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EPÍGRAFE 

Um homem também chora 

Menina morena 

Também deseja colo 

Palavras amenas... 

Precisa de carinho 

Precisa de ternura 

Precisa de um abraço 

Da própria candura... 

Guerreiros são pessoas 

Tão fortes, tão frágeis 

Guerreiros são meninos 

No fundo do peito... 

Precisam de um descanso 

Precisam de um remanso 

Precisam de um sono 

Que os tornem refeitos... 

É triste ver meu homem 

Guerreiro menino 

Com a barra do seu tempo 

Por sobre seus ombros... 

Eu vejo que ele berra 

Eu vejo que ele sangra 

A dor que tem no peito 

Pois ama e ama... 

Um homem se humilha 

Se castram seu sonho 

Seu sonho é sua vida 

E vida é trabalho... 

E sem o seu trabalho 

O homem não tem honra 

E sem a sua honra 

Se morre, se mata... 

Não dá prá ser feliz 

Não dá prá ser feliz... 

(Gonzaguinha) 

  

 

 

http://letras.mus.br/gonzaguinha/
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RESUMO 

 

Nas últimas três décadas, muitos estudos nas ciências sociais foram marcados por uma intensa 

discussão, tendo como foco as problemáticas do campo. As relações conflituosas do 

campesinato com grileiros e latifundiários, assim como o debate quanto à decomposição ou 

recriação da classe camponesa e a forma na qual essa se insere no mercado capitalista, vem 

sendo o foco destas discussões.  Historicamente o espaço rural brasileiro é concebido como 

palco de intensos conflitos sociais, tendo como principal motivo a posse e a propriedade da 

terra. Tais conflitos têm por objetivo uma melhor distribuição da terra e a promoção de uma 

reforma agrária justa, que promova, assim, uma melhor distribuição de renda e 

consequentemente menores injustiças sociais. Contudo, o panorama atual dos conflitos 

agrários está marcado por novo modelo de política agrária, conhecida como reforma agrária 

de mercado, baseado em um mercado de terras, idealizados pelo BIRD (Banco Mundial) e 

promovido e aprimorado pelo Estado brasileiro. Em Sergipe, a problemática agrária é 

agravada devido à pequena extensão territorial do estado, o que gera uma pressão social, 

agravando os conflitos diretos pela posse da terra. E é dentro da perspectiva de sanar tal 

problemática que a reforma agrária de Mercado (RAM), como é conhecida, passa a ser 

vendida em Sergipe, assim como em todos os estados que a adota como política de reforma 

agrária. No campo da geografia, tal fenômeno ganha uma posição de destaque, visto que essa 

nova forma de gestão do espaço brasileiro promove uma novíssima dinâmica territorial desses 

espaços. Assim, requerendo uma análise mais aprofundada dos processos relacionados, 

multidimensionais, multiescalares e atemporais, que determinam não só novos territórios, mas 

a forma peculiar que a territorialidade os moldam, a partir de uma identidade constituída 

anteriormente e das experiências nos territórios do passado. Em Sergipe, tal modelo de 

reforma agrária passou a ser implantado a partir de 2001 com o Fundo de Terras e da Reforma 

Agrária (o então programa Banco da Terra) e deu continuidade com o Programa Nacional de 

Crédito Fundiário em ambas as linhas de financiamento, a CAF e a PCPR. Em nosso estudo, 

analisamos ambas as linhas utilizando como recorte espacial o município de Lagarto, ficando 

constatado que: o ideário da reforma agrária passou a ser travestido pelas políticas de RAM; a 

reforma agrária proposta pelo BIRD não provocou significativas transformações na realidade 

dos beneficiários; a RAM enquanto política pública de redução da pobreza passa a agir como 

instrumento de redefinição das dinâmicas territoriais dos espaços onde se instala; a ausência 

do poder púbico nos empreendimentos da RAM favorece a criação de um mercado ilegal de 

terras, visto que a falta de um acompanhamento próximo abre brechas para a comercialização 

de lotes; a RAM se incorpora na implementação do Estado neoliberal e é usada como 

instrumento de perpetuação da acumulação de capital, assim como de repressão social, 

negando a luta como instrumento de transformação social e minando movimentos sociais a 

partir do discurso da passividade. Mesmo com todas as adversidades, bons materiais foram 

encontrados nos territórios pesquisados. Destaca-se nesse cenário um sentimento de 

satisfação, que se atribui pela realização simbólica de uma identidade projetada no trabalho do 

campo. Nesse sentido, a apropriação do território pelo camponês caracteriza-se não pelas suas 

relações materiais e sim pelo valor simbólico que este possui para seu modo de vida e 

trabalho. 

     

Palavras-chave: Território, Reforma Agrária de Mercado e Identidade Territorial. 
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ABSTRACT 

 

In the last three decades, many studies in the social sciences were marked by an intense 

discussion, focusing on the problems of the field. Conflictual relations with the peasantry 

grabbers and landowners, as well as the discussion on decomposition or recreating the 

peasantry class and the way in which this fits into the capitalist market, has been the focus of 

those discussions. Historically, the Brazilian rural space is conceived as a stage of intense 

social conflicts, as the main reason the possession and ownership of land. Such conflicts are 

aimed at a better distribution of land and the promotion of a fair land reform, which, thus, 

promotes a better distribution of income and consequently fewer social injustices. However, 

the current landscape of agrarian conflicts are marked by new model of agrarian policy, 

known as market land reform, based on a land market, idealized by BIRD (Brazilian acronym 

for World Bank) and promoted and improved by the Brazilian state. In Sergipe, the agrarian 

problem is exacerbated due to the small land area of the state, which creates a social pressure, 

aggravating the direct conflicts over land ownership. And it is from the perspective of solving 

such problems that the agrarian reform Market (RAM as Brazilian acronym), as it is known, is 

now sold in Sergipe, as well as in every state that has adopted the policy of agrarian reform. 

In the field of geography, this phenomenon gains a prominent position, since this new form of 

management of the Brazilian space promotes a brand new territorial dynamics of these spaces. 

Thus requiring a deeper analysis of the related, multi-dimensional, multi-scale and timeless 

processes that determine not only new territory, but the peculiar form that territoriality shape 

them, from a previously recorded identity and experiences in the territories of the past. In 

Sergipe, such a model of agrarian reform began to be implemented in 2001 with the Fund for 

Land and Agrarian Reform (then the Land Bank program) and continued with the National 

Land Credit Program in both lines of credit, CAF and PCPR. In our study, we analyzed both 

lines using as spatial area the town of Lagarto, and we found that: the ideals of agrarian 

reform came to be disguised by the policies of RAM; agrarian reform proposed by BIRD had 

no significant changes in the reality of the beneficiaries; RAM as a public policy of poverty 

reduction will act as a tool for redefining the territorial dynamics of the spaces where it‟s 

located; the absence of pubic power in the enterprises of RAM favors the creation of an illegal 

land market, since the lack of a close up leaves openings for marketing of lots; RAM is 

incorporated in the implementation of neo-liberal state and it is used as an instrument for 

perpetuating accumulation of capital, as well as social repression, denying the struggle as an 

instrument of social transformation and undermining social movements from the discourse of 

passivity. Against all the odds, good data was found in the territories surveyed. Stands out in 

this scenario a sense of satisfaction, which assigns the symbolic realization of an identity 

projected in the fieldwork. In this sense, the appropriation of land by peasant is characterized 

not by their material relations but by the symbolic value that it has for their way of life and 

work. 

     

Keywords: Territory, Market Land Reform and Territorial Identity. 
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INTRODUÇÃO  

 

No decorrer de nossas vidas nos deparamos com vários acontecimentos que são 

simples fatos sociais, entre estes alguns imprimem em nós e em nossa comunidade marcos e 

sentidos maiores. Esses acontecimentos ganham uma conotação de fato histórico e como tal 

incita-nos a curiosidade de compreender as transformações decorrentes destes. Nessa 

perspectiva a linha que separa o pesquisador do objeto da pesquisa apresenta-se de forma 

muito tênue, exigindo assim nosso afastamento de opiniões ou concepções pessoais. 

A pesquisa começou a se desenhar no início do novo milênio, com a implantação na 

associação de minha comunidade, Olhos D‟água município de Lagarto, de um 

empreendimento do então Programa de Financiamento Rural Banco da Terra. Tal 

empreendimento alterou o cotidiano com mudanças de ordem social, politica e econômica o 

que implicou no surgimento de uma coletânea de problemas de ordem administrativa e 

financeira entre os beneficiários e consequentemente, na relação destes com o restante da 

comunidade. 

No entanto, a percepção da real dimensão da problemática deu-se no ano de 2006, já 

frequentando a Universidade Federal de Sergipe, quando nos é apresentada a questão agrária 

do Brasil. Esta surge de maneira imediata à ocupação de seu território no processo de 

colonização a partir da política das capitanias hereditárias ainda no século XVI, onde gestou-

se a estrutura concentradora e antissocial do campo  brasileiro, o que tornou o latifúndio uma 

regra. 

Passamos a compreender como a estrutura agrária brasileira formou-se pautada na 

apropriação de grandes extensões de terras por uma pequena parcela da população e esse fato 

tem transformado o espaço rural brasileiro em um palco de intensos conflitos sociais, tendo 

como principal motivo a posse e a propriedade da terra. Esses conflitos se intensificam sobre 

tudo a partir da década de 1970 com o aparecimento das ligas campesinas e na sequencia do 

MST. Assim tais conflitos sempre buscaram uma melhor distribuição da terra e a promoção 

da reforma agrária imediata e justa, com o intuito de promover assim uma melhor distribuição 

de renda e consequentemente menores disparidades sociais. 
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Diante disto, passamos a entender a reforma agrária como meta fundamental para a 

inserção social de milhares camponeses desprovidos de terra, visto que a redistribuição da 

terra poderia desencadear a inserção social. Assim a reforma agrária apresenta-se como 

política pública essencial a transformação social da nação brasileira.   

Nesse contexto, observamos que a partir do final do século XX, a conjuntura político-

econômica provocou mudanças na maneira com que o Estado passou a abordar as 

problemáticas sociais do campo e a reforma agrária. Iniciou-se um novo modelo de políticas 

sócio-estruturais para o meio rural. Esse modelo ficou conhecido como Reforma Agrária de 

Mercado (RAM), pois se baseava em um amplo mercado de terras, financiado por múltiplos 

agentes financeiros.  

O modelo de Reforma Agrária de Mercado foi idealizado pelo Banco Internacional 

para a Reconstrução e o Desenvolvimento ou simplesmente Banco Mundial (BIRD), na 

perspectiva da implantação de uma nova agenda para o espaço rural. A RAM do BIRD surge 

com o intuito de substituir o modelo tradicional de redistribuição da terra, o qual estava 

pautado na desapropriação das propriedades rurais em desacordo com sua função social e 

produtiva, por um modelo de relações econômicas de compra e venda de terras, através de 

financiamentos direcionados pelo Banco Mundial a países com problemas agrários e com 

tensões sociais no campo. Assim, desloca-se a reforma agrária da intencionalidade de 

redistribuição de terras e inserção social para bases meramente comerciais. 

É a partir da abstração de todo esse conhecimento da questão agrária atual que 

problematizamos o nosso trabalho como um intenso processo de (re)produção do espaço, 

dotado de uma dinâmica territorial distinta daquelas já vivenciadas, imbuídas de 

transformações econômicas, sociais e afetivas, fixando novas tessituras a esse espaço.      

Em vista de tais precedentes, objetivamos com esse trabalho a analise da (re)produção 

espacial, assim como a nova dinâmica territorial decorrentes dos Programas de Reforma 

Agrária de Mercado, procurando levantar o contexto sociopolítico de criação de seus 

programas, investigando seus parâmetros econômicos e a formação de identidade territorial 

diante do empreendimento pelos assentados. 

 A área escolhida para ser pesquisada foi o município de Lagarto/SE, não só pela 

ligação afetiva, mas por apresentar-se em destaque no cenário de Sergipe no tocante a RAM. 
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O embasamento metodológico partiu inicialmente de uma discussão teórica, que 

permitiu refletir todo o contexto que circunda o objeto de estudo. Foram levantados dados 

secundários de ordem oficial que dessem embasamento a argumentações em alguns órgãos 

públicos como a EMDAGRO, a PRONESE, o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais de Lagarto assim como no LABERUR/NERA. É nesse momento da pesquisa que 

damos ciência do alcance da problemática, o que possibilitou uma apresentação clara das 

políticas de RAM. 

Para a segunda etapa da pesquisa foi necessário a seleção de uma amostra, visto que 

não tínhamos tempo viável para pesquisar todos os empreendimentos de RAM do município 

de Lagarto. Após análise de dados de implantação, selecionamos 3 (três) empreendimentos de 

programas de RAM o que possibilitou a construção de um quadro de especificidades dos três 

diferentes programas implantados em Sergipe anulando assim as possíveis variáveis 

edafoclimáticas, culturais e econômicas com indicadores de seleção. Foram eles a 

comunidade Sabueiro oriundo do empreendimento do Programa Banco da Terra, o 

empreendimento Mariquita II do Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR) e o 

empreendimento Queimadas oriundo do Programa Consolidação da Agricultura Familiar 

(CAF). 

Com a definição dos empreendimentos a serem pesquisados e objetivando a 

consolidação de bases para a pesquisa, foram realizados trabalhos de campo, para o 

levantamento de dados empíricos. A partir das informações adquiridas com essas conversas, 

elaboramos um roteiro de entrevista semi-estruturada onde foram aplicados 38 entrevistas nos 

três empreendimentos e outras três com representantes dos órgãos gestores.  

O resultado dessas duas etapas da pesquisa proporcionou a construção de três 

capítulos, que exploram a temática da seguinte forma: 

O primeiro capítulo apresenta a RAM,  em uma perspectiva teórico-conceitual, aborda 

as teorias clássicas do capitalismo agrário, os processos de construção da problemática agrária 

brasileira e suas nuances do final do século XX, bem como discute a categorização da 

Geografia nesse processo de reestruturação territorial, sustentado no discurso do 

desenvolvimento e seu poder de interferir nas identidades territoriais. 

O segundo capitulo apresenta a luta pela reforma agrária no Brasil e em Sergipe, 

dando especial atenção ao município de Lagarto como um dos pioneiros desse processo. 
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Destaca também a expressividade quantitativa dos empreendimentos de RAM nesse 

município.  Apresentamos os programas de RAM existentes, bem como detalhamos os 

procedimentos metodológicos da pesquisa com o histórico e características dos 

empreendimentos pesquisados e o perfil dos beneficiários entrevistados. 

O terceiro capítulo traz os resultados da pesquisa desvelando as relações político-

institucionais, o distanciamento da RAM dos Movimentos Sociais, o novo contexto 

econômico, assim como as relações identitárias que se perpetuam nos empreendimentos. 

Por fim tecemos nossas considerações finais, incluindo sugestões, buscando com isso 

uma funcionalidade concreta para pesquisa, tanto para vida dos beneficiários, como para base 

de outros trabalhos futuros com temáticas semelhantes, colaborando assim, no processo 

contínuo de produção do conhecimento geográfico.    
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1 - A REFORMA AGRÁRIA DE MERCADO: uma nova realidade territorial para o 

espaço rural brasileiro  

1.1 - A questão agrária: teorias e contradições no capitalismo  

 O modo de produção capitalista materializou-se pelo mundo ocidental a partir da 

revolução industrial inglesa de 1750, evoluindo o capitalismo mercantil em uma forma intensa 

de acumulação de capital. No campo, esse processo de aprimoramento deste modelo não se 

fez prezando os mesmos moldes aplicados nas cidades.  

Segundo Martins (1979), desde a segunda metade do século XIX o sistema capitalista 

utiliza-se de relações pré-capitalistas ou mesmo não capitalista para a reprodução do capital, 

tendo como exemplo, respectivamente, as parcerias (o colonato brasileiro) e o modelo 

escravista, utilizado no Brasil desde as primeiras atividades econômicas no Nordeste 

brasileiro até o ano de 1888, tendo seu fim com a lei Áurea
1
 (motivada apenas como forma de 

se criar um mercado consumidor nacional para a expansão, da produção européia, 

principalmente a inglesa). O fato é que “(...) se os camponeses não são expulsos da terra, isso 

é porque beneficia a expansão do capitalismo, e se são expulsos também é por causa da 

expansão do capitalismo” (MARTINS, 1986, p. 151).  

A tendência do capital é a de apropria-se progressivamente de todos os ramos e setores 

da produção, no campo e na cidade, na agricultura e na indústria. Ainda na visão de Martins 

(1986), o capital não está a serviço do capitalista, assim como o trabalhador, o capitalista 

também serve ao capital, com uma crucial diferença entre ambos, o capitalista passa a 

acumular capital a partir da exploração do trabalho proletário, e o proletariado apenas tem sua 

mão de obra para ser explorada.   

 No processo clássico industrial de acumulação de capital monopoliza os meios de 

produção forçando uma radical separação entre esses e o trabalhador, o que cria as condições 

para a apropriação do trabalho. Contraditoriamente no campo, além de pagar um salário pela 

apropriação do trabalhado, o capitalista também precisa pagar uma renda para se apropriar da 

terra, transformando ambos em mercadoria, sendo que a contrapartida do trabalhador em troca 

de seu trabalho é o salário. Já o proprietário de terras cobra uma renda, para que essa possa ser 

                                                           
1
 Oficialmente, visto que, a simples promulgação da lei Áurea não extinguiu completamente o trabalho escravo, 

sobre tudo no campo brasileiro, onde pode ser encontrado até os dias atuais. 
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utilizada pelo capital ou pelo trabalhador. Nesse sentido terra passa a ser um obstáculo para a 

dominação do capital de tudo e de todos (MARTINS, 1986). 

 Ao submeter o proprietário de terras ao sistema, o capital age na sua forma mais pura, 

transforma tudo em mercadoria, atribui à terra um preço, possibilita sua venda ou 

arrendamento e o pagamento que é atribuído ao proprietário denomina-se de renda da terra. 

Para Marx (2008), renda da terra se constitui a partir do monopólio da mesma, configurando-

se na apropriação da natureza, sobrando para toda sociedade o fardo do seu pagamento. 

A renda da terra é uma categoria fundamental, especial no estudo da 

agricultura. Ela é um lucro extraordinário, suplementar, que ocorre tanto no 

campo como na cidade. Ela é também denominada renda territorial ou renda 

fundiária. Sendo a renda da terra um lucro extraordinário permanente, ela é, 

portanto um produto do trabalho excedente, ou seja, é fração da mais-valia. 

É mais precisamente, componente particular e específico da mais-valia 

(OLIVEIRA, 1990, p. 73). 

