas pontuais e não no sentido de oferecer
treinamento e capacitação a estes públicos.
Entretanto, as variáveis “área utilizada para produção” e “condições de moradia”,
estas apresentaram índices relativamente alto (0,606) e (0,677) respectivamente, levando em
consideração o índice apresentado pelo território de 0,494. É factível afirmar que segundo os
sujeitos entrevistados as condições de moradia melhoraram, onde hoje as comunidades que
vivem no campo conseguem já oferecer condições dignas de moradia a seus familiares.
No tocante, as características do desenvolvimento, os índices apresentados ficaram na
média do indicador do território, vale o registro para as variáveis “conservação da área de
produção” e “preservação da vegetação nativa” devido ao grau de conscientização dos
sujeitos entrevistados, tendo em vista que estas áreas são espaços que oferecem condições e
recursos para o sustento das suas famílias.
Em se tratando dos efeitos do desenvolvimento, ressalta-se a variável “permanência
dos familiares no domicílio” com índice apresentado de 0,828 bem acima ICV do Território
do Mato Grande como também da própria dimensão “efeito do desenvolvimento” que
alcançou resultado de 0,557 o que mostra que as famílias inseridas no contexto rural ainda
vivem uma certa dependência do chefe da família.
7.2. ICV – Sem Produção
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Analisando o indicador de ICV sem produção, registra-se que o índice alcançado pelo
Território do Mato Grande foi de 0,533 e com relação as dimensões “fatores do
desenvolvimento” e “características do desenvolvimento”, estas apresentaram índices e
freqüência “nulos”, ou seja, as variáveis só tem inferência a partir de uma co-relação com a
produção. Já com relação a dimensão “efeitos do desenvolvimento” apresentam uma corelação mesmo levando em consideração o ICV sem produção. Aqui como também no
indicador com produção a variável “permanência dos familiares no domicílio” obteve o
mesmo índice 0,828 o que demonstra que esta variável ele independe da produção.

7.3. ICV - Com Produção
O Índice de Condições de Vida dos 189 entrevistados “Com Produção” apresenta-se
em 0,497, sendo seus indicadores estabelecidos da seguinte maneira: Fatores de
Desenvolvimento (0,484), Características de Desenvolvimento (0,452) e Efeitos de
Desenvolvimento (0,570).
A percepção dos entrevistados quanto aos fatores de desenvolvimento apresenta-se
razoável nos quesitos de produção familiar, como também em condições de moradia e
escolaridade. Observa-se que a população rural encontra-se satisfeita – de forma razoável,
pois 73,5% estão entre Bom-Regular - com a quantidade de pessoas que trabalham e
contribuem para a renda das famílias, como também com a proporção de suas áreas de
produção. Além disso, há satisfação com o nível de escolaridade dos membros da família e,
principalmente, com as condições de moradia. Um fato que se contrapõe a realidade
observada, pois as famílias dos respondentes no geral tinham um nível de escolaridade que
não passava do ensino fundamental completo e condições precárias de moradia. Tal confronto
de pontos de vista mostra a condição de submissão que os moradores das comunidades rurais
são postos a partir da falta de ação do poder público nas bases fundamentais da qualidade de
vida da população.
Ainda na dimensão dos fatores de desenvolvimento, o que os produtores observam
como pontos mais deficitários são aqueles referentes à assistência institucionalizada e
comercialização. Tal posicionamento é inferido a partir dos índices de fatores como acesso a
mercados, crédito e assistência técnica juntamente com a frágil presença de instituições de
apoio e fomento e programas do governo que se apresentam numa variação de 0,272 à 0,458,
níveis significativamente baixos. Tais fatores se estivessem em nível satisfatório seriam os
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propulsores de um desenvolvimento sustentável para a comunidade, pois possibilitariam
condições de trabalho tornando-os menos dependentes de programas de assistência social e
transferência de renda.
Acerca das características do desenvolvimento, a população rural com produção
entende que sua renda familiar está razoável, porém acredita que a diversificação dessa renda
é ruim. Demonstrando, assim, uma fragilidade do meio rural que é ausência de oportunidades
de trabalho além da atividade agrícola e a dependência de programas de transferência de
renda. Quanto à produtividade do trabalho e da terra, novamente a avaliação dos produtores é
razoável, entretanto não se encontram satisfeitos com a diversificação das atividades que
realizam. Na perspectiva ambiental, o entendimento dos entrevistados é que a situação de
conservação e preservação dos recursos naturais está, no geral, boa, visto que suas atividades
dependem, fundamentalmente, de tais cuidados.
No tocante aos efeitos do desenvolvimento, o nível de permanência dos familiares é
alto mesmo com as situações desfavoráveis inferidas nas análises anteriores quanto às
condições de trabalho e renda. Apresentando, dessa maneira, um forte sentimento de
identificação com o território
As condições de alimentação, nutrição e saúde apresentam um índice médio e, em sua
maioria, a população enxerga que tais condições estão em nível bom. Porém, a situação
observada era a satisfação dos respondentes com o fato de não faltar a alimentação, e não com
a qualidade.
As situações econômica e ambiental são avaliadas em regular, esta, e boa, aquela.
Assim, gerando índices médios. Ainda, temos como efeitos do desenvolvimento o
engajamento social (participação política, em organizações culturais e em atividades culturais)
em nível razoável.