 De acordo com Martins (1986), a renda da terra não é captada pelo proprietário 

especificamente no aluguel da terra, de forma parcelada ou imediata. Ela se faz também de 

uma única vez no processo da venda da terra, no seu total ou em lotes parcelados a pequenos 

produtores, sendo que esses são quem realmente fazem a terra produzir riquezas.  

Sendo assim, a reforma agrária distributiva não provoca nenhum desconforto ao 

capitalista, desde que a expropriação seja paga em dinheiro à vista. Entretanto, o que 

desestimula o proprietário em relação à reforma agrária distributiva é o fato do pagamento da 

terra ser parcelado em um período de até vinte anos, problema solucionado para esses com a 

implantação, na última década, da reforma agrária de mercado. 

 Em sua explanação, Martins (1986), explica que todo esse processo de separação da 

terra e do capital enquanto modos de produção diferentes ou que a terra e o capital são a 

mesma coisa, não passa de ilusório, visto que, em nenhum dos casos anteriores pode-se se 

explicar como o capital se articula com a pequena produção familiar de camponeses, ou com 

toda produção agrícola. O que há aqui é uma sujeição do trabalho camponês ao capital. 

 Relacionado a isso, Oliveira (2004), embasado nas teorias marxistas de 

territorialização do capital e de monopolização do território pelo capital, desvela como o 

capital de modo contraditório “casa-se” com a propriedade da terra, esclarecendo que, no caso 

da territorialização do capital, o processo é exercido a partir da apropriação direta da terra 

pelo capitalista, extraindo não só a renda da terra pura e simples, mas também mais-valia no 
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processo de industrialização de seus produtos. Como exemplo podemos citar os complexos 

agroindustriais que se dedicam à monocultura de produtos de exportação sem se distanciar do 

mercado interno. Esse primeiro caso provoca de forma direta e perversa a desapropriação do 

campesinato forçando-o a migrar para as franjas urbanas, aumentando o exército de reserva e 

criando grandes bolsões de miséria. 

 Já a segunda forma de controle da terra pelo capital, segundo Oliveira (2004), dá-se 

pela monopolização do território, nesse caso o capital cria, recria e redefine relações 

camponesas de produção não havendo a expropriação da terra camponesa, nem o camponês é 

totalmente desvinculado do seu modo de vida. O que se estabelece é a apropriação do trabalho 

camponês e da renda de sua terra via mecanismos capitalistas de financerização da produção 

tanto por caráter tecnológico quanto pelo custeio da mesma, subjugando a produção assim 

como o trabalho camponês aos interesses do capital. 

 Essa segunda forma da apropriação do território pelo capital faz-se relevante nesse 

momento, visto que, todo e qualquer assentamento da “pseudo” reforma agrária brasileira se 

encaixa perfeitamente nessa ótica, pois não deixando de ser política pública a reforma agrária 

está sobre a seara do Estado, que consequentemente comunga dos mesmos objetivos que o 

capital. 

    

1.2 O Estado e a reestruturação da questão agrária no final do século XX: a reforma 

agrária como uma nova mercadoria 

Não propõe-se com esse trabalho fazer uma analise teórico conceitual aprofundada do 

Estado, pois não se considera como fundamental para o entendimento da temática proposta. 

Contudo faz-se necessário entender a qual modelo de Estado a RAM está inserida, pois esta é 

apresentada com política pública; e toda e qualquer política púbica apresenta-se carregada de 

objetivos, sendo que é o entendimento desse Estado que possibilita entender o porquê desses 

objetivos.   

O Estado: a superestrutura em função da acumulação  

No decorrer do último século inúmeros estudos foram realizados no sentido de 

esclarecer algumas questões que ainda hoje circundam a instituição Estado, estudo estes 
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relacionados a sua origem, função, organização e representação. Diante de tantas indagações 

encontra-se na literatura uma vasta teoria que gera uma intensa discussão no meio acadêmico. 

De acordo com Azambuja (2005), a origem do Estado é abordada de duas formas: 

enquanto teoria filosófica e no seu desenrolar histórico. Nesse trabalho não serão abordadas 

todas as teorias sobre a origem do Estado, mas, no entanto, apresentar-se-ão as principais. 

Explica Azambuja (2005), que as mais antigas teorias sobre a origem do Estado dizem 

respeito à ampliação da família como fator do seu desenvolvimento. Essa deriva do 

entendimento de que a família é a célula da sociedade e sua ampliação levaria a formação da 

mesma. Contudo, tal teoria é refutada por alguns autores, pois leva a um Estado tão antigo 

quanto a humanidade, o que torna essa hipótese consensualmente não verdadeira.  

No campo da filosofia, Azambuja (2005) afirma que outras duas teorias são de grande 

importância na discussão sobre a origem do Estado, são as contratuais, que defendem que o 

Estado nasce a partir de convenções sociais entre os homens e as origens violentas, que 

remetem a um Estado oriundo das convenções sociais ou da violência dos mais fortes. A 

segunda diz respeito a teoria de formação natural do Estado, sendo que esta parte do 

entendimento de que o Estado é produto da própria formação social ou da formação natural do 

poder. 

  O autor apresenta os três os processos de formação histórica do Estado como segue: a) 

os modos originários em que o Estado nasce diretamente de uma nação ou pais, sem que esse 

seja produto de um Estado preexistente; b) os modos secundários, em que vários Estados se 

unem para a formação de um Estado ainda mais forte e, c) os modos derivados, quando a 

formação do Estado está diretamente ligada a influência de outros Estados.   

Assim, Azambuja (2005) traz a teoria da formação jurídica do Estado. Para ele,      

pouco importa os processos que deram origem ao Estado, o core do estado é a implantação de 

uma constituição organizada por uma coletividade que cria órgãos que agem por ela.  

 Conceituar o Estado não é tarefa simples. São inúmeros os sentidos e significados que 

atribuídos ao Estado. Algumas correntes de pensamento o consideram como organismo 

natural oriundo da evolução da humanidade e outras o colocam como artificial, derivado da 

vontade coletiva. Ainda em relação a sua significação existe uma dupla consideração: para 
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uns ele é objeto de direito e para outros, sujeito de direito. Na visão de Maluf (2003) o Estado 

é uma criação de ordem jurídica que usa a força a serviço do direito. 

Ainda segundo Maluf (2003), existem elementos fundamentais na constituição de um 

Estado que de certa forma o caracteriza de uma maneira mais generalizada, que são: uma 

população, um território e um Governo. Ele afirma que a população é a substância humana 

que sem a qual não há a possibilidade da existência de um Estado. Já o território é a base 

física do Estado, o espaço sobre o qual ele se forma, e que esse se estende em três dimensões: 

supra-solo, subsolo e mar territorial. O último elemento, o governo, é encarregado pela gestão 

do Estado e garantidor de sua soberania.  

 O Estado moderno ocidental é constituído pelos poderes executivo, legislativo e 

judiciário que lhes cabem funções administrativas, legislativas e jurídicas respectivamente, 

sendo que cada poder agrega ainda a função de fiscal dos demais. 

Discutir a origem e sua conceituação não é suficiente para compreender o fundamental 

papel que o Estado possui nas sociedades modernas, sobretudo diante da égide do sistema 

capitalista. Segundo Miliband (1982) os homens, vivem hoje aquém do Estado. A realização 

de determinados objetivos, por indivíduos ou grupos requer necessariamente a presença do 

Estado, o que os tornam não somente seres sociais, mas também políticos, ainda que 

inconscientemente.    

  De acordo com Miliband (1982), o Estado desempenha papel fundamental nas 

economias capitalistas por meio de regulamentações, controle, coordenação e planejamento, 

além de ser o maior consumidor das indústrias, que sem os créditos, subsídios e benefícios a 

elas concedidos não poderiam sobreviver. De fato: 

Atualmente, há pouquíssimos aspectos da produção e do consumo que não 

estão profundamente afetados, direta ou indiretamente, por políticas de 

Estado. No entanto, não seria correto afirmar que o Estado apenas 

recentemente se tornou agente central para o funcionamento da sociedade 

capitalista. Ele sempre esteve presente (...). (HARVEY, 2005, p.79). 

A funcionalidade do Estado na sociedade capitalista provoca discussões e divergências 

na comunidade acadêmica. Segundo Maranhão (1984), o Estado possui a função de mediador 

dos conflitos sociais assim como o de promotor da justiça e do desenvolvimento de 

determinado país.  
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  Para Harvey (2005, p. 82) “(...) o Estado pode ser representado como idealização 

abstrata do interesse comum, o próprio Estado pode se tornar encarnação abstrata do princípio 

„moral‟ (nacionalismo, patriotismo, fascismo, todos apelam para isso em algum grau)”. Para 

esse autor, no pensamento marxista, o Estado detém a funcionalidade de dominação de classe:  

(...) essa interpretação materialista do Estado se amplia para uma concepção 

geral em que se considera o Estado „uma forma independente‟, que surge da 

contradição entre o interesse do individuo e o da comunidade. Essa 

contradição sempre se baseia na estrutura social e, em particular, nas classes 

já determinadas pela divisão do trabalho (...) e pela qual uma classe domina 

todas as outras. A partir disso segue que todos os conflitos dentro do Estado 

(...) são formas meramente ilusórias, nas quais os conflitos reais das 

diferentes classes lutam entre si. (MARX;  ENGELS, apud HARVEY, 2005, 

p.79). 

 

    Carnoy (1988) fala que, ao contrário de Hegel que considerava o Estado eterno, não 

histórico, com uma coletividade idealizada, Marx o via em uma realidade materialista da 

história, posto que o Estado não determina a sociedade e sim é a sociedade quem o determina.     

Nas palavras de Harvey (2005) o Estado tem o papel fundamental nas sociedades 

capitalistas de garantir a acumulação e o lucro, por meio da propriedade privada dos meios de 

produção e da força de trabalho, eliminando as barreiras da mobilidade dos capitais e do 

trabalho e a estabilidade do sistema monetário. 

Segundo Carnoy (1988), Marx entendia o Estado como emergido das relações de 

produção, não representante do bem-comum, rejeitando a visão do Estado como curador da 

sociedade como um todo. Assim, a função do Estado burguês é a legitimação das relações de 

poder e da repressão para reforçar a reprodução da estrutura e das relações de classe. 

 Ainda segundo Harvey (2005), o Estado possui papel muito importante na reprodução 

do sistema capitalista como promotor de bens e políticas públicas, maximizando os lucros e a 

acumulação: 

Claro que as políticas que, simultaneamente, apóiam a ideologia dominante e 

proporcionam benefícios materiais são duplamente apropriadas. Por 

exemplo, pode-se entender a política estatal relativa a posse de casa própria 

pela classe trabalhadora como, simultaneamente, ideológica (o principio de 

direito de propriedade privada obtém apoio muito difundido) e econômica  

(proporcionam-se padrões mínimos de abrigo e abre-se um novo mercado 

para a produção capitalista) (HARVEY, 2005, p. 88). 
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 Sendo assim, Carnoy (1988), nos revela que para Marx e Lenin o conflito de classes é 

irreconciliável e que o Estado não se manteria se houvesse a reconciliação destas, pois o 

Estado é o órgão de dominação e de opressão de uma classe dominante sobre outra, pois tem 

na criação da ordem o controle do conflito entre as classes.  

De acordo com Gómez (2006), no período pós Segunda Guerra, surge uma perspectiva 

desenvolvimentista muito bem propagada pelos países centrais, sobretudo pelos Estados 

Unidos a época com seu presidente Truman e seu famoso discurso de posse
2
. De acordo com 

esse autor o objetivo do discurso do desenvolvimento era alinhar os interesses econômicos 

dos países periféricos com os dos países centrais, indicando regras e procedimentos que 

seguidos corretamente levariam esses países de uma situação de subdesenvolvimento ao 

desenvolvimento em questão de tempo. 

No processo mundial do desenvolvimento, o Brasil como país incipiente em seu 

processo de industrialização, absorveu o discurso do desenvolvimento alinhado-se com os 

países centrais, o que se perpetua até os dias atuais.  

Diante deste contexto, a criação de políticas de desenvolvimento para o Brasil fica a 

cargo da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), distanciando-se 

das bases defendida por Truman, e priorizando o desenvolvimento dentro de bases nacionais.   

Essa perspectiva foi amplamente divulgada no Brasil pela CEPAL, a qual pode-se 

citar as ideias de desenvolvimento propostas por Celso Furtado, um dos seus maiores 

representantes, que conceitua o desenvolvimento em dois sentidos: 

(...) O primeiro diz respeito à evolução de um sistema social de produção na 

medida em que este, mediante a acumulação e progresso das técnicas, torna-

se mais eficaz, ou seja, eleva a produtividade do conjunto de sua força de 

trabalho. O segundo sentido em que se faz referencia ao conceito de 

desenvolvimento relaciona-se com o grau de satisfação das necessidades 

humanas. A ambigüidade nesse caso aumenta. Existe um primeiro plano no 

qual se pode usar critérios até certo ponto objetivos: quando se trata de 

satisfação das necessidade humanas elementares, tais como a alimentação, o 

vestimento, a habitação. Também é verdade que a ampliação da expectativa 

de vida de uma população – tidas em conta certas distorções introduzidas 

pela estratificação social – constitui indicador de melhora na satisfação de 

suas necessidades elementares (FURTADO, 1981, p. 15-16).  

                                                           
2
 Em seu discurso Truman dividia o mundo em dois blocos, o dos países desenvolvidos (industrializados e 

capitalizados historicamente e conhecidos como países de economias centrais) e os subdesenvolvidos, países de 

economia ainda não estáveis, com pouco ou nenhum processo de industrialização, sustentados por atividades 

primarias, com pouco consumo e altos índices de miséria.  
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Furtado (1981) alega com exatidão a ideia de que o desenvolvimento possui três 

dimensões. A primeira relaciona-se à eficiência do sistema social de produção, a segunda 

refere-se à satisfação das necessidades humanas e, por fim, traz uma dimensão do 

relacionamento ambíguo, que é a relação com os recursos naturais e sua escassez, devido a 

utilização destes e os objetivos das classes dominantes. A ambiguidade viria do fato que algo 

que possa parecer essencial a uma sociedade poderia ser supérfluo para outra, e assim, tal 

perspectiva é ideológica. 

Mesmo com essa conceituação de desenvolvimento Furtado (1981) apresenta um fato 

no mínimo inquietante, pois apesar de já estarem em um processo avançado de acumulação, 

alguns países não conseguem gerar renda real necessária para satisfazer as necessidades 

elementares de parte de sua população.   

Essa perspectiva furtadiana além de ter sido a mola mestra que impulsionava os 

trabalhos da CEPAL, perdura sobre a realidade brasileira até hoje, tanto na relação com as 

políticas públicas e econômicas, como no imaginário da população que acredita na igualdade 

social proporcionada pelo desenvolvimento oriundo do aumento da produção e produtividade 

do país, possibilitando uma melhor distribuição da renda. 

  O principal objetivo da CEPAL era o de descobrir as razões para o atraso dos grandes 

centros na América Latina e encontrar formas que possibilitassem a superação destes 

problemas. (LENZI, 2000, p.46). Segundo Melo (1998), não é difícil encontrar a problemática 

da política econômica da CEPAL e, por assim dizer, furtadiana, pois a discussão cepalina 

girava em torno da independência econômica da nação, sendo um problema a industrialização 

nacional dentro de uma situação periférica. O desenvolvimento para os cepalino teria caráter 

endógeno, e o Estado seria o seu agente principal:  

O endogenismo que caracteriza essa fase é demonstrado pela crença de que, 

uma vez superados alguns limites, que eram em sua grande parte internos, o 

desenvolvimento se daria de forma espontânea no país. Apenas um 

capitalismo industrial e nacional difundiria o progresso social (LENZI, 2000, 

p.51-52). 
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Lisboa (2007), partindo do entendimento de que tal modelo estava assentado na 

transformação da economia brasileira de base rural em uma economia industrializada, afirma 

que:  

Em que pese a importante movimentação para um protagonismo estatal no 

processo de industrialização orientado para integrar o Brasil, as décadas de 

1950/60 não foram particularmente prosperas quanto a defesa de um projeto 

de integração como desenvolvimento e processo social internos. Seu maior 

saldo foi a consolidação de uma opinião favorável – via ideologização – ao 

planejamento estatal e à necessidade de adoção de políticas governamentais 

planificadas assentadas numa perspectiva que valoriza o conceito de região, 

que se tornou imprescindível ao processo de apropriação do espaço pelo 

capital sob a égide do Estado (...) (LISBOA, 2007, p. 84 -85).        

 

 Assim, de acordo com Lenzi (2000), para os teóricos cepalinos o subdesenvolvimento 

não se originava do sistema industrial capitalista e sim de sua ausência. Cardoso e Faletto 

(1977) na obra Dependência e Desenvolvimento na América Latina, tentam demonstrar o 

caráter dependente das economias periféricas diante das economias centrais, visto que nas 

primeiras o processo de acumulação não se daria da mesma forma com que se fez nas 

segundas.  

A argumentação destes se dá diante da necessidade de reorientação da economia 

diante de um novo modelo de desenvolvimento, estando na periferia do mercado mundial, 

contudo integrado nele. Com efeito: 

A vinculação das economias periféricas ao mercado internacional se dá, sob 

esse novo modelo, pelo estabelecimento de laços entre o centro e a periferia 

que não se limitam apenas, como antes, aos sistemas importações 

exportações; agora as ligações se dão também através de investimentos 

industriais diretos feitos pelas economias centrais nos novos mercados 

nacionais (LENZI, 2000, p.55)  

Nesse modelo de desenvolvimento o Estado tem um papel menor na regulação da 

economia, o que possibilita uma maior atenção em outras áreas, deixando de ser um Estado 

populista para assumir um caráter empresarial.  

  A capitalização com recursos externos proporcionaria em pouco tempo a diminuição 

da pressão inflacionária, solucionaria as demandas salariais dos grupos urbanos modernos, 

fortaleceria o setor industrial, o que provocaria um desenvolvimento diante da estabilidade 

política (CARDOSO; FALETTO, 1977).  
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No bojo da expansão do discurso desenvolvimentista e das teorias que abordam esse 

tema, Francisco de Oliveira publica sua obra Crítica à Razão Dualista (1972), que tinha como 

objetivo analisar a economia brasileira não do ponto de vista de país subdesenvolvido, mas 

dentro do processo de reprodução do capital ao qual a industrialização é peça fundamental. A 

partir de conceitos marxistas, Francisco de Oliveira (2003) analisa as relações capital versus 

trabalho no Brasil, passando desde os critérios legislativos trabalhistas até o rebaixamento dos 

salários reais. Ele demonstra como o Estado passa a ser regente do processo de acumulação 

capitalista, regulando o trabalho, implantando leis protecionistas e providenciando estruturas 

adequadas à expansão do sistema.  

Assim, divergindo de outros autores, ele apresenta uma tese sobre o papel da 

agricultura no processo de acumulação capitalista, sendo que esta seria muito mais uma aliada 

no processo de expansão da acumulação que um entrave, permitindo de certo modo uma 

acumulação primitiva. 

Apesar do texto “Crítica à Razão Dualista” não ter sido tão divulgado quanto a Teoria 

Dependentista de Cardoso e Faletto (1977), a rigor, sua análise apresenta algumas nuances de 

caráter mais amplo, pois não somente estuda as forças internas do processo de acumulação, 

como também percebe de forma ímpar as determinações externas do processo. 

Outra perspectiva de desenvolvimento é criada em 1987, fundada na ideia de que o 

processo de desenvolvimento nos moldes tradicionais acarretava graves impactos no meio 

natural. Esse modelo surge a partir de movimentos e manifestações que discutiam a 

consciência de parcelas da população sobre o perigo que a humanidade corre ao afetar de 

forma tão violenta o seu meio ambiente (REIGOTA, 1995). 

Cria-se assim um modelo de desenvolvimento que é amplamente divulgado pelo 

mundo. Este modelo procurava o crescimento econômico consciente da necessidade de 

conservação da natureza
3
. Fernandes (2002) afirma que no conceito de desenvolvimento 

sustentável se incute uma ideia de equidade, enquanto categorias limpas e neutras, o que 

infere ao conceito um sentido vazio:         

                                                           
3 A perspectiva do “Desenvolvimento Sustentável” utilizava o argumento de que, com a intensificação da 

exploração dos recursos naturais, regida pela industrialização, a mecanização e a urbanização, todas 

intensificados pelo processo de aprimoramento do modelo capitalista de produção, se propagou pelo mundo uma 

serie de consequências indesejáveis. Algumas das consequências indesejáveis são, por exemplo, o esgotamento 

do solo, a contaminação da água e a crescente violência nos centros urbanos. 
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O conceito de desenvolvimento sustentável foi apresentado, no ano de 1987, 

pela comissão mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento através do 

relatório denominado Nosso Futuro Comum, sendo definido como aquele 

que atende às necessidades do presente sem comprometer as possibilidades 

das gerações futuras de atenderem suas próprias necessidades. Ainda, 

segundo o referido relatório, o Desenvolvimento Sustentável deve contribuir 

para retomar o crescimento como condição necessária para: erradicar a 

pobreza; mudar a qualidade do crescimento para torná-lo mais justo, 

equitativo e menos intensivo no uso da matéria-prima e de energia; atender 

as necessidades humanas essenciais de emprego, alimentação, energia, água 

e saneamento; manter um nível populacional sustentável; conservar e 

melhorar a base de recursos; reorientar a tecnologia e administrar os riscos; e 

incluir o meio ambiente e a economia no processo decisório (FERNANDES, 

2002, p. 246). 

       Para Conceição (2004), a proposta sustentável foi conduzida pelo modelo 

neoliberal
4
 de desenvolvimento, ao qual reproduz o discurso da ética e da moral das condições 

ecológicas e valores ambientais e do crescimento econômico. “Neste sentido, o modelo 

neoliberal conduz a proposta da sustentabilidade como alternativa estratégica de crescimento 

econômico.” (CONCEIÇÃO, 2004, p.84).  

A autora  ainda afirma que a perspectiva de desenvolvimento sustentável para os 

países periféricos está diretamente atrelada a políticas publicas governamentais locais, que por 

sua vez estão em sincronia com as políticas neoliberais determinadas pelo programa do BIRD 

ou ainda pelas instituições financeiras, sobre tudo o Fundo Monetário Internacional (FMI).   

 Já no Brasil segundo Lisboa (2007), o modelo de desenvolvimento sustentável prima 

pelas ações no espaço local, como podem ser observados nas diversas políticas públicas sob 

essa égide, incutindo a essa estratégia de desenvolvimento a exploração de potencial de 

competição dos territórios, o que propicia a melhoria da eficiência da utilização dos recursos, 

no usufruto dos sistemas de relações e potencialidades culturais, visando “(...) a vantagem de 

possibilitar, de maneira tranquila, uma forma mais ríspida e perspicaz de dominação de 

grupos e pessoas. Em nome de todos, dos interesses da humanidade ultrapassa-se os direitos 

mais primários das nações” (LISBOA, 2007, p. 242-243). 

 Fernandes (2002) revela que o modelo de desenvolvimento sustentável não analisa de 

forma crítica a apropriação da natureza pelo capitalismo devido a busca de um novo modelo 

                                                           
4
 O neoliberalismo é um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende a não participação do 

Estado na economia. A critica a essa perspectiva se faz a partir da afirmação de que o modelo neoliberal só 

beneficia as grandes potências econômicas e as empresas multinacionais. Assim, países pobres ou em processo 

de desenvolvimento sofrem reflexos negativos desse modelo, tais como: baixos salários, aumento das diferenças 

sociais e dependência do capital internacional. 

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/empresas_multinacionais.htm
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de sociedade, não havendo nele, no modelo, a negação do sistema capitalista e de suas 

mazelas.  

Assim deduz-se que o modelo de desenvolvimento tido como sustentável não rompe 

com os modelos já apresentados pelo sistema capitalista, este apenas une seus interesses a 

uma proposta conservacionista, o que não só possibilita a ampliação do lucro, mas garante 

recursos naturais que serviram ao sistema em um futuro próximo.     

Ainda no rol das teorias do desenvolvimento destaca-se das demais a teoria do 

desenvolvimento desigual e combinado, esta muito abordada entre marxistas. A referida teoria 

é atribuída a Trotsky e segundo Lowy (1995) esta torna-se interessante ao ponto que permite 

não só observar o desenvolvimento em uma perspectiva imperialista, mas também, romper 

com o pensamento evolucionista do desenvolvimento.  

Conforme Smith (1988), entender o desenvolvimento desigual em uma análise 

marxista, reflete na busca das tendências contraditórias para a igualização ou diferenciação 

que determina a produção do espaço. “(...) a desigualdade espacial não tem sentido algum, 

exceto como parte de um todo que é o desenvolvimento contraditório do capitalismo.” 

(SMITH, 1988, p. 151).  As ideias de Trotsky sobre o desenvolvimento desigual e 

contraditório já eram ensaiadas em sua obra A revolução permanente, contudo foi  

(...) no primeiro capítulo de sua História da Russa (1930), que encontramos 

enfim uma apresentação explicita e coerente – apesar de sua brevidade – da 

teoria do desenvolvimento desigual e combinado, como proposição de 

alcance universal. A hipótese que funda essa teoria pode ser formulada 

aproximadamente nos seguintes termos: com a ascensão do capitalismo a um 

sistema mundial torna-se uma realidade concreta (contraditória) e as 

condições do desenvolvimento social e econômico conhecem uma mudança 

qualitativa: o capitalismo (...) preparou e num certo sentido, realizou a 

universalidade e a permanência do desenvolvimento da humanidade. Por 

isso está excluída a possibilidade de uma repetição das formas de 

desenvolvimento de diversas nações. Forçando a se colocar a reboque dos 

países avançados, um país atrasado não se conforma com a ordem de 

sucessão (...). (...) O desenvolvimento de uma nação historicamente atrasada 

conduz, necessariamente, a uma combinação original das diversidades. A 

orbita descrita toma, em conjunto, um caráter irregular, complexo, 

combinado (LOWY, 1995, p. 76-77). 

 

 Os países subdesenvolvidos assimilaram as conquistas materiais e ideológicas das 

nações avançadas. Nessa perspectiva Trotsky (2007, p. 20), afirma que “(...) o capitalismo 
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prepara e universaliza a evolução da humanidade, obrigando os países atrasados a saltar as 

etapas sucessivas de um desenvolvimento histórico”. Ele acrescenta:  

As leis da história não têm nada em comum como o esquematismo 

pedantesco. O desenvolvimento desigual, que é a lei mais geral do processo 

histórico, não se revela, em nenhuma parte, com maior evidencia e 

complexidade do que no destino dos países atrasados. Açoitados pelo chicote 

das necessidades materiais, os países atrasados se vêem obrigados a avançar 

aos saltos. Desta lei universal do desenvolvimento desigual da cultura 

decorre outra que, por falta de nome mais adequado, chamaremos de lei do 

desenvolvimento combinado, aludindo à aproximação das distintas etapas do 

caminho e à confusão de distintas fases, ao amálgama de formas arcaicas e 

modernas (TROTSKY, 2007, p. 21).                       

 

Para Lowy (1995), o objetivo da teoria de Trotsky é explicar as modificações que 

ocorrem nos países periféricos segundo a lógica das contradições econômicas e sociais neles 

encontrados, tendo plena consciência de sua condição subordinada aos países imperialistas. 

 Assim de uma forma ou de outra conclui-se que a perspectiva desenvolvimentista traz 

em seu cerne o objetivo da acumulação, não preocupando-se com a equalização desse 

crescimento tampouco com as mazelas que podem ser causadas de concomitantemente, ainda 

que essas estejam deslocadas geograficamente.   
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2 ESPAÇO E TERRITÓRIOS: perspectivas dos modelos de desenvolvimento local e 

territorial na formação de identidades territoriais 

Os modelos de desenvolvimento local e territorial apresentam-se importantes para a 

compreensão de nosso objeto de estudo, pois esses modelos se fazem presentes nas propostas 

de políticas públicas para o desenvolvimento rural no Brasil.  

De forma a contextualizar o tratamento dos modelos em nossa pesquisa, apresenta-se a 

seguir vieses conceituais e delimitadores do desenvolvimento com base local, o enfoque 

territorial como alternativa do desenvolvimento e, finalmente, a abordagem da construção de 

identidades territoriais.  

 

2.1 Desenvolvimento local e territorial: uma nova proposta para mundo rural 

 Em meados da década de 1980 após o “boom” da Revolução Verde e a iminência de 

uma reestruturação econômica mundial, o Banco Mundial dissemina, principalmente nos 

países subdesenvolvidos, um novo modelo de desenvolvimento, voltado prioritariamente para 

as zonas rurais e com bases locais. Gómez (2006) sintetiza as propostas de desenvolvimento 

local: 

Na extensa literatura sobre desenvolvimento local, podemos encontrar 

múltiplas tendências, que resultam da articulação de anseios diversos, até 

aparentemente contraditórios: a busca do sucesso econômico do local na 

acirrada concorrência global, ou seja, o desenvolvimento do local como 

estratégia de fortalecimento para ganhar na concorrência com outros locais; 

e o local como expressão territorial das qualidades humanas, dos valores 

comunitários, das vantagens da proximidade etc., isto é, o desenvolvimento 

local como possibilidade de encontrar uma integração diferenciada (mais 

humana) na dinâmica capitalista (p. 196). 

 

Como nos explica Gómez, (2002), o desenvolvimento na atualidade possui uma 

condição tripla: social, econômica e política. A primeira refere-se a princípios básicos de 

qualidade de vida, como: educação, saúde, moradia, alimentação, sustentabilidade e respeito à 

cultura e tradições dos múltiplos meios sociais. A segunda busca focar a via econômica nas 

oportunidades de emprego e na distribuição da riqueza. Por fim, a condição política tem como 

intuito legitimar os benefícios sociais a toda população.  
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Para Gómez (2002) é a esse intuito que desenvolvimento local se presta: a melhoria da 

qualidade de vida, a diversificação da produção e a participação coletiva, somando-se a isso 

uma base territorial, visando como resultado um local repleto da lógica sócio-territorial do 

capital, ligado a políticas de mercado, mercantilizando as relações estabelecidas até com 

locais vizinhos.  

Sendo assim, é perceptível que o crescimento econômico, também no modelo de 

desenvolvimento local, é o carro chefe dos objetivos a serem alcançados, o que de acordo com 

Gómez (2006), promove uma adoção e adaptação no sistema produtivo, fomentando a 

capacitação de um empresariado local. 

 Gómez (2006) elucida que o desenvolvimento rural com base no local se encarregaria 

de uma coesão social da população local, da superação dos modelos de desenvolvimento 

urbano e a destruição da imagem arcaica do rural, da consolidação de uma identidade 

territorial rural, da criação de empregos não atrelados às redes públicas e sim às áreas como 

cultura, lazer, meio ambiente e turismo, do acesso aos mercados além dos setores agrários em 

um enfoque produtivista, da gestão dos recursos naturais, da inserção social, e da 

implementação tecnológica no campo, promovendo uma modernização produtiva. 

O modelo de desenvolvimento local no meio rural serviria às propostas estabelecidas 

pelo Estado brasileiro de um novo mundo rural, dito integrador da sociedade, consolidador de 

identidades e promovedor de um desenvolvimento mais “humano”, centrado no bem-estar da 

população acima dos interesses econômicos.  

Contudo, tal modelo não trazia novidade em relação ao quadro de dominação do 

capital, esse ainda sustenta-se na exploração, precarização e flexibilização do trabalho, o que 

impossibilita a participação igualitária de toda sociedade nas decisões, revelando a existência 

de uma assimetria nas relações de poder e promovendo melhorias sociais apenas para uma 

parcela limitada da população (GÓMEZ, 2006).   

Na análise das políticas e segundo Gómez (2006), o modelo de desenvolvimento 

territorial surge entre 1994 e 1996 no seio da Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reunia vinte e sete países entre os mais poderosos 

do mundo.  
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Nesse período a OCDE sugeriu alguns parâmetros para se estudar o meio rural dos 

países membros, objetivando resultados comparativos para propor políticas públicas 

adequadas ao desenvolvimento comum, levando o território como um dos aspectos principais.  

  Diante da necessidade do planejamento e execução as políticas públicas direcionadas 

pelo modelo de desenvolvimento neoliberal cria-se o conceito de gestão democrática, que tem 

por objetivo manter uma relação dialética e dialógica com a população, dando-lhe direito de 

opinar no processo de gestão das políticas públicas, permitindo assim, que a sociedade 

participasse das decisões. 

 Nesse contexto, Bacelar (2009) afirma que a gestão social que se prega tem um 

enfoque territorial, concebendo o desenvolvimento territorial como estratégia de gestão 

popular, visando uma sociedade sustentável, atribuindo ao território a condição de base da 

existencia social, ligado diretamente à formação da identidade de um grupo social. Sendo 

assim “(...) o território não é um espaço geográfico e sim uma dimensão humana do 

desenvolvimento, envolvendo todos os atores sociais e instituições num processo de gestão 

social compartilhada, através do exercício pleno da democracia direta” (BACELAR, 2009, p. 

77).  

Com relação aos elementos constitutivos, Bacelar (2009) entende que o território rural 

está inserido no espaço rural e tem como características a baixa densidade populacional e 

predomínio de paisagens agrárias, finalidades econômicas agropecuárias, aglutinação da 

população em pequenas comunidades com relações espaciais especifica e identidade 

construída a partir da cultura camponesa.   

 De acordo com Gómez (2006) o modelo de desenvolvimento territorial tem como base 

a eficiência, a competitividade, capacidade exportadora, capital social e identidade territorial. 

Este mesmo autor critica os modelos tradicionais
5
, já que os mesmos não percebem as 

heterogeneidades rurais que demandam políticas diferenciadas, não levam em conta o caráter 

pluriativo da agricultura familiar, não corrigem as falhas e a ausência de mercado que afetam 

significativamente os pobres, os pequenos e médios produtores e os empresários, desvinculam 

a transformação produtiva das reformas das instituições rurais, reduzem seu campo de ações 

                                                           
5
  Entende-se por modelos tradicionais os modelos de desenvolvimento implementados anteriormente no Brasil, 

tais com, o regionalista, o dependentista, entre outros. 
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ao setor público, não percebendo que é o mercado quem determina tendências e finalmente 

encontram dificuldades de adaptar políticas de um local para outro, pois: 

O desenvolvimento territorial rural, apesar de seu discurso de novidade, de 

supostamente inaugurar uma nova época de esclarecimento acerca dos 

problemas que o meio rural padece e de ter na mão as técnicas e 

instrumentos que devem trazer a prosperidade para o meio rural, de fato, não 

constitui nenhuma novidade essencial para reformular a articulação entre 

mercado, institucionalidade e participação, que vem sendo forjada desde a 

gênese do desenvolvimento, em finais dos anos 1940: maior e melhor 

integração no mercado, apoiada num arranjo entre instituições e legitimada 

por uma participação reificada e limitada ao papel decorativo de ratificar o 

que se apresenta como “possível” e “necessário” (GÓMEZ, 2006, p. 207). 

 

Conforme afirma Gómez (2006), tanto a proposta de desenvolvimento local quanto a 

de desenvolvimento territorial não se diferenciam das demais teorias de desenvolvimento, as 

quais não concretizam suas metas, servindo principalmente como estratégia de controle social, 

“(...) na tentativa de manter o status quo Capitalista” (GÓMEZ, 2006, p.108). 

 Os assentamentos rurais, sejam estes oriundos de qualquer um dos modelos vigentes 

no Brasil
6
, possuem peculiaridades no que diz respeito a (re)produção desses espaços 

planejados. Apresenta-se a seguir uma breve discussão teórico conceitual sobre esses espaços.  

Nos territórios planejados instala-se uma nova configuração territorial que mescla dois 

momentos distintos: o antes e o depois do assentamento. A instalação de um assentamento 

rural vem carregada de diversas intervenções de ordem social, política, cultural e geográfica e, 

portanto, o entendimento dessa nova dinâmica territorial fez-se essencial para o entendimento 

da RAM em Sergipe. 

Ao iniciar um processo de investigação de um dado fenômeno na pretensão de 

direcionar a uma perspectiva geográfica, nos deparamos com a problemática da categorização, 

visto que é a análise das possíveis categorias da Geografia que darão a conotação geográfica a 

pesquisa. 

                                                           
6
 Reafirmamos que mesmo sendo possível uma analise territorial nos mesmos moldes para todo e qualquer 

assentamento rural, nos detemos em nossos objetos os assentamentos do modelo do BIRD, conhecido como 

reforma agrária de mercado.     
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 Como posto, a formação de um de um assentamento constrói uma nova realidade que 

mescla o “velho” e o “novo” e no processo reorientam-se também o arranjo das relações de 

poder intrínsecas desses territórios.  

Nesse sentido, entender as novas nuances desses territórios faz-se fundamental para a 

compressão do processo de (re)produção do espaço. Segundo Saquet (2009, p. 74) há 

atualmente uma centralidade na atuação espaço-tempo na formação dos territórios, das 

regiões, da paisagem, assim como do espaço, “(...) o espaço está no tempo e o tempo está no 

espaço”.   

 Contudo, “(...) espaço e território não são termos equivalentes (...). É essencial 

compreender que o espaço é anterior ao território” (RAFFESTIN, 1993, p.143). Para 

Raffestin (1993) é o espaço que possibilita a formação do território oriundo das atividades de 

atores sintagmáticos (que realizam um programa) em quaisquer que sejam os níveis. 