7.4. ICV – Agricultura Familiar
Aproximadamente 45% dos respondentes COM PRODUÇÃO se enquadram no grupo
da Agricultura Familiar e os índices são absolutamente próximos ao do grande grupo. O
Índice de Condições de Vida é 0,493 e os indicadores se apresentam em Fatores de
Desenvolvimento (0,479), Características de Desenvolvimento (0,452) e Efeitos do
Desenvolvimento (0,561).
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Os agricultores familiares também se apresentam satisfeitos com a produtividade - seja
em mão de obra, seja em área utilizada. Como também, com a escolaridade e condições de
moradia de suas famílias. Mas também mantém a insatisfação com as questões de assistência
institucionalizada. Um fato que preocupa pelo histórico de dificuldades de desenvolvimento
dos agricultores familiares no tocante às suas atividades produtivas, especialmente, à
comercialização de sua produção. Aliado a esse fator negativo, temos a baixa diversificação
-de renda e produção agrícola que fragilizam ainda mais a condição de vida dessas famílias.
Nos efeitos do desenvolvimento, a questão da permanência dos familiares no
domicílio se mantém alta, ainda que sejam constantes as dificuldades em geração de renda.
Curiosamente, os respondentes avaliam a economia em situação favorável. E ainda, mantém
uma participação social razoável, sobretudo a participação política e em organizações
comunitárias que se potencializadas são agentes capazes de garantir o desenvolvimento de
suas localidades.

7.5. Características da População entrevista para o cálculo do ICV-T
7.5.1. População

Foram entrevistadas 295 pessoas dentro da área pré-definida para a pesquisa, sendo
sua faixa etária dividida entre pessoas com até 25 anos, correspondente a 22,03% da
população total; pessoas de 25 a 40 anos, correspondente a 28,14% da população pesquisada;
e pessoas acima de 40 anos, relativo a 49,83% da população total. Além disso, 65,08% deles
eram do sexo feminino, enquanto o sexo masculino equivale a 34,92%. Esse número superior
de entrevistadas mulheres é referente ao caráter do trabalho no campo, onde no horário da
pesquisa (manhã e tarde) os homens estavam, em sua maioria, trabalhando na área rural.
Ainda sobre o perfil dos entrevistados, 64,06% são produtores, sendo 28,81% da
agricultura familiar e 35,25% com produção não familiar. O restante não se caracteriza como
produtor. Sobre o quesito Chefe da Família, a maior parte dos entrevistados é chefe da família
(44,07%) e esposa/marido do chefe da família (33,22%).

7.5.2. Educação

Acerca da abordagem sobre Educação o número total de entrevistados foi de 189
pessoas. Dessa totalidade, em apenas 60,32% dos casos todos os membros da família maiores
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de 15 anos são alfabetizados. Se comparado com os territórios pesquisados das regiões Sul e
Sudeste, o índice do território do Mato Grande é inferior. Porém, se confrontado com os
territórios da região Nordeste, o índice se assemelha bastante, uma vez que a média nordestina
sobre o quesito é cerca de 54%. Seguindo, os resultados dos adultos que completaram o 1º
grau nas famílias pesquisadas são de somente 12,70%, valor muito baixo no que concerne à
abordagem Educação. Finalmente, as pessoas em idade escolar que estão matriculados e
freqüentando regularmente a escola são de 58,20%.