 Interpretando Milton Santos, Saquet (2009) traz a seguinte noção de espaço: 

O espaço é uma realidade relacional, envolve a natureza e a sociedade 

mediada pelo trabalho (energia), técnicas, tecnologia e, evidentemente pelo 

conhecimento. O gastar de energia, no trabalho, é o grande medidor da 

relação sociedade-natureza, na qual há objetivos naturais e objetivos sociais 

em movimento permanente, heterogeneidade do espaço habitado, expansão 

da população, urbanização, hierarquias, fixos e fluxos (Santos, 1988). O 

espaço é produzido pelas ações dos homens sobre o próprio espaço, que 

aparece como paisagem artificial. O trabalho e a técnica ganham 

centralidade em sua argumentação; o homem é o sujeito, as técnicas, a 

mediação e o espaço são produtos históricos (p. 77).        

 

Godoy (2004) em consonância com Lefebvre afirma que o espaço é o local onde as 

relações de produção capitalistas se reproduzem carregadas de conflito e contradição, sendo 

ao mesmo tempo resultado da reprodução social, pois: 

(...) o espaço é produzido no e pelo movimento da totalidade social. 

Consiste, portanto, em uma “geografização” do movimento estrutural da 

sociedade que se traduz espacialmente em novas formas e estas, ao se 

combinarem para atender as necessidades geradas pelos “efeitos” de 

reestruturação dos processos de organização das relações sociais, produzem 

o espaço.  (p. 31). 
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 A ideia de uma (re) produção do espaço esta ligada ao conceito marxista de trabalho 

como determinante para transformações e mudanças. Assim o espaço produzido é produto do 

trabalho, ou seja, a produção do espaço é dada pelo trabalho materializado.  

Apesar de nos dias atuais o território ser uma das categorias mais trabalhadas na 

Geografia, de acordo com Bonnemaison (2002) foi na etologia que o conceito apareceu no 

mundo científico. Assim a ideia de território perpassava pelo entendimento da hierarquia 

social das espécies animais e a apropriação biológica de seu meio, limitada por uma espécie 

de fronteira.  

Contudo, Bonnemaison (2002) afirma que a concepção de território é diferenciada nas 

sociedades humanas, sendo o território o conjunto de hierarquias concentradas em uma rede 

de itinerários, não sendo necessariamente fechado, tampouco um tecido espacial unido ou 

estável, mas “(...) é a apropriação que qualifica uma porção da Terra como um Território. 

Logo, esse conceito é impossível de ser formulado sem o recurso de um grupo social que 

ocupa e explora aquele espaço, o território (...)” (MORAES, 2002, p. 57).   

 Retomando Raffestin (1993), o território se constrói a partir de um espaço onde se 

executou um trabalho, revelando relações marcadas pelo poder. “(...) O espaço é a „prisão 

original‟, o território é a prisão que os homens constroem para si”. (RAFFESTIN, 1993, p. 

144). Assim conclui-se que o território é produto e meio da (re) produção.   

 Desta forma, pode-se analisar um assentamento a partir dos fatores que caracterizam e 

qualificam o território tais como identidade, territorialidade, cultura dentre outros. As relações 

de poder possuem uma posição de destaque na análise territorial, relações essas que 

caracterizam uma organização social e política no assentamento, culminando inevitavelmente 

em conflitos. 

No entanto, para Fernandes (2008), são considerados territórios tanto os espaços de 

governança
7
 quanto as propriedades privadas, sejam capitalistas ou comunitárias. Ele refere-

se ao território como espaços de governança ao fazer alusão às políticas territoriais 

implementadas pelo Estado brasileiro como os territórios da cidadania e aborda sobre os 

conflitos entre as instâncias territoriais de governança e privadas. 

                                                           
7
 Ao referir-se território como espaço de governança Fernandes (2008) faz alusão as políticas territoriais 

implementados pelo Estado brasileiro, tais como territórios da cidadania.    
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As disputas territoriais são, portanto, de significação das relações sociais de 

controle dos diferentes tipos de territórios pelas classes sociais. O território, 

compreendido apenas como espaço de governança, é utilizado como forma 

de ocultar os diversos territórios e garantir a manutenção da subalternidade 

entre relações e territórios dominantes e dominados (p. 200). 

 

 Da mesma forma que Fernandes (2009), entende-se que um assentamento rural assume 

na sua implantação o papel de território de governança, possibilitando a monopolização deste 

pelo capital e tecendo uma teia de exploração do trabalho e alienação ao sistema. Daí a 

pertinência em não se distanciar território das relações de poder. 

 O conceito de poder é abordado por diversos autores, porém focados aqui diretamente 

a concepção de Foucalt (1979)
8
 que diferencia duas abordagens: a jurídica ou liberal do poder 

político e a marxista e aponta entre elas um ponto em comum, o que ele denomina de 

economicismo na teoria do poder: 

(...) no caso da teoria clássica o poder é considerado como um direito de que 

se seria possuidor como um bem e que se poderia, por conseguinte, transferir 

ou alienar, total ou parcialmente, por um ato jurídico ou um ato fundador de 

direito, que seria da ordem da cessão ou do contrato. O poder é o poder 

concreto que cada individuo detém e que cederia, total ou parcialmente, para 

construir um poder político, uma soberania política (...). No outro caso – 

concepção marxista geral do poder - nada disso é evidente; a concepção 

marxista trata de outra coisa, da funcionalidade econômica do poder. [...]. O 

poder político teria nesse caso encontrado na economia sua razão de ser 

história (p. 174-175). 

 

Em termos gerais, o poder político encontraria seu sentido na economia da circulação 

de bens de modo formal, já a economia é a razão de ser histórica da política. 

Nos assentamentos o poder é dividido e hierarquizado conforme as relações sociais 

constitutivas desses territórios. O Estado detém a maior parte desse poder, especificamente o 

poder político e jurídico, que é estabelecido de forma semelhante em toda a extensão de seu 

território
9
. O poder econômico, atribuído às camadas sociais mais abastardas locais e o 

                                                           
8
 Raffestin aborda Foucalt em sua obra argumentando na construção do território que as relações de poder 

permeiam todos os níveis da sociedade.   

9
 Segundo Maranhão (1984) o Estado possui a função de mediador dos conflitos sociais e promovedor da justiça 

e do desenvolvimento de determinado pais. “(...) o estado pode ser representado como idealização abstrata do 

interesse comum, o próprio Estado pode se tronar encarnação abstrata do princípio “moral” (nacionalismo, 

patriotismo, fascismo, todos apelam para isso em algum grau).” No entanto segundo Harvey (2005) no 

pensamento marxista, o Estado detém a funcionalidade de dominação de classe (p.82). 
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sistema financeiro e as demais formas de poder que nascem no interior da vida cotidiana do 

assentamento, é o que realmente faz mover com constância as disputas sociais de um 

território.     

 De forma concisa Foucault (1979) afirma que o poder não se dá, não se troca, nem se 

retoma, mas se exerce, só existe em ação, o poder não é principalmente manutenção e 

reprodução das relações econômicas, mas acima de tudo uma relação de força.  

Desta forma, percebe-se que o território ganha um sentido relacional, pois de acordo 

com Haesbaert (2002) ele se restringe ao espaço onde a sociedade se reproduz, ou seja, tem 

no conjunto das relações sociais sua essência. “(...) o território é relacional não apenas no 

sentido de incorporar um conjunto de relações sociais, mas também no sentido [...] de 

envolver uma relação complexa entre os processos sociais e espaço natural, seja ele visto 

como a primeira ou a segunda natureza (...)” (p. 26).    

 Nesse entendimento a análise territorial se aproxima em muitos aspectos os quais 

segundo Castro (2005) delimitam a geografia política, por exemplo: a) a política voltada ao 

controle do cotidiano e à definição dos limites das sociedades, b) o território como palco de 

disputas sociais materializadas, c) o poder como um exercício, oriundo da assimetria social do 

mundo concreto. Nesse sentido político o Estado assume o papel de “(...) um ator que ao 

emergir na cena histórica tende a monopolizar as ações básicas do processo de formação 

territorial.” (MORAES, 2002, p.59).    

Haesbaert (2009) esclarece que o conceito de território está muito mais ligado a ideia 

de controle, domínio e apropriação, que da ideia de função econômica. Assim o território é 

definido pela tentativa de um indivíduo ou grupo de controlar ou até mesmo influenciar 

fenômenos e relações em um determinado espaço. 

Conforme explica Haesbaert (2004), o enfoque dado ao território pelos geógrafos 

enfatiza sua materialidade e múltiplas dimensões, sobretudo a interação sociedade - natureza, 

já a ciência política enfatiza as relações de poder ligadas muitas vezes ao conceito de Estado, 

no entanto a economia prefere o conceito de espaço ao invés de território. 

 Na antropologia, o território é posto como dimensão dos símbolos, diferente da 

sociologia que foca as relações sociais. Por fim, tem-se a psicologia que encontra o território 

na subjetividade individual da identidade territorial.  
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Haesbaert (2004) determina três vertentes básicas para o conceito de território. O 

primeiro é jurídico político, que compreende o território como um espaço de controle onde se 

exerce relações de poder. Já a segunda é econômica, que determina o território como produto 

materializado das lutas de classe e das relações capital-trabalho. Finalmente a vertente cultural 

que se baseia nas relações simbólicas e subjetivas do território, sendo esse uma apropriação 

do imaginário e/ou uma identidade sócio-espacial. 

Saquet (2009), afirma que o território resulta das relações espaço-tempo, 

caracterizando o território como a apropriação social do meio ambiente, a partir de uma 

construção coletiva e multidimensional, repleta de multiterrtorialidades, diferenciando-se do 

espaço em três aspectos principais: as relações de poder numa compreensão 

multidimensional, constituídas de forças econômicas, políticas e culturais, a constituição 

histórica e relacional de identidades e os processos de desreterritorialização, processos esses 

que deixam marcas espaço-temporais e diferencia dada parcela do espaço.  

Para Bonnemaison (2002) o território é uma maneira de se viver com os outros no 

campo das relações cotidianas. Território é assim, o resultado histórico das mudanças e 

permanências ocorridas no espaço em que se desenvolve uma sociedade. É composto de 

processualidade e simultaneidade e de diferentes temporalidades, vivendo em uma constante 

desreterritorialização, carregada de “novos” e “velhos” territórios e territorialidades.  

A territorialização constitui e é substantivada, nesse sentido, por diferentes 

temporalidades e territorialidades multidimensionais plurais e estão em 

unidade. A territorialização é resultado e condição dos processos sociais e 

espaciais, significa movimento histórico e relacional. Sendo 

multidimensional, pode ser detalhada através das desigualdades e das 

diferenças e, sendo unitária através das identidades (SAQUET, 2009, p. 83).   

 

Nessa perspectiva, o conceito de território permite analisar processos diferenciados 

que influenciam na produção e reprodução do espaço dando uma colaboração riquíssima a 

todo e qualquer trabalho geográfico que busque compreender os fenômenos de ordem, 

político, social, econômico ou cultural.  

Especificamente sobre os assentamentos rurais, Oliveira (1990) aponta determinantes 

de um arranjo econômico pelos territórios agrários em duas possibilidades: a territorialização 

do capital, que diz respeito à inserção das leis capitalistas em sua plenitude em espaços rurais, 

como mão de obra assalariada, jornada fixa de trabalho e a nítida separação entre trabalhador 
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e patrão e a monopolização do território pelo capital, que por meios pré-capitalistas ou a partir 

de arranjos específicos, como financiamentos, o capital preconiza a produção e retém a mais 

valia intrínseca na mercadoria, visto que todo processo produtivo está monopolizado por ele
10

.

 Entretanto segundo Brandão (2007), as relações econômicas camponesas se 

diferenciam da ótica capitalista, por envolver relações para além da troca, são relações 

interpessoais, afetivas, simbólicas e sociais antes de ser uma relação comercial.  

Em ambos os casos afirma Ramos Filho (2011), o capital prima pelo controle da terra 

enquanto território, objetivando por um lado o domínio e expansão da produção de 

commodities e de outro a obtenção da renda da terra por meio de especulação. Segundo o 

autor, o campesinato imprime na terra um sentido diferente, a apropriação do território pelo 

camponês, a terra é moradia, segurança alimentar, geração de recursos financeiros para 

necessidades básicas e a reprodução de sua cultura.  

Para o campesinato o acesso a terra, quando convertida em território, 

representa a materialização da vida. Portanto, território aqui não é apenas 

terra. Mas é a terra, a água, cultura, religião, floresta, política, economia, 

memória e etc. (RAMOS FILHO, 2011, p.7)   

 

2.2 Identidades e territorialidades nos assentamentos rurais 

 Entre todos os conceitos que circundam o território a identidade destaca-se pelo 

caráter subjetivo do pertencimento. Ela não é caracterizada apenas pelo contexto sócio-

cultural ao qual uma comunidade está inserida, mas também pelas formas de apropriação do 

espaço e seu processo de produção. 

(...) toda relação de poder espacialmente medida é também produtora de 

identidade, pois controla, distingue, separa e, ao separar, de alguma forma 

nomeia e classifica os indivíduos e seus grupos sociais. E vice-versa: todo 

processo de identificação social é também uma relação política, anunciada 

como estratégia em momentos de conflito e/ou negociação (HAESBAERT, 

2004, p.107).   

   

                                                           
10

Essas ideias já eram discutida por Martins em sua obra O cativeiro da terra, como já foi abordada aqui nesse 

trabalho. 
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 Para Perico (2009), as identidades representam múltiplas relações sociais assim como 

a autopercepção de atribuições, podendo ser observadas em várias formas de manifestações: 

étnica, religiosa, nacional, sexual, camponesa, proletária e, nesse caso, intimamente 

relacionadas a um recorte do espaço: o território.  

A identidade aparece como uma construção cultural. Ela responde a uma 

necessidade existencial profunda, a de responder a uma questão: “quem sou 

eu?” Ela o faz selecionando um certo número de elementos que caracteriza, 

ao mesmo tempo, o individuo e o grupo: artefatos, costumes, gênero de vida, 

meio, mas também sistemas de relações institucionalizadas, concepção de 

natureza, do individuo e do grupo (...) (CLAVAL, 1999, p. 15).    

  

Segundo Hall (1992) pode-se distinguir três tipologias de formação do sujeito na 

relação deste com a identidade: sujeito do Iluminismo, sujeito sociológico e o sujeito pós-

moderno. O sujeito do Iluminismo baseia-se no entendimento do homem enquanto indivíduo 

centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e de ação, tendo sua 

centralidade no seu interior. Já o sujeito sociológico reflete complexidade do mundo moderno 

e sua consciência não é autônoma e autossuficiente, mas é formada na relação com outras 

pessoas, que lhe passa sentidos e símbolos do mundo por ele habitado. Nesse caso a 

identidade advém da interação sujeito/sociedade. A terceira concepção pousa sobre o 

entendimento de que o sujeito, dono de uma identidade unificada e estável, está se tornando 

fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes 

contraditórias.  

 Explica Castells (1999) que a identidade é reconhecida como a experiência de um 

povo e sua fonte de significado como identificação simbólica. Nesse sentido toda identidade é 

uma construção social marcada por relações de poder. Afirma Haesbaert (1997) que as 

identidades enquanto “identificação”: reflexiva, relacional, múltipla, contrastiva; se constrói 

no processo de diferenciação, reconhecimento frente ao sentimento de alteridade. 

Para Hall (1992) as identidades estão envolvidas diretamente no processo de 

representação. A construção das relações espaço-tempo no interior de diferentes sistemas de 

representação tem efeitos intensos na forma como as identidades são localizadas e 

representadas.  

Castells (1999) apresenta três formas e origens de construção de identidade: a) a 

identidade legitimadora, induzida das relações de poder e dominação por vias institucionais; 
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b) a identidade de resistência, produto da austeridade diante da lógica de dominação, pondo-se 

de forma contraria à induzida pelas instituições da sociedade; c) a identidade de projeto, que é 

a construção desta a partir de um material cultural, capaz de redefinir o papel do indivíduo na 

sociedade, buscando a transformação das estruturas sociais. Diante disto Perico (2009) 

conceitua identidade como: 

Um grupo cultural se expressa diante de estímulos externos, diferenciando-

se de outros. Essa excreção é a manifestação de sua identidade, dos traços 

distintos que possibilitam o reconhecimento e a diferenciação diante de 

situação concreta num momento específico. A identidade se fundamenta na 

cultura, mas não é a cultura. A cultura é inerente a um grupo; a identidade se 

manifesta como ação social e coletiva concreta frente a outro(s). A cultura 

une um grupo; a identidade o deferência de outro (p. 63). 

 

 Como podemos perceber os conceitos de identidade e cultura andam muito próximos, 

pois um completa o outro, entretanto  para o marxismo o conceito de cultura está estritamente 

ligado ao modo de vida, sendo este pautado no trabalho e em sua produção.      

   Segundo Perico (2009) a cultura é representada pela síntese historicamente definida 

pela tradição daquele que compõe o espaço geográfico, a construção de valores, os costumes, 

os princípios, a cosmovisão, as crenças e simbologias e as formas de vida que representam a 

cultura em um dado espaço, unindo um grupo social.  

Entretanto afirma Bonnemaison (2002, p. 101-102) que; 

A ideia de cultura, traduzida em termos de espaço, não pode ser separada da 

ideia de território. É pela existência de uma cultura que se cria um território 

e é por ele que se exprime a relação simbólica existente entre a cultura e o 

espaço.  

 

Nesse sentido complementa Mendes e Almeida (2008, p. 35): 

A identidade cultural dá sentido ao território. A vivência e experiência 

produzem um sentido do lugar. Partindo desta compreensão é 

inevitável a conclusão de que muitos laços de identidade se 

manifestam na convivência com o lugar, com o território. Todavia, os 

significados desses laços não são marcados pela unicidade e sim pela 

multiplicidade de percepções.  
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Quando remete-se à identidade em um assentamento apresenta-se como questão, o fato 

de muitos assentados serem oriundos de localidades diferentes e, assim, possuírem culturas 

diferenciadas.   

Conforme esclarece Pena (1992), a identidade atribuída a um determinado espaço 

geográfico pode ser definida por quatro motivos básicos: a) a naturalidade, o que cria uma 

relação de identidade com o local de nascimento; b) a vivência, refletida a partir das 

experiências dentro de uma fronteira; c) a cultura, baseada nas práticas culturais; e d) a auto-

atribuição, ligada ao reconhecimento do pertencimento. “Uma vez que os referenciais 

territoriais instituídos podem ser diferentemente apropriados na construção de identidades, 

evidencia-se a multiplicidade e flexibilidade das identidades sociais” (p. 55).  

Assim, o que determina as identidades dos assentados são as relações de trabalho com 

a terra, o que atribui a esses uma identidade camponesa
11

, os quais de acordo com Fernandes 

(2008) disputam o território para garantir sua existência a partir de sua identidade.  