7.5.3. Serviços Básicos

Nesta abordagem foram entrevistadas 189 pessoas no total. Acerca das características
dos serviços básicos que contemplam o território do Mato Grande, 99,47% possuem energia
elétrica nas suas moradias. Isso representa quase que a totalidade dos moradores da região
com acesso a esse serviço. Em relação à presença de água dentro ou próxima da casa, 96,30%
relataram possuir esse serviço; enquanto que o percentual de banheiros dentro da casa foi de
91,01%.
Ainda sobre os serviços básicos, percebe-se que a população tem acesso a móveis
básicos como fogão a gás (94,18%) e geladeira (94,71%). Porém, quando se avalia a posse de
móveis mais modernos o resultado é diferente. Apenas 55,56% da população entrevistada
relata possuir telefone; e tampouco possuem computador. O eletrodoméstico é possuído por
1,59% dos pesquisados.

7.5.4. Comercialização

Em relação à comercialização no território do Mato Grande, foram entrevistadas 189
pessoas. Dessa população, 32,80% avaliam como mais para ruim a atuação de
intermediários/atravessadores no processo de comercialização da produção. Na região é uma
realidade a ação de atravessadores no intermédio deste processo, que, ao final, acaba tornando
menor o resultado financeiro das vendas dos produtores no período. Outro fator que dificulta a
comercialização de produtos são as condições para ir até o mercado. A pesquisa avaliou que
38,10% dos entrevistados avaliam como mais pra ruim essas condições. Tratando-se de zona
rural, o acesso aos mercados é complicado; não existem boas vias para distribuição da
produção. A de se observar também que 33,33% apreciaram como mais para ruim a venda de
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produtos, bem como 44,97% avaliam como mais para ruim as condições para compra de
insumos. Esses fatores só fortalecem a presença do atravessador que, em meio a todas essas
circunstâncias, apresentam-se como uma saída oportuna para a situação.
a)

Dimensão 1: Fatores de Desenvolvimento
Os quesitos Número de famílias trabalhando e Mão de obra familiar estão em um

nível instável (0,537 e 0,529, respectivamente). A maior parte das famílias que trabalham, seja
com produção familiar ou não, utiliza a mão de obra de seus parentes. Já em relação à área
utilizada para produção o nível é estável (0,606). A escolaridade apresentou uma média de
0,542 e acompanha a análise anterior da educação onde parte dos jovens em idade escolar está
freqüentando a escola, porém os adultos não concluíram o 1º grau. No que concerne à análise
das condições de moradia, o nível se mantém numa faixa de estabilidade (0,677), apesar de
existirem casos de extrema pobreza em que a família vive em condições sub-humanas. No
quesito acesso aos mercados, novamente o fator acompanha a análise anterior e demonstra
uma situação instável (0,458), o que só fortalece a presença e atuação dos atravessadores nas
comunidades rurais.
Em relação ao acesso aos programas do Governo, são poucas as famílias que tem
esse benefício (0,383). Além de não possuir, os entrevistados disseram também que o acesso é
muito complicado e restrito. Outro item crítico é o acesso a crédito e assistência técnica
(0,317 e 0,272, respectivamente). A população pesquisada relatou que existem muitas
restrições para se ter acesso a crédito e somente os grandes produtores é que fazem uso desse
benefício. Ainda sobre o item, relataram que não recebem assistência técnica de nenhum
órgão/instituição do Governo ou privada. Por fim, a atuação de instituições como
cooperativas, associações, sindicatos e movimentos sociais, é muito baixa (0,376)
apresentando um nível crítico.
b)