Shanin (1980) afirma que, tanto a cultura quanto a sociedade camponesa possuem 

traços genéricos semelhanças em todo mundo. O mesmo apresenta o campesinato como um 

modo de vida, caracterizado principalmente pela economia autônoma e pelo sistema de 

trabalho familiar, apresentando um padrão na organização política, na organização e 

reprodução social e suas causas, além dos padrões fundamentais de mudança estrutural. 

Nesse contexto Shanin (1980) caracteriza o camponês a partir de quatro pontos que 

qualifica a vida camponesa plenamente desenvolvida: a) a propriedade rural familiar como a 

                                                           
11

 Aparentemente o foto mais inquietante no universo científico é o embate teórico sobre a existência do 

campesinato enquanto classe social e sua sobrevivência enquanto tal no capitalismo. O primeiro teórico a trazer-

nos essa discussão é Vladimir I. Lênin, no segundo capitulo de seu livro O Desenvolvimento do Capitalismo na 

Rússia, intitulado de a desintegração do campesinato (obra com sua primeira edição do final do século XIX). 

Munido de vários dados estatísticos de diversas regiões russas, Lênin (1982), chega a conclusão que a situação 

econômica do campesinato russo é eminentemente mercantil, carregada de contradições como qualquer país 

capitalista, tendo assim as bases que cria subdivisões no campesinato (camponês rico, médio e proletariado do 

campo), o que provoca a criação de um mercado capitalista ao qual apresenta uma fragilização do campesinato. 

Faz-se interessante lembrar que Lênin sustentava suas conclusões no fato de acreditar que, só poderia haver duas 

classe, a burguesia e o proletariado dentro do sistema capitalista, tal como afirmava a teoria marxista. Entretanto 

não seria discussão se não houvesse controversas. Alexandre V. Chayanov (1981), em seu texto, “Sobre a Teoria 

dos Sistemas não Capitalistas”, apresenta outro pensamento. A argumentação de Chayanov sustenta-se no fato 

do campesinato não se inserir por completo no sistema capitalista, sendo um sistema natural baseado na 

satisfação das necessidades em cada unidade de produção, ou seja, na unidade de consumo. Portanto para ele, a 

unidade do trabalho familiar, exclui a categoria salário nesse sistema o que impossibilita todas as outras 

categorias capitalistas, lucro, renda e juro. Desta forma, não estando inserido completamente no bojo capitalista, 

o campesinato não se decompôs nem se sabe se isso chegará um dia a acontecer, como afirmava Lênin. Na 

verdade, o campesinato se reinventa como um sistema não capitalista sustentado pelo próprio capitalismo.     
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unidade básica da organização econômica e social; b) a agricultura como principal forma de 

sobrevivência; c) a vida em aldeia e a cultura específica das pequenas comunidades rurais; d) 

a situação oprimida, isso é, a dominação e a exploração dos camponeses por poderosas forças 

externas.  

Nesse sentido o que se faz diversificado em um assentamento são as territorialidades 

como as representações do tipo do uso do território. Raffestin (1993) define territorialidade 

como fenômeno comportamental relacionado a um espaço, em influência de outro ou em 

territórios diferentes, sendo considerados distintos ou exclusivos, ao menos parcialmente, por 

sua população ou quem as definem. Ainda segundo o autor “(...) a territorialidade adquire um 

valor bem particular, pois reflete a multidimensionalidade do „vivido‟ territorial pelos 

membros de uma coletividade, pelas sociedades em geral” (RAFFESTIN, 1993, p.158). Para 

Haesbaert (1999) as territorialidades podem ser a dimensão simbólica, o referencial territorial 

(simbólico) para a construção de um território que não existe obrigatoriamente de forma 

concreta. Assim o autor continua afirmando que toda e qualquer identidade social também é 

uma forma de identidade territorial quando o referente simbólico central para a construção 

desta identidade parte do território ou o transpassa. Assim Mendes e Almeida (2008), afirmam 

que: 

Território e lugar, com a carga simbólica que emanam, desempenham papel 

fundamental na configuração de memórias e representações sociais, o que 

envolve a compreensão de que os símbolos, os discursos, as práticas sociais 

consolidam determinadas territorialidades, interferem nas configurações 

socioespaciais. (p.29). 

 

Assim de forma geral a identidade dos assentados em um assentamento rural é muito 

bem definida. O que esses trazem de peculiar para o território do assentamento é a 

territorialidade adquirida na vida cotidiana dos territórios do passado e do território do 

presente.  

 Segundo Almeida (2009) no processo de reterritorialização, as territorialidades se re 

(des) constroem na busca de uma inclusão no novo território ocupado. No caso em estudo 

entende-se que o assentado passa a viver relações cotidianas diferentes daquelas 

anteriormente vividas, contudo, seu modo de vida anterior é relembrando e conservado ainda 

que na memória.       
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Para Saquet (2009) a territorialidade é compreendida nos contextos territoriais de 

desenvolvimento, como um fenômeno social de um grupo de indivíduos ou de grupos 

distintos, carregada de flutuabilidade no tempo e no espaço, o que leva a construção 

identidades e influenciada pelas condições históricas e geográficas dos lugares. 

A territorialidade corresponde ao poder exercido e extrapola as relações 

políticas envolvendo as relações econômicas e culturais, indivíduos e grupos, 

redes e lugares de controle, mesmo que sejam temporários, do e no espaço 

geográfico com suas edificações e relações. A territorialidade efetiva-se em 

todas as nossas relações cotidianas, ou melhor, ela corresponde às nossas 

relações sociais cotidianas em trama, no trabalho, na família, na rua, na 

praça, na igreja, trem, na rodoviária, enfim, na cidade-urbano, no rural-

agrário e nas relações urbano-rural de maneira múltipla e hibrida (SAQUET, 

2009, p.90).   

   

Segundo o mesmo autor ao analisar fenômenos em uma perspectiva territorial deve-se 

considerar os seguintes processos: os atores sociais e suas múltiplas relações, a vida cotidiana 

e suas redes em diferentes escalas, a apropriação simbólica e material do espaço, as técnicas e 

tecnologia que dão suporte a relação sociedade-natureza, as relações de poder e trabalho, os 

objetivos de cada atividade social, assim com sua mobilidade, as relações homem versus 

homem e homem versus natureza, as continuidades e descontinuidades territoriais, isto é, a 

transtemporalidade, a heterogeneidades e os traços comuns; e os processos de 

desreterritorialização.   

Segundo Haesbaert (1997, p.42): 

O território envolve sempre, ao mesmo tempo (...), uma dimensão simbólica, 

cultural, por meio de uma identidade territorial atribuída pelos grupos 

sociais, como forma de controle simbólico sobre o espaço onde vivem 

(sendo também, portanto, uma forma de apropriação), e uma dimensão mais 

concreta, de caráter político-disciplinar: a apropriação e ordenação do espaço 

como forma de domínio e disciplinarização dos indivíduos.  

 Seguindo esses preceitos acredita-se que de forma mais precisa consiga-se 

compreender os processos territoriais a realidade implementada pelo Modelo de Reforma 

Agrária de Mercado, reconhecendo no território a coexistência de dois tempos distintos: o da 

reestruturação produtiva, com inclusão de novas técnicas agrícolas no assentamento e a 

coexistência de práticas tradicionais. 

  Além das complexas formas que se possam apresentar o descontínuo espaço/tempo, a 

multifuncionalidade do território coloca-se diante de um conjunto de características 
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indenitárias peculiares e próprio deste, construídos através das várias formas possíveis de 

identidade, podendo ser estas construídas em um processo histórico contínuo e contraditório, 

que envolve, não somente as relações materiais e/ou simbólicas, mas todas aquelas relações 

que são inerentes à dinâmica territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

3 A LUTA E A REFORMA AGRÁRIA: Os horizontes da pesquisa 

3.1 A Luta e a Reforma Agrária no Brasil  

Não foram poucos os motivos que incitaram os camponeses sem terra a se 

organizarem em prol do ideário da reforma agrária, dentre vários é pertinente citar dois dos 

principais motivos: a expansão da fronteira agrícola, decorrente do processo de modernização 

da agricultura em meados da década de 1970 e 1980, e a construção de grandes 

empreendimentos governamentais, tais como hidroelétricas, que para a implantação dos lagos 

artificiais desterritorializavam um grande número de famílias camponesas que ali viviam. 

Segundo Morissawa (2001), no final da década de 1970 e início da década 1980, o 

MST, revivendo o ideário das Ligas Camponesas, buscava a reforma agrária como forma 

concreta de acabar com o monopólio das classes dominantes, assim como um meio real de 

transformação social. 

Apesar dos conflitos pela terra remeterem a um passado bem mais longínquo, a 

primeira experiência vivenciada pelo MST, foi ainda durante a ditadura militar, no ano de 

1979, com a ocupação da fazenda Maculi em Ronda Alta, Rio Grande do Sul. Contudo, a 

organização do movimento só foi possível graças ao espaço aberto pela CPT (Comissão 

Pastoral da Terra), que se tratava de um movimento campesino organizado por uma linha 

mais revolucionária da Igreja Católica (Morissawa, 2001). 

 O autor continua afirmando que o processo de expansão do MST, se dá a partir de 

1985, com seu 1º Congresso Nacional, chegando assim a todas as regiões brasileiras e tendo 

como palavra de ordem “Ocupar é a única solução”. Durante os dias 8, 9 e 10 de maio de 

1990, o MST promoveu seu 2º Congresso Nacional, que concentrou em Brasília cerca de 5 

mil delegados do movimento, representando 19 estados. O evento objetivava fortalecer a 

aliança com o operariado e outras classes trabalhadoras, divulgar nacional e 

internacionalmente a luta pela reforma agrária, discutir o plano de ação dos próximos anos, 

reivindicar do governo federal a reforma agrária e o fim da violência no campo, procurando 

mostrar para toda a sociedade o quanto a reforma agrária é indispensável. Unidos ao 

movimento participaram inúmeros partidos políticos, a Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Comissão Pastoral da terra (CPT), a 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e delegados de organizações da luta pela 

terra de países da América Latina como, Peru, Equador, El Salvador, Uruguai, Cuba, Chile, 
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Colômbia, México e Paraguai. Nesse momento o MST já mostrava sua grandiosidade 

enquanto movimento social, tornado-se o maior do mundo.    

 Não menos grandioso, em 1995, entre 24 e 27 de Julho, é realizado o 3º Congresso 

Nacional, tendo objetivos não muito distintos dos apontados na edição anterior. No entanto, 

foi entregue diretamente ao presidente Fernando Henrique Cardoso um documento em 

repúdio à política econômica do Governo. O 4º Congresso ocorreu entre 7 e 11 de agosto de 

2000, com a participação de 11 mil militantes do MST, representantes de 25 países e 45 

organizações e comitês companheiros e teve como palavra de ordem “Por um Brasil sem 

Latifúndios”. 

A Luta e a reforma agrária em Sergipe. 

A primeira colônia agrícola implantada oficialmente em Sergipe data do ano de 1947, 

a Palestina, em que 146 famílias receberam lotes de 2,7 hectares, totalizando 394 hectares, 

cuja localização não foi precisada. Entretanto, a intensificação de conflitos pela terra em 

Sergipe dá-se do final dos anos 70 ao inicio dos anos 80, devido a insatisfação popular que 

pairava pelo Brasil como um todo. As primeiras lutas registradas foram dos posseiros de 

Santana dos Frades e dos Índios Xocós, ambos em 1978 e no Baixo São Francisco. Em 

seguida o outro conflito pela terra de relevância no estado de Sergipe foi pela fazenda Barra 

da Onça, em Poço Redondo, em que 17 famílias camponesas foram expulsas violentamente 

por despache judicial após 3 dias de ocupação. (MORISSAWA, 2001). 

Ainda em 1948, no Município de Porto da Folha, é implantado o segundo maior 

assentamento da história de Sergipe, a Colônia Lagoa da Volta, de 9075 hectares, em que 

1300 famílias receberam lotes de 7 hectares aproximadamente. Contudo sua implantação 

foi marcada por lutas entre posseiros e latifundiários, o que configurou-se em uma das 

primeiras articulações dos lavradores e trabalhadores agrícolas em prol da reforma agrária, 

baseada na Constituição Federal de 1946 que estabelecia o uso da propriedade 

condicionada ao bem estar social e a justa distribuição da propriedade com igual 

oportunidade para todos através da desapropriação por interesse social.  

De acordo com Carvalho (2011) a partir de 16 de setembro de 1947, com a aprovação 

pela Assembléia Estadual do Projeto de Lei número 13, o Governador do Estado assumiu 

poderes para lotear terras do patrimônio público, inaugurando o processo oficial de 
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colonização em Sergipe. Até 1954 foram criadas cinco colônias estaduais, totalizando mais 

de 10980 hectares distribuídos para 1652 famílias.   

Já em janeiro de 1964, houve a ocupação da Fazenda Bica, por 200 famílias de 

agricultores, localizada no Município de Pedrinhas, que pertencia a Rede Ferroviária Leste 

Brasileira. Nesse mesmo ano é criado Estatuto da Terra, Lei 4504 de 30/11/1964, considerado 

uma legislação avançada. Contudo, a iniciativa governamental de colonização só será 

aperfeiçoada 15 anos depois no final da década de 1970.  

Após a criação do Estatuto da Terra (lei 4504), o governo militar criou o Instituto 

Brasileiro de Reforma Agrária – IBRA, para executar planos de reforma agrária e o Instituto 

Nacional de Desenvolvimento Agrário – INDA, responsável pela colonização, extensão rural 

e cooperativismo via Cooperativas Integrais de Reforma Agrária – CIRAS e Grupo Executivo 

da Reforma Agrária (GERA).  

Segundo Carvalho (2011) esses Institutos em Sergipe nada fizeram pela reforma 

agrária e em 09/07/1970, através do Decreto-Lei nº 1110, foi criado o INCRA - Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária, absorvendo as atribuições do IBRA e do INDA, 

que em Sergipe funcionou como divisão estadual técnica subordinada à Coordenadoria 

Regional do Leste Setentrional. Hoje o INCRA em Sergipe é representado pela 23ª SR/SE. 

O mesmo ainda afirma que, nesse contexto, para dar apoio ao INCRA foram 

implantados três programas: o Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo à 

Agroindústria do Norte e Nordeste – PROTERRA, que não resultou em nenhum núcleo de 

colonização naquele período, o Programa Especial de Apoio às Populações Pobres da Zona 

Canavieira do Nordeste – PROCANOR, que resultou na criação de 09 colônias na região 

tradicional canavieira do Cotinguiba e na área de expansão recente da cana na micrroregião de 

Japaratuba e Propriá e o Programa de Desenvolvimento das Áreas Integradas do Nordeste – 

Pólo Nordeste. 

Ele ainda ressalva que o governo federal através da Companhia de Desenvolvimento 

do Vale do São Francisco e Parnaíba (CODEVASF) implantou no Baixo São Francisco, no 

território sergipano, três perímetros irrigados entre l974 e 1983. Apesar da Reforma Agrária 

está prevista desde l964 no Estatuto da Terra, inclusive com o instrumento da desapropriação 

por interesse social, o governo militar só atuou no reforço ao processo de colonização da 
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região Centro Oeste e Norte. A ação da CODEVASF nesse período teve um caráter particular 

por tratar-se de um plano especial de desenvolvimento regional.   

   A partir dos meados de 1970 os problemas sociais decorrentes da concentração e da 

inatividade de terras e do êxodo rural expandem-se resultado de uma estrutura fundiária 

extremamente desigual em todo território nacional. Entre 1985 e 1995 o IBGE registrou o 

desaparecimento de aproximadamente 15,5 mil estabelecimentos rurais em Sergipe, sendo a 

maioria absoluta dos estratos inferiores a 100 hectares. No período compreendido entre l970 - 

l990 migraram para os núcleos urbanos de Sergipe milhares de pessoas oriundas do campo. 

Isso ocorreu devido ao processo de expropriação da terra, que aumentou o desemprego e 

tornou precária a ação do trabalho no campo. 

De acordo com Silva & Lopes (1996) o motivo dos levantes populares pela terra em 

Sergipe não se diferenciavam daqueles ocorridos no restante do país, porém possuíam suas 

peculiaridades, visto que a expansão do capitalismo no campo sergipano estava diretamente 

ligada à cana-de-açúcar, à extensa pecuarização, aos projetos governamentais de 

desenvolvimento e à citricultura.  

Além desses fatores também contribuíram como incentivo à luta pela terra em Sergipe 

a concentração de terras, situação que não distanciava o estado do restante do Brasil. Todavia 

a luta se fortaleceu por intermédio da influência do Plano Nacional de Reforma Agrária que se 

estabeleceu em todo território nacional.    

A primeira ocupação organizada pelo MST no estado foi o da fazenda Betânia no 

Município de Lagarto no final da década de 1980, município este que é centro do objeto de 

estudo aqui apresentado, onde após 5 dias de acampamento 400  famílias foram expulsas com 

uma truculenta violência policial. 

 Essa primeira ocupação deu início a várias outras tais como: a da fazenda Santana do 

Cruiri em Pacatuba, sendo a maior ocupação até então vista no estado com cerca de 1000 

famílias. Além de Lagarto e Pacatuda também ocorreram ocupações nos municípios de Santa 

Luzia do Itanhy, Cristinapóles, Japaratuba, Riachuelo, Malhador, Santa Rosa de Lima, e 

Malhada dos Bois. 

 Até o fim de 1989 já eram 8 os assentamentos conquistados pelo MST no estado de 

Sergipe. Nas décadas seguintes a luta e as ocupações não cessaram, principalmente no sertão 
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sergipano, com destaque para as lutas nos municípios de Canindé do São Francisco, Poço 

Redondo, Porto da Folha, Nossa Senhora da Glória, somando-se ao município de Lagarto, 

possuidor de um movimento forte e ativo que se coloca na linha de frente da luta pela terra até 

os dias de hoje.   

Apesar de toda representatividade política e da luta incessante do MST, assim como 

no Brasil, Sergipe ainda está muito longe de uma reforma agrária em seu território, pois da 

mesma forma que o restante do país o movimento enfrenta as elites agrarias, a morosidade do 

Estado e por fim um mídia pelega que vincula nos meios de comunicação em massa 

inverdades as quais provocam na população uma desconfiança e leva descrédito  ao 

movimento.   

 

3.2 A Questão Agrária no Brasil: algumas considerações  

A estrutura agrária brasileira formou-se a partir de doações de grandes extensões de 

terras para donatários os quais possuíam diversos poderes delegados pelo rei de Portugal, 

caracterizando-se, desde o início, uma estrutura concentradora de terras, de renda e de 

benefícios. Com o passar do tempo esse quadro não declinou, ao contrário, evoluiu.  

O sistema de doações de terras pela coroa só declinou com o eminente fim do modo 

escravista de produção, o que contribuiu para a acumulação primitiva de capital. Cria-se assim 

a lei de terras, que dizia que todas as terras devolutas só poderiam ser apropriadas mediante a 

compra e venda e que o governo destinaria o dinheiro obtido com as vendas desatas ao 

financiamento da vinda de colonos europeus. 

  Foi limitado desta forma, o acesso às terras apenas àqueles que poderiam pagá-las, 

incentivando também a substituição do sistema escravista por um mercado de trabalho livre. 

Na verdade, tratava-se de uma estratégia da burguesia para permanecer com os meios de 

produção, antes materializada no escravo e agora na terra (terra livre homem preso, homem 

livre terra presa).   

Esse processo proporcionou a formação dos latifúndios que a cada dia, diante do crescimento 

dos segmentos agrícolas, agropecuários e agroindustriais, expandiram cada vez mais, o que 

levou a expropriação do pequeno produtor e a devastação de grandes florestas, na busca de 

novas terras para aumentar sua produção e consequentemente seu lucro.  
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 A Reforma Agrária do BIRD: a nova agenda neoliberal  

Segundo Prado Júnior (1968), o latifúndio é parte fundamental da economia brasileira, 

sendo este grande empreendimento rural dirigido pelo proprietário, que às vezes se confunde 

com o empresário industrial.    

O espaço brasileiro, com relevância ao espaço rural, tem sido historicamente palco de 

intensos conflitos sociais, tendo como um dos principais motivos a posse e a propriedade da 

terra. Tais conflitos têm por objetivo uma melhor distribuição da terra, via fragmentação do 

latifúndio e a promoção da reforma agrária justa, com uma melhor distribuição de renda e 

consequentemente menor disparidade social. 

O Estado é o grande investidor do crescimento do latifúndio com políticas públicas 

que os beneficiam, pois: 

Essa diferenciação no seio da burguesia se prende ao papel desempenhado 

pelo Estado, ou antes, pelo Governo que o encarna, na economia nacional e, 

em particular, no processo de formação e acumulação privada de capital 

através do favorecimento pelo poder publico de interesses particulares 

(PRADO JÚNIOR, 1968, p.180). 

 

Desta forma, pode-se dizer que a estrutura agrária brasileira foi e continua sendo 

concentrada apesar das mudanças nas relações de produção que permitiram a agricultura 

atender as necessidades da industrialização crescente desde a década de 1950. Essa estrutura 

permitiu grandes avanços na solução de questões agrícolas, isto é, nos problemas ligados à 

produção propriamente dita. Contudo, esse desenvolvimento só fez agravar a questão agrária 

e o nível de miséria da população rural brasileira. 

A reforma agrária é hoje a expressão da reivindicação dos trabalhadores 

rurais pela apropriação dos frutos do seu trabalho. E é nesse sentido que a 

reforma agrária não é mais apenas uma reivindicação dentro da “legalidade 

capitalista”: não é mais o direito de cada um à sua propriedade, mas o direito 

dos trabalhadores ao resultado da sua produção (...). A reforma agrária é 

agora uma bandeira de luta política capaz de unificar não só os trabalhadores 

do campo, mas inclusive de se estender aos trabalhadores urbanos. A 

reforma agrária hoje começa a se apresentar como uma luta pela 

transformação da própria sociedade brasileira em outro sistema, onde o 

trabalhador não só trabalhe, mas também se aproprie dos frutos do seu 

trabalho (SILVA, 1985, p. 105). 
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Por diversos motivos, principalmente políticos e econômicos, o início da década de 

1990 apresentou uma intensa reestruturação do modelo capitalista neoliberal. Segundo Pereira 

(2006), a queda da ex-União Soviética garantiria a abertura dos mercados até então socialistas 

e representaria uma vitória da “democracia”, exigida pelos Estados Unidos, ainda que 

militarmente, cujos fatos, aliados a crise econômica mundo afora, forçaram o Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) a reavaliar sua agenda 

neoliberal. 

Para Pereira (2006), o BIRD como peça fundamental no processo de reestruturação 

neoliberal dedica-se sobre as reformas estruturais, responsáveis pela manutenção da 

orientação econômica ao exterior, correção dos desvios de rota e o aprofundamento do 

processo em curso, postulando assim novas áreas estratégicas tal como ficou estabelecido na 

nova agenda de desenvolvimento.  

Assim renova-se a ideia neoliberal de Estado mínimo e eficaz, com as centralidades 

das instituições e propõe o combate a pobreza. Neste sentido o Estado ganha maior 

funcionalidade na globalização do capital e no acalanto das revoltas sociais, subordinando-as 

ao novo regime de acumulação. 

Rosset (2004), afirma que o reajuste da estrutura neoliberal ocorre com financiamentos 

de grandes projetos de infraestrutura e que o BIRD passaria a considerar de extrema 

importância suas estratégias de desenvolvimento rural para o mundo.  

O BIRD prioriza o desenvolvimento com base em três fatores: em primeiro lugar seu 

alvo principal seria o crescimento econômico, tendo em vista estudos elaborados pelo próprio 

Banco, que concebe a má distribuição de renda como um entrave ao crescimento econômico. 

O segundo é atribuído a insuficiência de investimentos no meio rural, sendo que os 

investimentos no setor privado agrário seriam a chave para o desenvolvimento e, por fim, a 

redução da pobreza, que é uma exigência do Banco por via de elaboração novos projetos que 

tenham como meta a redução da mesma. Assim: 

A carteira de projetos de desenvolvimento do BIRD, em um país qualquer, 

constitui um reflexo de suas operações para ajudar o capital a conquistar 

mercados e ganhos específicos de empresas privilegiadas e atores específicos 

a nível nacional subnacional e territorial (HOLT-GIMÉNEZ, 2006, p.50). 
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Muitas das reformas da agenda do BIRD referem-se ao meio rural e às políticas de 

reforma agrária, dentro do modelo neoliberal agroindustrial, pautadas na liberalização do 

mercado de terras, procurando promover a mercantilização da produtividade, da mão de obra 

camponesa e da própria terra. Nesse sentido Brandão (2007) nos revela que esse processo 

desemboca em: 

(...) Uma modernização insustentável que traz para o mundo rural escalas e 

interações de tempo/espaço típicas da empresa fabril moderna. Com a 

diferença de que “lá”, na cidade, as fábricas estão ainda repletas de 

trabalhadores, enquanto no campo largos espaços de produção de mercado 

precisam está cada vez mais vazios de braços humanos, para dar lugar às 

poucas maquinas que, primeiro, substituem famílias de camponeses e, 

depois, as próprias pessoas de trabalhadores volantes (BRANDÃO, 2007, p. 

44).      

 

Surge nesse cenário a reforma agrária de mercado (RAM) introduzida como anteparo 

da justificativa dos múltiplos benefícios que o mercado viria trazer para o meio rural, como o 

aumento da eficiência da produtividade e da lucratividade, e ainda diminuição do quantitativo 

de produtores menos eficientes e melhor distribuição de renda. 

No entendimento de Domingos Neto (2004), o novo plano de ação do BIRD vem 

promover um “Novo Mundo Rural”
12

, pautado no financiamento para compra e venda de 

terras,  buscando “pacificação do campo” e maximização da produtividade em prol do 

mercado, pois: 

Nesse novo ambiente econômico – “aberto” e “orientado para fora” -, seria 

possível romper com a experiência passada e implantar uma reforma agrária 

que não distorcesse preços, nem criasse regulamentações que impedissem a 

livre transação mercantil da terra (PEREIRA, 2006, p.19). 

 

Contrariando a ideologia de luta pela terra criada pelo Movimento dos Trabalhadores 

Sem Terra (MST), o modelo de RAM do BIRD surge com o intuito de substituir o modelo 

tradicional de redistribuição da terra, antes pautado na desapropriação das propriedades rurais 

em desacordo com sua função social e produtiva, por relações econômicas de compra e venda 

de terras, através de financiamentos direcionados pelo Banco Mundial a países com 

problemas agrários e com tensões sociais no campo.  

                                                           
12

  Como foi definido no governo Fernando Henrique Cardoso. 
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Segundo Sauer (2006), o BIRD e seus teóricos não admitem que os conflitos pela terra 

encabeçados pelos movimentos como o MST e a Via Campesina se caracterizem como 

essencialmente democráticos. Assim, o BIRD procura negar a legitimidade aos sujeitos 

coletivos negando as relações de poder e a disputa política e exaurindo os movimentos 

sociais.  

Portanto, cabe ao BIRD administrar as crises do endividamento do setor agroindustrial 

e responder às pressões sociais. Para Rosset (2004) ele está tentando destituir o caráter 

político da reforma agrária para um meramente comercial: 

Essa “postura condescendente” do BIRD, ou mesmo a negação de conflitos 

de interesse e disputa política, deslegitimou a representatividade dos 

movimentos sociais agrários [...] a postura do Banco Mundial sempre foi de 

deslegitimar as ações e lutas sociais no meio rural (SAUER, 2006, p.290). 

 

Segundo Barros Jr (2006) quase sempre, e formalmente, o BIRD declara que a RAM é 

uma política complementar para as políticas convencionais de reforma agrária conduzidas 

pelo Estado, porém o que sua agenda de reformas sugere não é isso. Ela prevê sua total 

substituição para o alinhamento do novo modelo neoliberal. 

Assim como coloca Domingos Neto (2004, p. 31) “(...) a implantação da „Reforma 

Agrária de Mercado‟ deve ser compreendida, em primeiro lugar, como a extensão, para o 

mundo dos trabalhadores rurais, de concepções neoliberais induzidas pelo BIRD”.    

Lahiff (2006) denuncia que o BIRD ao idealizar o modelo da Reforma Agrária de 

Mercado não sugere apenas um mercado de terras para redistribuição social, mas um conjunto 

amplo de reformas, que favorece a ampliação de um mercado de terras e sua liberalização, 

vindo a mercantilizar a produção camponesa e diminuir as ações do Estado nas políticas, 

econômicas e agrárias.  

Sendo assim o Estado abre mão de sua obrigação na promoção social pela 

desconcentração fundiária por meio da distribuição de terras, estimulando quase sempre o 

controle do território agrário por grandes empresas. 

Para Sauer (2006, p. 299) “(...) na verdade, justificativas e argumentos teóricos para a 

implantação do modelo de „Reforma Agrária de Mercado‟ foram baseadas em críticas 
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genéricas às ações governamentais e às políticas agrárias conduzidas pelo Estado”. Os 

teóricos do BIRD criticaram o modelo tradicional enfatizando a diferença entre os dois, 

afirmando que esta, a diferença, reside em sua natureza; enquanto o modelo redistributivo 

tradicional é coercitivo e discriminatório, baseado na desapropriação, o modelo de RAM é 

voluntário e negociado.  

Ramos Filho (2008, p.251) explica: 

O Banco (BIRD) denomina tais projetos de administração da terra e em 

diferentes países podem ser chamados de titulação, registro ou mapeamento. 

A defesa é a de que, sem a existência de um mercado de terras, não haverá 

transferência de terras para os mais pobres, nem investimentos nas áreas 

rurais. Esta interpretação da realidade desconsidera o papel estratégico que 

tem a atuação do Estado na distribuição da riqueza entre os integrantes de 

uma nação. Não será a lei da oferta e procura que rege o mercado, que criará 

as condições necessárias para que os mais pobres acessem a terra em 

quantidade e qualidade suficiente para a subsistência familiar e o 

abastecimento alimentar. (Parêntese nosso).  

 

Todavia, essa relação de mercado livre para com a terra pode se apresentar de maneira 

avessa ao que é pregado e provocar uma maior concentração em algumas áreas. Uma questão 

inerente à temática é o distanciamento do caráter redistributivo do modelo de reforma agrária 

de mercado dado pelo Banco Mundial
13

 diante daquele defendido pelos movimentos sociais.  

Holt-Giménez (2006), em discordância com o BIRD, enfoca que a reforma agrária 

redistributiva da terra tem como finalidade o fator de produção, recurso social e necessidade 

cultural, promovendo uma melhor distribuição das riquezas. 

Diante do caráter social, Pereira (2006) aponta a reforma agrária redistributiva com 

investimentos socioprodutivos como uma ação do Estado, atacando as relações de poder do 

capital e não as fortalecendo, o que garante a reprodução social do campesinato.  

  Visando uma perspectiva inclusiva Lahiff (2006, p. 108) afirma que “(...) para ser 

significativa, uma reforma agrária teria de ser fundamentalmente redistributiva, não 

beneficiando somente os que então envolvidos na agricultura, mas também aqueles que há 

muito estavam excluídos do setor”. 

                                                           
13

 Nome comumente atribuído ao BIRD. 
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Sauer (2006) constata que a política agrária do BIRD não traz vantagens concernentes 

à diminuição da pobreza da massa camponesa e trabalhadora rural assim como objetiva o 

programa. É também o que afirma Barros Júnior (2006, p. 160): “Os proponentes da RAM 

alegam uma inclinação favorável ao pobre, mas as premissas teóricas e operacionais do 

modelo político tendem a contradizer isso.” Percebe-se que há um comprometimento anterior 

com as estratégias de desenvolvimento vinculadas às políticas neoliberais.  

Assim como em outros países subdesenvolvidos na década de 1990, o BIRD usou dos 

violentos conflitos agrários brasileiros e da simpatia à ideologia neoliberal do Governo, para 

justificar a adequação do Brasil a sua agenda de reformas neoliberais de implantação da 

Reforma Agrária de Mercado.  

Para Sauer (2006) a história de luta dos camponeses pela terra está pautada em 

disputas e conflitos, tanto com o Estado quanto com as oligarquias agrárias, tendo como certa 

resposta violenta contra os camponeses. 

Retomando a discussão da problemática agrária do Brasil, pode-se observar que os 

conflitos pela terra estiveram presentes durante toda história brasileira, conflitos esses que 

sempre colocaram-se na vanguarda do processo de criação e implementação das políticas de 

redistribuição da propriedade agrária.         

Diz Sauer (2006), que para a adequação ao novo modelo neoliberal do Banco 

Mundial, o governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), pregando a necessidade de “reformar 

a reforma agrária”, lança um pacote de medidas que priorizam a diminuição do valor 

transferido pelo Estado às desapropriações e o caráter criminal da ocupação de terras, 

tentando minar a luta pela terra. No entanto essas medidas só contribuíram para o aumento da 

violência nos conflitos pela mesma.  

 

 A experiência da RAM no Brasil 

Segundo o Estatuto da Terra de 1964, Lei 4.504, Art.1º, "considera-se Reforma 

Agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante 

modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e 

ao aumento da produtividade”. 
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Uma reforma dessas pode acontecer com o propósito de melhorar socialmente a 

condição de vida das pessoas envolvidas e tornar a sociedade mais igualitária, fazendo uma 

distribuição mais equitativa da terra. 

O modelo de reforma agrária de mercado foi experimentado pela primeira vez no 

Brasil no estado do Ceará no ano de 1996, com o projeto-piloto denominado “Reforma 

Agrária Solidária”. Posteriormente o governo FHC implantou em mais três estados 

nordestinos: Bahia, Maranhão, Pernambuco e em Minas Gerais.  

Entre 1997 e 2002 foi instituído o Projeto Piloto de Reforma Agrária e Alívio da 

Pobreza conhecida como Cédula de Terra, o qual foi seriamente criticado pelos movimentos 

sociais, mesmo considerado um sucesso pelo BIRD
14

. 

O Cédula da Terra, segundo Domingos Neto (2004), teria dois grande objetivos que de 

acordo com Raul Jungmann, a época a frente do Ministério do Desenvolvimento Agrário: a 

alocação de novos recursos financeiros para reforma agrária e a diminuição dos entraves 

burocráticos da desapropriação, disponibilizando para o programa uma quantia na ordem de 

150 milhões ente 1997 e 2000, dos quais 90 milhões foram disponibilizados por 

financiamentos do Banco Mundial.  

Vários problemas foram detectados tais como fraudes, supervalorização dos imóveis e 

omissão dos beneficiários aos compromissos assumidos. Mas, “(...) apesar das críticas e da 

oposição dos movimentos sociais, o projeto-piloto Cédula da Terra foi implantado e obteve 

certa adesão social.” (PEREIRA; SAUER, 2006, p.179).  

Para Moura (2003) o Cédula da terra trouxe como real resultado um quadro de 

alienação fundiária, atraindo os camponeses com a terra e os prendendo com a divida. Além 

disso, o autor afirma que no programa os investimentos do SAT e SIC não funcionam 

adequadamente, sendo que os valores pagos pela terra não é determinado pelo mercado e sim 

pelas instituições, o que transforma o programa em uma política de valorização de terras de 

baixa qualidade.    

Mesmo com o Projeto Cédula da Terra em andamento, no ano de 1998, o governo 

enviou ao Congresso Nacional o projeto de criação do Banco da Terra, conservando e 
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  A esse respeito consultar Pereira e Sauer  (2006). 
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ampliando as experiências com o projeto Célula da Terra, passando a solicitar empréstimos ao 

BIRD e destinando parte do Orçamento da União para e execução do projeto. Domingos Neto 

(2004, p. 33) esclarece que “(...) o Banco da Terra foi destinado a financiar a aquisição de 

propriedades e infraestrutura básica para trabalhadores sem terra ou com terras insuficientes.” 

 O projeto Banco da Terra foi muito criticado por entidades que representavam os 

interesses dos trabalhadores sem terra e pequenos produtores, principalmente por não levar 

em conta a dura realidade do campo. Assim, devido às críticas, foi criado no ano de 2000 o 

projeto Crédito Fundiário de Combate à Pobreza Rural (PCPR).  

Segundo Domingos Neto (2004), o projeto PCPR ou simplesmente Crédito Fundiário, 

manteve as intenções originais do projeto Cédula da Terra, porém esse foi ampliado para boa 

parte do Brasil, mantendo as mesmas condições de financiamento, fixando um teto para 

concessão do empréstimo de 15 mil reais e juros mais brandos, de 6% ao ano. Para ter uma 

ideia da proporção do projeto, foram previstos recursos na ordem de 200 milhões de reais só 

para o ano de 2001. Ramos Filho (2008, p. 225-226), esclarece: 

(...) o governo seguia construindo um território imaterial institucional, cujo 

objetivo era legitimar e projetar a RAM ao forjar um imaginário social de 

apoio ao projeto. Sua construção se deu pela realização de pesquisas 

encomendadas pelo governo FHC e Banco Mundial (GARCIA, 1998a; 

GARCIA; VEGRO, 1999; GARCIA, 1998b; CORRALES, 1998; 

NAVARRO, 1998; BUAINAIN, 1999, 2002 e 2003). Tais resultados nem 

sempre conseguiam mascarar, na totalidade, os impactos negativos da RAM, 

assim como pela realização de uma dispendiosa campanha publicitária. Nos 

anos que se seguiram, os embates em torno do Cédula da Terra e do Banco 

da Terra continuaram e seus impactos negativos ficaram, cada vez mais, 

explicitados. Todavia, o governo FHC preferiu atender os interesses do BM 

em tornar o Brasil uma referência na implantação da RAM. Este governo, 

valendo-se da institucionalização do Fundo de Terras que funciona como 

uma contrapartida do Estado aos empréstimos tomados do BM, contratou 

novos empréstimos junto à esta instituição multilateral e, criou, em 2001, o 

Crédito Fundiário de Combate à Pobreza Rural (CFCPR), que teve início de 

operação em abril de 2002.  