Dimensão 2: Características do Desenvolvimento
Acerca dessa dimensão, as variáveis: Renda familiar (0,489), Produtividade do

trabalho (0,458) e Produtividade da terra (0,495), encontra-se em níveis instáveis. A renda das
famílias, por vezes, não é suficiente para garantir seu sustento. Já as variáveis relacionadas à
terra tem seus níveis baixos devido à forte dependência de condições naturais (chuvas, pragas,
20

seca, etc.) e falta de assistência técnica. A variável Diversificação da produção agrícola
(0,376) apresenta a forte dependência de apenas uma cultura que, por questões sociais e
culturais, é passada de pai para filho. Novamente, a ausência de estudos de aptidão do solo e
trabalhos técnicos dificulta a diversificação da produção e culturas. No âmbito mais
econômico, a diversificação nas fontes de renda familiar (0,276) cria uma forte dependência
dos programas do Governo, uma vez que essa se mostra como a única fonte de renda além da
produção cotidiana. Já as variáveis mais ambientais: Conservação das fontes de água (0,489),
Conservação da área de produção – solo (0,533) e Preservação da vegetação nativa (0,503)
apresentam níveis de instabilidade. Boa parte da água que sem utiliza para afazeres
domésticos e para produção é advinda de cisternas (gestão pessoal) ou poços (gestão
coletiva); isso torna a idéia de conservação do bem mais presente. Não obstante, há a
preocupação com solo. Porém, eventualmente alguns agricultores ainda queimam os resíduos
sólidos na área de produção – prática condenada para a conservação do solo. Por fim, a mata
nativa é preservada devido ao conhecimento da legislação ambiental apresentada pelo
IBAMA e INCRA, como pela presença de fiscais na região.
c)

Dimensão 3: Efeitos do Desenvolvimento
As famílias afirmaram que as condições de alimentação e nutrição são minimamente

atendidas (0,638). Porém, em relação às condições de saúde (0,563), o nível de estabilidade
diminui. Quanto à permanência dos familiares no domicílio, há um pequeno êxodo em
famílias que não dependem de produção. Enquanto que a média nas famílias produtoras
(produção familiar ou não) tende a manter-se estáveis (0,828), nas que não produzem esse
valor diminui devido a não ligação com a terra (0,790). Nas questões que se referiam às
mudanças nos últimos 5 anos, no âmbito econômico pôde-se perceber um desenvolvimento no
ganho financeiro, tanto pelo pela produção quanto pelos programas governamentais.
Entretanto, não foi percebido pelos pesquisados um desenvolvimento no âmbito ambiental.
Eles aferiram que tudo estava do mesmo jeito que antes.
A participação em organizações comunitárias obteve o nível instável de (0,469), pois
a participação da população restringe-se as atividades realizadas pela igreja. Já a participação
política foi vista por grande parte dos entrevistados como o pagamento de sindicato tão
somente. Essa percepção dificultou a análise do indicador (0,458), pois era ínfima a atuação
política de fato. Finalizando, a participação em atividades culturais (0,350) foi muito baixa.
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Assim, era percebido apenas nas comunidades que ainda tinham ligações com tradições
indígenas e quilombolas.
8.

Análise Integradora de Indicadores e Contexto
As relações estabelecidas com relação aos indicadores identidade, capacidades

institucionais, gestão do colegiado e resultados dos projetos, denunciam similaridades e
contrapontos existentes entre os resultados obtidos e que merecem aqui ser discutidos. Diante
de tal fato expressa-se a intenção e a necessidade dos sujeitos locais em estarem pensando em
ações conjuntas que fortaleçam as potencialidades do território e busquem respostas às
fragilidade apresentadas. Para isso, é importante questionar o modo de convivência social
destes sujeitos, ou seja, “como queremos viver, individual e coletivamente?”. Os problemas
foram analisados e discutidos juntamente com as potencialidades, consideradas as ameaças e
oportunidades para elaboração da visão de futuro para um horizonte desejável.
I – Maior Dinamização da economia da região, aproveitando as potencialidades e diversidades
existentes para gerar renda e empregos para a população do Mato Grande.
II – Acesso da população aos serviços sociais básicos de saúde, educação, assistência social e
habitação, saneamento básico, segurança e laser, objetivando a universalização destes serviços
a maioria da população e melhorar a qualidade dos serviços já oferecidos;
III – Maior participação da população nos processos decisórios da região, sobretudo no que se
refere as ações governamentais e fortalecimento das organizações governamentais e não
governamentais do território.
IV – Sustentabilidade econômica do modelo de desenvolvimento, aumentando o uso dos
recursos naturais, mas levando em consideração as fragilidades e restrições ambientais da
região.
V – Maior atenção aos Assentamentos e Comunidades rurais do território em função da
importância da Agricultura Familiar no contexto da economia rural da região.
Quanto às particularidades do território, observou ao final da pesquisa que os instrumentos
utilizados para coleta de dados não contemplou aspectos relacionados a articulação entre
Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável e o Colegiado Territorial com
representação política efetiva, de modo que possa contribuir para qualificação e efetivação das
ações relacionadas a política territorial do Mato Grande – RN. Outro ponto que não foi
proposto nos instrumentos de pesquisa, diz respeito a participação dos atores do setor
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empresarial nas reuniões do colegiado, tendo em vista a importância destes sujeitos na
dinâmica do território.
Por fim, acredita-se na importância do desenvolvimento de pesquisa relacionada a
concepções e dicotomias entre rural e urbano. O território deve ser apropriado nas suas
dimensões relacionais constituindo um todo e, o grande desafio está, por conseguinte, em
nomear uma estratégia realista que possibilite a efetivação de ações setoriais para uma
articulação horizontal de intervenções. Portanto, acredita-se que uma pesquisa que procure
entender como o Território, através do Colegiado, vem tentando lidar com esta problemática
merece atenção.
9.

Propostas e Ações para o Território

9.1. A articulação entre Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável e o
Colegiado Territorial: representação política e agricultores familiares
Esta proposta de pesquisa tem como principal objetivo analisar em que medida as
discussões feitas no Colegiado tem sintonia com as feitas nos diversos CMDRS dos
municípios pertencentes ao Território Mato Grande. Trata-se de fazer um levantamento das
discussões nos CMDRS, dos representantes, das deliberações , entendendo esse espaço como
um local propício para discussão do desenvolvimento rural dos municípios, portanto,
totalmente articulado com as proposições do Colegiado. Em que medida os representantes dos
CMDRS também fazem parte das discussões do Colegiado? Trata-se de pensar como o local
se articula com o territorial e a dimensão espacial de correspondência entre a atuação dos
atores sociais e a institucionalidade da política.
9.2. Movimentos sociais e as articulações políticas
Levando-se em consideração que os movimentos sociais são peças chave para a
reorientação de uma série de políticas públicas, além de trazer uma gama de temas para a
esfera pública, esta proposta busca averiguar em que medida os movimentos sociais no Mato
Grande têm se articulado de maneira a fomentar o debate nos espaços de representação
política, especificamente no que se refere ao âmbito territorial. É preciso desenvolver estudos
sobre o desempenho das organizações rurais de base, e que se localizem os fatores

23

determinantes dos casos bem sucedidos e os que estão associados às experiências mais
problemáticas.

9.3. Para além do agrícola: novo foco de relações sociais
Embora as definições sobre desenvolvimento territorial incorporem a visão de que o
território engloba atividades de setores econômicos diferentes (agricultura, indústria, etc.) e
supera a clivagem rural-urbano, não são ainda suficientemente esclarecidas as relações dos
territórios com a dinâmica social e econômica mais ampla.
Segundo Veiga (2003), é primordial que se ignore as concepções e dicotomias entre
rural e urbano. O território deve ser apropriado nas suas dimensões relacionais constituindo
um todo e, o grande desafio está, por conseguinte, em nomear uma estratégia realista que
possibilite a efetivação de ações setoriais para uma articulação horizontal de intervenções.
Portanto, acredita-se que uma pesquisa que procure entender como o Território, através do
Colegiado, vem tentando lidar com esta problemática merece atenção. Em que medida, atores
do setor empresarial vem participando dos debates? Como fazer essa aproximação?

9.4. Ações a serem desenvolvidas para qualificação da política territorial:
•

Capacitação constante dos representantes no Colegiado, tanto da sociedade civil quanto
do poder público;

•

Capacitação dos membros dos diversos conselhos municipais para aperfeiçoarem o
debate sobre a questão territorial;

•

Elaboração de um projeto de desenvolvimento junto ao Colegiado que Casarotto Filho e
Pires chamam, com razão, de “pacto territorial” e que deve responder a cinco
requisitos:

1 - Mobilizar os atores em torno de uma “idéia guia”;
2 - Contar com o apoio destes atores não apenas na execução, mas na própria elaboração do
projeto;
3 - Definir um projeto que seja orientado ao desenvolvimento das atividades de um território;
4 - Realizar o projeto em um tempo definido;
24

5 - Criar uma entidade gerenciadora que expresse a unidade (sempre conflituosa, é claro)
entre os protagonistas do pacto territorial.
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