 

Para Ramos Filho (2008), os programas apresentados acima fazem parte da 

experiência da reforma agrária de mercado do BIRD no Brasil durante o governo FHC. 

Ressalta-se que o programa de Crédito Fundiário foi criado com o objetivo de superar os já 

desgastados Banco da Terra e o Cédula da Terra, tendo em vista a forte oposição que estes 

projetos receberam de vários setores da sociedade, sendo que o primeiro concluiu suas 

operações no final do governo FHC e, o segundo, no princípio do governo Lula.  
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O contexto utilizado pelo governo FHC para a implantação da RAM é análogo aos 

inferidos pelo BIRD em diferentes países, pregando que as problemáticas
15

 do campo seriam 

sanadas a partir do modelo de Reforma Agrária de Mercado à medida que tais políticas 

deslanchassem. Assim, não ficariam brechas para a burocracia e nem disputas judiciais típicas 

dos processos de desapropriação, desinteressantes a todos os envolvidos no processo, 

otimizando a concretização da reforma agrária. Esta, praticada em um mercado de terra, 

apresentaria menor custo que à tradicionalmente executada. 

  A RAM ainda promoveria de acordo com o BIRD, a paz no campo consolidada com 

ações de comum interesse entre os trabalhadores e os proprietários de terras, ficando os 

primeiros aptos a escolher livremente as terras que desejassem para fixarem-se e negociar 

seus preços, minimizando os confrontos. 

Apesar de todas as críticas tecidas pelo Partido dos Trabalhadores (PT), em relação à 

RAM no governo FHC, a partir de 2003, com presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esperava-

se uma total mudança nas políticas agrárias brasileiras, e que estas estivessem no cento da 

agenda política como fundamentais ao desenvolvimento social, pois foram nelas depositadas 

as esperanças de uma reversão da implantação do mercado de terras.  

Como coloca Pereira E Sauer (2006, p. 197) “(...) inevitavelmente, o governo Lula 

precisaria se manifestar sobre a “Reforma Agrária de Mercado” deixada como legado do 

governo FHC.” Todavia, não se pode esquecer que o Banco da Terra não era apenas um 

programa, mas um fundo de financiamento criado pelo Congresso Federal com a finalidade de 

promover a reforma agrária e o Crédito Fundiário tinha sido implantado há pouco, sem contar 

que esse já estava pré-acordado entre o Governo Lula e alguns movimentos sociais. 

 Para Pereira e Sauer (2006), a ação do governo Lula colocou-se da seguinte maneira: 

manteve a estrutura do programa Banco da Terra mudando apenas a nomenclatura para 

“Consolidação da Agricultura Familiar”, implantou o programa Crédito Fundiário de 

Combate à Pobreza Rural de fato, visto que esse ainda não tinha saído do papel, criou uma 

nova linha de financiamento direcionada à compra de terras por jovens agricultores entre 18 e 

24 (Minha Primeira Terra); reformulou o Fundo da Terra possibilitando a contrapartida 

nacional em relação aos empréstimos do BIRD, criou o programa Nacional de Crédito 

Fundiário, esse unificando a gestão das três linhas de financiamento na Secretaria de 
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 Lê-se de acordo com o BIRD a violência no campo e subutilização dos recursos agrícolas. 
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Reordenamento Agrário no Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e finalmente, o 

governo Lula implanta o projeto “Terra Negra” direcionada a negros não quilombolas, gerido 

pelas mesmas regras de financiamento os demais programas. 

 Mesmo diante da realidade contraditória constituída historicamente nas relações 

econômicas e políticas no campo brasileiro, fica registrado que, segundo Pereira e Sauer 

(2006), nunca se gastou em nenhum outro país tanto dinheiro em projetos de Reforma Agrária 

de Mercado quanto no Brasil. 

Diante dos fatos acima expostos ratifica-se as afirmações de Ramos Filho (2011) de 

que o Estado brasileiro a partir do paradigma do capitalismo agrário, nas duas últimas décadas 

vem tentando substituir a questão agrária pelos modelos de desenvolvimento rural, 

desenvolvimento rural sustentável e desenvolvimento territorial rural. À luz desse paradigma 

o território é reduzido a espaço de planejamento, não levando em conta a 

multidimensionalidade da categoria, o que fragiliza não somente seu conceito, mas também o 

entendimento de sua complexidade e dinamismo.       

 Segundo Ramos Filho (2011) o Estado sob o capitalismo agrário insere os camponeses 

em determinados sistemas agrícolas, buscando a diferenciação dos camponeses no processo 

de desenvolvimento. Dessa forma o Estado além de omitir-se das responsabilidades dos 

possíveis fracassos, provoca no sujeito a necessidade de colocar à disposição sua força de 

trabalho, seja em empreendimentos agrários vizinhos ou nas zonas urbanas mais próximas, 

instituindo assim o processo de proletarização determinado pelo paradigma da pluriatividade.    

 Assim concordamos com Ramos Filho (2011, p. 5) quando afirma que; 

O caso do reforma agrária é compreendido, nesta condição, como política 

compensatória para amenizar a condição de miserabilidade, como 

instrumento de controle social e oportunidade de fomentar a economia 

mediante a oxigenação dos mercados de terras mediante difusão de 

instrumentos financeiros de compra e venda de terras, que supostamente 

contemplaria os mais pobres. 

 

 Tendo isso em vista busca-se a luta por uma reforma agrária de distribuição de terras, 

impedindo a expansão da expropriação e do latifúndio no espaço rural brasileiro, fomentando 

a resistência como condição essencial para a perpetuação do campesinato  
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 A Reforma Agrária de Mercado: Sergipe e Lagarto 

Segundo Carvalho (2011) nos últimos dez anos no estado de Sergipe, utilizando 

recursos do Fundo de Terra e da Reforma Agrária, foram adquiridos 48 imóveis por meio dos 

Programas Banco da Terra beneficiando 740 famílias. Já pelo Programa Nacional de Crédito 

Fundiário, foram adquiridas 104 imóveis, beneficiando 1619 famílias. 

Como já exposto anteriormente, o modelo Reforma Agrária de Mercado (RAM), foi 

idealizado pelo Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD), em 

acordo ao novo modelo de política rural estabelecida por ele, que estabeleceu uma resposta à 

nova situação político-econômica em que o mundo se encontrava no início da década de 1990. 

O BIRD objetivava assim, ações diretas no espaço rural de países subdesenvolvidos, sendo 

essas promovidas e apropriadas pelo Estado, incluindo nesse contexto o Estado brasileiro. 

Em Sergipe, foram assentadas nos oito anos de Governo de FHC, (1995-2002) 4556 

famílias em 81103,65 hectares dentro do modelo de redistribuição de terras dito tradicional. 

No entanto, só a partir do segundo mandato (1999/2002) houve uma inflexão dessa postura 

inicial do governo. Sua política social iria situar-se numa ótica inteiramente distinta daquela 

inscrita na Constituição de 1988 e aparece inteiramente sintonizada com a orientação 

neoliberal, em duas vertentes, a da privatização e a da mercantilização do processo de 

redistribuição de terras.  

O documento Novo Mundo Rural/MIRAD e a Nova Reforma, detalham as diretrizes 

calcadas na descentralização da reforma agrária: é extinto o Programa de Crédito especial 

para Reforma Agrária (PROCERA/LUMIAR) e ocorre o esvaziamento orçamentário do 

INCRA, promovendo a reforma agrária de mercado através do programa piloto Cédula da 

Terra, transformado no Programa Banco da Terra, extinto posteriormente, consolidando o 

Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), com duas linhas de financiamento 

Consolidação da Agricultura Familiar (CAF) e Programa e Combate a pobreza Rural (PCPR). 

No estado de Sergipe a RAM foi implantada pelo governador Albano do Prado Franco 

(PSDB), que dava suporte às políticas neoliberais desse partido na esfera nacional. Em 

22/08/2000, o Governo de Sergipe, assinou o Convênio com o Conselho Curador do Banco da 

Terra- CCBT/MDA e, em 02 anos, através da execução via Projeto PRO-SERTÃO, adquiriu 

48 imóveis rurais, assentou 740 famílias em 10104,44ha. 
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A princípio, a RAM em Sergipe estabeleceu um período de negociação entre os 

governos federal e estadual, na formatação das questões institucionais e iniciam-se os 

empréstimos pelo Programa Banco da Terra. Nesse momento a gestão da RAM em Sergipe 

ficou sob a responsabilidade da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe 

(EMDAGRO) e os empréstimos financeiros ficavam a cargo de Banco do Nordeste e do 

Banco do Brasil.  

Dessa forma se sucedeu a primeira aquisição de terras via a RAM no estado de 

Sergipe com a compra da fazenda Fabiana pela Associação Fruto da Terra no município de 

Simão Dias. Esses fatos representam temporalmente o período entre 2001 e 2003, no final da 

gestão do governo tucano, nacional e estadual, Fernando Henrique Cardoso e Albano Franco, 

respectivamente, porém ainda engloba o primeiro ano dos governos Lula (PT) e João Alves 

Filho (PFL, hoje DEM).   

Assim a estabilização das políticas de RAM no estado de Sergipe deu-se no período 

compreendido de 2004 a 2006, no mandato de João Alves Filho enquanto governador do 

estado de Sergipe e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A mudança do governo 

estadual veio a acarretar algumas reformas administrativas, como a extinção da EMDAGRO e 

da linha de financiamento Banco da Terra, elaborando novos arranjos administrativos para 

RAM em Sergipe, ficando esta sobre a responsabilidade apenas da Empresa de 

Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe (PRONESE). Com a adesão da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) à RAM na esfera nacional, a 

Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Sergipe (FETASE), passa a estabelecer apoio 

político-operacional ao projeto. 

Com a extinção do Banco da Terra, no 1º mandato do Governo Lula, essas ações se 

voltaram para o Programa Nacional de Crédito Fundiário- PNCF, gerenciadas pela 

PRONESE, sendo que os estudos e os Pareceres Técnicos ficaram sob a coordenação da 

EMDAGRO.  

Segundo a PRONESE, em 17/06/2010, já tinham sido contratados pela mesma, 104 

Projetos, beneficiando 1619 famílias em uma área total de 18677,17ha. Tais avanços foram 

possíveis porque em 2007 se estabeleceu no estado de Sergipe uma expansão programada dos 

projetos de RAM. Com a eleição e posse do governador Marcelo Chagas Déda (PT), a 

população sergipana cria uma expectativa de “mudanças” nas prioridades do governo, na 

medida que ocorreu no governo do presidente Lula quatro anos antes. Contudo, não se 
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estabeleceram as mudanças esperadas disponibilizando apenas à RAM um melhor 

planejamento das ações. 

Como se observa na figura 1, o município de Lagarto destaca-se dos demais 

municípios sergipanos quando se trata proporcionalmente do número de empreendimentos 

comparados ao restante do estado, visto que, do total de 977 projetos de empreendimentos 

executados em Sergipe o município possui 294 deles, ou seja, mais de 30% do total. 

 

Figura 1: Sergipe – Distribuição espacial de empreendimentos da RAM (2001-2010) 
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 Fonte: Banco de Dados da Luta pela Terra, 2010. LABERUR/NERA – 2011. 

 

Observa-se ainda, que tais empreendimentos não se encontram igualmente distribuídos 

por todo município, esses se concentram ao N/NE da sede municipal nas imediações do 
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povoado Olhos D‟água como mostra a figura 2. Percebe-se ainda uma distorção entre o 

número total de projetos e o número de pontos de localização. Isso se dá devido a presença de 

diferentes programas de RAM no município, visto que o Programa Nacional de Credito 

Fundiário (PNCF), na linha de Consolidação do Agricultura Familiar (CAF) e mais 

recentemente a linha de Financiamento de Combate a Pobreza Rural (PCPR) apesar de serem 

implantados apenas em uma propriedade rural, cada lote é considerado um empreendimento 

diferente, seja ele oriundo de um projeto individual ou coletivo. Nesses modelos as dívidas do 

financiamento são consideradas individuais, não acarreando assim nenhuma responsabilidade 

aos demais beneficiários pela possível inadimplência de um companheiro do projeto.  Já o 

Programa Banco da Terra e o primeiro formato da linha PCPR, todo o projeto era considerado 

um único empreendimento, assim todos os beneficiários eram responsáveis pelo total das 

dívidas.  
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Figura 2: Localização de empreendimentos de RAM no município de Lagarto-SE

 

Fonte: Elaborado a partir de dados fornecidos pelo Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 

Lagarto - 2012. Organização Welligton Bomfim. 
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Em relação às famílias beneficiadas, a proporção de lagartenses também é 

expressivamente superior, somando mais de 20% (596) do total de 2948 famílias beneficiadas 

em todo estado, sendo que 596 é o numero de lotes da RAM em Lagarto-SE. Essa 

expressividade pode ser observada na figura 3 que segue abaixo. 

 

Figura 3: Sergipe – Municípios com maior número de famílias beneficiadas pela RAM 

(2001-2010) 
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Fonte: Banco de Dados da Luta pela Terra, 2010. LABERUR/NERA – 2011. 

 

 

No entanto, a área destinada aos empreendimentos é ligeiramente menor que a do 

município de Nossa Senhora da Glória, somando 4052 hectares. Tal fato pode ser explicado 

pelos altos valores da terra lagartense, o que diminui a área total dos empreendimentos.  
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Figura 4: Sergipe: Área em (ha) de empreendimento da RAM por  Municípios (2001-

2007) 
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Fonte: SIG/SAC/PNCF - ENDAGRO – PRONES 
 

A expressividade desses dados reforçam a relevância da pesquisa, visto que, tal 

realidade motivou a investigação da RAM em Lagarto e em Sergipe, justificando as questões 

desta em que pese em uma colaboração para o contínuo processo de produção do 

conhecimento geográfico.  
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3.3 Os Diferentes Programas de RAM 

Para a implantação desse total de projetos no estado de Sergipe e em Lagarto foram 

utilizados dois programas diferentes de RAM, são eles, o Banco da Terra e o Programa 

Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), o ultimo utilizando-se de duas linhas diferenciadas de 

financiamento, a Linha Consolidação da Agricultura Familiar (CAF) e a Linha de 

Financiamento de Combate à Pobreza Rural (PCPR), sendo que os apresentaremos com 

detalhes na sequência.   

O Banco da Terra 

 O Fundo de Terras e da Reforma Agrária (Banco da Terra) é um fundo especial de 

natureza contábil, implementado pela Lei Complementar 93 de 4 de Fevereiro de 1998, e 

regulamentado pelo Decreto 3027 de 13 de Abril de 1999. Ele teve por objetivo financiar 

programas de reordenação fundiária e de assentamentos rurais a partir da aquisição de imóveis 

e implantação de infraestrutura básica. O Banco da Terra tinha sua administração 

multiparticipativa e descentralizada buscando a participação direta dos estados, municípios, 

consórcios de municípios na elaboração de projetos, e na distribuição de terras com o intuito 

de garantir a efetiva interação das comunidades interessadas
16

.     

 O Fundo buscou apoiar trabalhadores não proprietários, preferencialmente 

trabalhadores rurais assalariados, posseiros e arrendatários que comprovassem experiência 

mínima de cinco anos na agropecuária. Também era permitido o acesso a ele trabalhadores 

rurais proprietários de minifúndios, insuficientes à sustentação de suas famílias.  

 Os impedimentos e restrições ao acesso aos recursos do Banco da Terra eram 

direcionados aqueles que: a) já tivera sido beneficiado pelo Fundo, b) tivera sido contemplado 

com qualquer que seja o projeto de assentamento rural, c) exercesse função publica, d) 

dispusesse de renda familiar bruta superior a R$ 1500,00 (quinze mil reais) anuais, e) ter sido 

proprietário de imóvel rural com dimensões superior as citadas acima, nos três anos anteriores 

a implementação do projeto, f) tivesse assinado, como comprador, escritura de compra e 

venda de imóvel ou for possuidor de direito de ação ou herança em imóvel rural cuja a área 

                                                           
16

 As informações que se seguem foram extraídas dos manuais operacionais do Programa Banco da Terra, CAF 

e PCPR disponibilizados pelo MDA. 
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seja incompatível ao objetivos do Fundo, g) ser possuidor de patrimônio superior a R$ 

30000,00 (trinta mil reais), h) tenha restrições cadastrais perante os agentes financeiros.   

 Quanto a aquisição dos imóveis, ficaram impedidos de acessarem os financiamentos 

do Banco da Terra o projetos que: a) ficassem localizados em unidades de conservação 

ambiental, exclusivamente em reserva legal ou área de preservação permanente ou ainda em 

áreas indígenas, b) não dispusessem de documentação legal que comprovasse o legítimo 

domínio por parte do vendedor, c) fossem passíveis de desapropriação. 

 Os financiamentos ficaram limitados aos seguintes critérios: a) prioritariamente, por 

meios coletivos, como associações e cooperativas, juridicamente representadas; b) por meio 

individuais, dando prioridade àqueles solicitados por grupos não formalizados, constituídos 

por indivíduos com interesses comuns e coincidentes com o objetivo do fundo. O prazo de 

reembolso dos financiamentos foi estabelecido em até 20 (vinte) anos, incluindo três anos de 

carência.     

 A gestão do Banco da Terra era executada pela seguinte estrutura: Conselho Curador, 

composto pelo: o Ministro Extraordinário de Política Fundiária, Ministro de Estado da 

Agricultura e do Abastecimento, Ministro do Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

Ministro de Estado do Desenvolvimento e Indústria e Comercio Exterior, Ministro de Estado 

da Fazenda, Ministro de Estado do Meio Ambiente, Presidente do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Presidente do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e dois representantes dos potenciais 

beneficiários do fundo. Além do Conselho Curador, também participaram na gestão do fundo; 

o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), os Agentes 

Financeiros, o Conselho de Desenvolvimento Rural e as Unidades Técnicas estaduais.  

 Como já foi visto aqui nesse trabalho, o Programa Banco da Terra é modificado ainda 

pelo governo FHC, dando origem ao Plano Nacional de Crédito Fundiário.                 

Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF): Linha Consolidação da Agricultura 

Familiar (CAF) 

 Financiado com recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, o PNCF foi 

instituído pela Lei Complementar n.º 93, de 4 de fevereiro de 1998, e regulamentado pelo 
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Decreto n.º 4.892, de 25 de novembro de 2003, parte integrante do Programa Nacional de 

Reforma Agrária, como um mecanismo complementar de acesso a terra.  

O PNCF busca aperfeiçoar o desenho dos projetos de RAM anteriores. O Programa 

gira em torno da descentralização do processo de reforma agrária, através da assinatura de 

convênios de parceria com os Estados. Procura atribuir mais poderes aos Conselhos de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, que verificam a elegibilidade dos beneficiários e opinam 

sobre todas as propostas iniciais de financiamento. Também abre espaço para uma 

participação mais ampla dos movimentos sociais organizados em sua execução (os 

trabalhadores sem terra, minifundiários e suas organizações comunitárias). São estes 

trabalhadores ou estas organizações que elaboram as propostas de financiamento e asseguram 

a sua implantação. 

Não se distanciando das perspectivas dos programas anteriores, o PNCF objetivou 

contribuir para a redução da pobreza rural e para a melhoria da qualidade de vida das 

populações rurais, mediante o acesso a terra e o aumento de renda dos trabalhadores rurais 

sem terra ou com pouca terra. 

O acesso a terra se faz por meio do financiamento da aquisição de terras e dos 

investimentos necessários à estruturação das unidades produtivas constituídas pelas 

comunidades e famílias beneficiárias, este totalmente reembolsável pelos mesmas. Os 

recursos destinados para este fim poderão ser inteiramente providos pelo Governo Federal, 

por meio do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, ou contar com contrapartidas dos 

próprios beneficiários, de estados e municípios ou de outras fontes.  

Os Planos de Implementação do Programa ficam a cargo dos Estados participantes, 

que definem as diretrizes básicas, as áreas prioritárias e a estratégia de ação no Estado, bem 

como as metas anuais para cada área. Os Conselhos Estaduais de Desenvolvimento Rural 

Sustentável são as instâncias de decisão estaduais, pois a eles compete aprovar estes Planos. 

Também analisa e aprova cada proposta de financiamento e cada operação de compra e 

venda.  

O órgão executor do Programa em cada Estado é uma Unidade Técnica Estadual, que 

assegura a tramitação e monitora a execução das propostas de financiamento.  Em nível 

nacional, compete ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável 
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(CONDRAF) estabelecer as diretrizes globais e as metas anuais do Programa, contidas no 

Plano Nacional de Implementação do Programa. 

O Programa busca, também, levar em conta para a aprovação das propostas 

submetidas pelas comunidades, as questões de gênero, raça, etnia e geração, bem como 

aquelas de conservação e proteção ao meio ambiente. Os projetos devem  respeitar a 

legislação ambiental e buscar, sempre que necessário, contribuir para a recuperação dos 

passivos e a melhoria das condições ambientais existentes no imóvel ou na região. 

Os beneficiários do Programa são considerados parte integrante da Reforma Agrária e 

como tal têm acesso aos demais programas e às políticas de financiamento e de apoio 

previstos pelo MDA. Podem ser beneficiados pelo Programa os homens e as mulheres 

pertencentes às seguintes categorias de trabalhadores: a) trabalhadores rurais sem terra, b) 

pequenos produtores rurais com acesso precário a terra, c) proprietários de minifúndios. 

Estes trabalhadores podem ser beneficiados desde que: a) tenham renda bruta familiar 

anual inferior a R$ 15.000 (quinze mil reais) e patrimônio inferior a R$ 30.000 (trinta mil 

reais). b) não tenham sido beneficiários de quaisquer outros programas de reforma agrária 

(federal, estadual, municipal), incluídos os de crédito fundiário, c) não sejam funcionários em 

órgãos públicos, autarquias, órgãos paraestatais federais, estaduais, municipais, ou não 

estejam investidos de funções parafiscais ou de cargos eletivos, d) assumam o compromisso 

de explorar efetivamente e diretamente o imóvel em regime de trabalho familiar, bem como 

residir no imóvel ou em local próximo, e) tenham, no mínimo, nos últimos 15 anos, 5 anos de 

experiência com a exploração agropecuária, contado o tempo de escolaridade, f) não tenham 

sido, nos últimos três anos, contados a partir da data de apresentação do pedido de amparo ao 

Programa de Crédito Fundiário, proprietário de imóvel rural com área superior a uma 

propriedade familiar, g) não seja proeminente comprador ou possuidor de direito de ação e 

herança em imóvel rural. 

A compra dos imóveis escolhidos pelos beneficiários pode ser financiada, desde que: 

a) os imóveis não sejam passíveis de desapropriação, por qualquer dos motivos previstos em 

lei, b) a área resultante de (eventual) divisão futura do imóvel entre os beneficiários não seja 

inferior à área mínima de fracionamento da região onde o imóvel se situar, exceto nos casos 

em que o imóvel se destinar à complementação de área por parte de um proprietário 

minifundista, c) o proprietário possua título legal e legítimo de propriedade e de posse do 

imóvel e disponham de documentação que comprove ancianidade ininterrupta igual ou 
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superior a vinte anos, d) não incidam gravames de qualquer ordem que possam impedir a 

transferência legal do imóvel para os compradores (beneficiários); e) não tenham sido objeto 

de transação nos últimos dois anos, f) não se situem em reservas indígenas, em áreas ocupadas 

por quilombos ou em áreas protegidas por legislação, g) apresentem condições que permita o 

seu uso sustentável, sejam elas existentes ou que possam ser implantadas com o apoio ou o 

financiamento do Programa, h) o preço do imóvel seja condizente com os preços praticados 

no mercado local e compatível com o tipo de exploração pretendido pelos beneficiários. 

A proposta de financiamento apresentada pelos beneficiários pode incluir, além dos 

custos da aquisição de terras, os custos relativos aos Subprojetos de Investimentos Básicos - 

SIB necessários à estruturação das unidades produtivas constituídas. Os subprojetos devem 

constar na lista de investimentos prioritários, apresentados pelo beneficiário na proposta de 

financiamento, ou ter sido posteriormente aprovados pela Unidade Técnica Estadual (UTE), 

por solicitação do beneficiário.  

Conforme definido na Resolução 3869, de 17 de junho de 2010, do Conselho 

Monetário Nacional e no Regulamento Operativo do Fundo de Terras, são considerados 

investimentos básicos dentre outros: a) os investimentos em infraestrutura básica, b) os 

investimentos em infraestrutura produtiva, c) a sistematização das áreas para plantio, d) os 

investimentos necessários para a convivência com a seca, e) os investimentos para 

recuperação das áreas de reserva legal ou de preservação permanente ou de eventuais passivos 

ambientais existentes anteriormente à aquisição do imóvel, f) os investimentos comunitários 

necessários ao bom funcionamento do projeto e à melhoria da qualidade de vida da 

comunidade beneficiária, g) a manutenção da família durante até os 6 primeiros meses do 

projeto, h) até R$ 1000,00 (um mil reais) ou até 8% (oito por cento) do valor de investimentos 

básicos, para a contratação de assistência técnica para a implantação e o acompanhamento da 

execução do projeto de financiamento, i) os custos de apoio à elaboração da proposta de 

financiamento e de capacitação inicial dos beneficiários, na forma estabelecida nos manuais 

de operações do programa. 

A aquisição de terras e os investimentos básicos são realizados mediante 

financiamento bancário que obedece aos termos e condições definidas em Resolução do 

Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN nº 3.869, de 17 de junho de 2010). O 

financiamento pode incluir os custos diretos da transação do imóvel adquirido, tais como: a) 

custos de medição, topografia, b) despesas e taxas cartorárias de transação e registro do 
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imóvel, c) os impostos de transação e de registro do imóvel rural adquirido, d) os custos 

eventualmente decorrentes da aprovação das áreas de reserva legal e de preservação 

permanente, bem como de eventuais autorizações ambientais. 

Os agentes responsáveis pelo programa são: Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA), Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF), Comitê 

Permanente do Fundo de Terras e de Reordenamento Agrário (Vinculado ao CONDRAF), 

Departamento de Crédito Fundiário da SRA/MDA, Conselho Estadual de Desenvolvimento 

Rural Sustentável (CEDRS), Unidade Técnica Estadual (UTE) Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), Organização de Trabalhadores e de 

Trabalhadoras Rurais e da Agricultura Familiar, Agentes Financeiros. 

Em Sergipe tal linha foi muito utilizada, pericialmente após o ano de 2006, visto que 

alguns entraves tornaram a linha PCPR um tanto inviável até pouco tempo atrás.    

Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF): Linha de Financiamento de Combate 

à Pobreza Rural (PCPR)  

A linha de financiamento de Combate à Pobreza Rural – PCPR, é parte integrante do 

Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF, conforme previsto no Regulamento 

Operativo do Fundo de Terras e da Reforma Agrária. 

 Esta linha objetiva a redução da pobreza rural, possibilitando aos trabalhadores  mais 

pobres o acesso a terra por meio de contrato de financiamento, este reembolsável, e as infra-

estruturas básicas e produtivas necessárias, por meio repasse de recursos, não reembolsáveis, 

em contrato específico.  

A linha de financiamento PCPR é composta por dois componentes básicos, o 

Subprojeto de Aquisição de Terras – SAT e os Subprojetos de Investimentos Comunitários – 

SIC‟s. O primeiro componente básico de acesso ao PCPR é Subprojeto de Aquisição de Terra 

(SAT), que trata-se de uma proposta de financiamento dos pretensos beneficiários elegíveis, 

para a aquisição de terras, reembolsável, repassados por meio de contrato de financiamento. 

Os recursos destinados para este fim são oriundos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária – 

FTRA, instituído pela Lei Complementar n.° 93, de 4 de fevereiro de 1998, e regulamentado 

pelo Decreto n.° 4982, de 25 de novembro de 2003, e pelo Regulamento Operativo do Fundo 

de Terras e da Reforma Agrária. Os financiamentos de que trata o SAT poderão ser 
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destinados a associações, cooperativas ou outras formas de organização, desde que haja 

manifestação favorável do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável por 

meio de análise de cada caso.  

O segundo componente básico do PCPR é composto pelos Subprojetos de 

Investimentos Comunitários (SIC‟s), que refere-se a projetos de infra-estrutura básica e 

produtiva apresentados pelas associações de trabalhadores rurais beneficiários do crédito 

fundiário, contendo os planos de aplicação de recursos, cronogramas de execução e 

desembolso das parcelas previstas para liberação de recursos não reembolsáveis. 

Os recursos são oriundos do Subprograma de Combate à Pobreza Rural, não 

reembolsáveis e não caracterizado como operação de financiamento, repassados por meio de 

contrato específico de transferência de recursos, o qual será constituído de dotações 

consignadas no Orçamento Geral da União e em seus créditos adicionais, com recursos 

oriundos do Tesouro Nacional ou operações de crédito e doações de instituições nacionais e 

internacionais, conforme Decreto n.º 6.672, de 2 de dezembro de 2008. O acesso ao SIC‟s se 

dará apenas por trabalhadores rurais que organizados em Associações adquiriram crédito 

fundiário por meio de SAT. 

São responsáveis pela gestão programa PCPR: Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), Unidade Técnica Estadual (UTE), Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Rural Sustentável (CONDRAF), Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(CEDRS) e Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), 

Organização de Trabalhadores e de Trabalhadoras Rurais e da Agricultura Familiar, Rede de 

Apoio e Agentes Financeiros.  

 Esse programa abriu linhas de financiamento específicas para determinados 

seguimentos, constituindo subprojetos. Esses são Minha Primeira Terra, PNCF-Mulher e 

Terra Negra Brasil, descritos a seguir.  

 O Minha Primeira Terra  

O Minha Primeira Terra trata da ampliação e fortalecimento da presença dos jovens 

rurais no PNCF na linha de financiamento PCPR. Nesse sentido, uma ação específica voltada 

para os Jovens, intitulada– MPT. 
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 O PNCF - Mulher  

O PNCF – Mulher busca ampliar e fortalecer a presença das trabalhadoras rurais e 

agricultoras familiares no âmbito do PNCF, incentivando a inserção destas nas associações. 

Nesse sentido, uma ação específica é estruturada nos estados participantes, intitulada “PNCF-

Mulher”, com base na abordagem de gênero, tendo como objetivo a ampliação, qualificação e 

fortalecimento da participação das trabalhadoras rurais e agricultoras familiares tanto na 

gestão das associações bem como na implementação dos projetos produtivos e/ou 

comunitários.  

 O Terra Negra Brasil  

O Terra Negra Brasil teve como objetivo a ampliação, qualificação e fortalecimento da 

participação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais negros na implantação dos projetos 

produtivos e/ou comunitários, cria-se o “TERRA NEGRA BRASIL”, no âmbito da linha de 

financiamento PCPR, incentivando a inserção de trabalhadores e rurais negros nas 

associações.  

 

3.4 A pesquisa e os procedimentos metodológicos 

Na busca do conhecimento e do desvelar de toda e qualquer questão científica faz-se 

necessário a utilização de procedimentos metodológicos que norteiam a pesquisa. Nesse 

sentido busca-se apresentar as melhores maneiras de compreensão dos fenômenos abordados, 

sendo que a dimensão da arte de pesquisar é imensa e requer aprofundamentos científicos 

particulares para nortear os estudos e ratificar definições teóricas (ANJOS, 2002). 

A pesquisa cientifica se concretiza pela aplicação de requisitos científicos e técnicas 

adequadas na sua efetivação. Sendo assim, procurando um maior embasamento teórico que 

respalde um desenvolvimento claro sobre a pesquisa e, visando uma melhor abrangência a 

respeito do tema em questão, foi realizado um levantamento bibliográfico em múltiplas fontes 

como a Biblioteca Central da Universidade Federal de Sergipe (BICEM), a Biblioteca Publica 

Ephifâneo Doria (BPED), a biblioteca do Núcleo de Pós-Graduação em Geografia (NPGEO) 

entre outras, priorizando obras de autores que se debruçaram na temática e que são referência 

no Brasil.  
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Foram priorizados nessa busca, autores que analisam as questões agrárias e a atuação 

do Estado no que se refere as políticas estruturalistas do espaço rural, procurando entender o 

enriquecimento das oligarquias agrárias, a pobreza camponesa, a exploração e a exclusão 

social, que buscam na Reforma Agrária de Mercado um meio para a reprodução da realidade 

até então assistida, assim como autores que retratam a relação da cultura enquanto identidade, 

que reafirmam a condição camponesa diante do seu modo de vida. Dente eles citam-se, Sérgio 

Sauer, Peter Rosset, Eraldo da Silva Ramos Filho, João Márcio Mendes Pereira, Maria Luiza 

Mendonça, Marcelo Resende, Edward Lahiff, Eric Holt-Giménez, Susana Gauster, Manuel 

Domingos Neto, Saturnino M. Barros Jr, Manuel Correia De Andrade, Ricardo Abramovay, 

Karl Marx, F. Engles, Lenin, Alexandre V. Chayanov, Caio P. Júnior, Teodor Shanin, Jasé de 

Souza Martins, Ariolvaldo Umbelino de Oliveira, Rogerio Haesbaert, Carlos Rodrigues 

Brandão e Marcos Aurélio Saquet. Segundo Kayser (1941). É necessária a adesão intelectual 

nas pesquisas mas há de se ter cuidado para que esta não se torne puramente teórica.   

 Mirando a consolidação de bases para a pesquisa, foram realizadas visitas ao campo 

para o levantamento de dados empíricos. Tal busca esteve relacionada em um primeiro 

momento por de observações diretas e conversas com a população local (conversas essas 

informais sendo metodologicamente aleatória a escolha dos informantes, sendo que esses 

foram procurados em lugares públicos, como: bares, lanchonetes, praças, etc. sempre em 

situações em que os mesmos disponibilizassem de tempo) na ânsia da obtenção de 

informações que viessem dar rumo a pesquisa. 

De acordo com Oliveira & Oliveira (1978), os fatos sociais são produto das ações 

humanas, todos fazem a sociedade ao tempo que somos feitos por ela; assim a condicionamos 

e somos condicionados por esta. Nesse contexto não há espaço para um pesquisador separado 

do seu objeto, pois o este está condicionado a sua visão de mundo, determinando seu ponto de 

vista a partir de sua relação com a realidade, apontando a finalidade de sua pesquisa e a 

escolha de seus instrumentos metodológicos. Neste momento da pesquisa há de se ter cuidado 

com a relação sujeito/objeto, pois não se deseja nem uma proximidade exacerbada com o 

objeto nem tão pouco um distanciamento que não permita a percepção do sujeito de forma 

correta.  

 Na tentativa de se conseguir uma amostra confiante e que permitisse em tempo hábil 

sua análise, a pesquisa concentra-se em três empreendimentos de diferentes programas de 

Reforma Agrária de Mercado no município de Lagarto, sendo um do já extinto Programa 
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Banco da Terra, e dois do Programa de Crédito Fundiário, um na linha PCPR e outro na linha 

CAF. Com essa seleção espera-se abranger os programas constituintes do RAM em Sergipe. 

Os empreendimentos relacionados são o Candeal da Tapera e Tapera dos Modestos 

(apesar de serem considerados como dois projetos ambos se constituem um único 

empreendimento conhecido como Sabueiro); assentamento Mariquita II (Rodão) e, por fim, o 

assentamento Queimadas. Tais assentamentos foram escolhidos tomando como referencia as 

similaridades edafoclimáticas visto que procu-se anular quaisquer outras atribuições que não 

fossem inerentes do tipo do Programa de cada assentamento. A figura 5 mostra a localização 

dos empreendimentos utilizados como amostra, bem como as comunidades beneficiadas com 

estes.   

Figura 5: Localização dos empreendimentos de amostragem 

 

Fonte: Elaborado a partir de dados fornecidos pelo Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 

Lagarto - 2012. Organização Wellington Bonfim. 
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A partir das informações adquiridas com as conversas no primeiro momento da 

pesquisa, foi elaborado um roteiro de entrevistas semi-estruturado (ver apêndice), contendo 57 

perguntas, subdivididas em: 7 (sete) de informações pessoais; 10 (dez) da situação do 

assentado; 9 (nove) sobre as relações institucionais; 5 (cinco) referentes as relações com o 

modelo de empreendimento; 13 (treze) relacionadas ao cotidiano; 5 (cinco) sobre as relações 

de pertencimento e, por fim, 8 (oito) referentes as relações de satisfação e identidade. Tal 

sequência não indica que uma pergunta não sirva para análise de mais de um conceito ou 

categoria.  

    Foram aplicadas 38 entrevistas com os beneficiários (vê apêndice), sendo 18 (dezoito) 

do empreendimento Sabueiro, 10 (dez) no Mariquita II  e 10 (dez) no Queimadas (vê tabela 

1). Não foi usado nenhum critério especial para escolha dos entrevistados. Nos 

empreendimentos Sabueiro e Mariquita II foram entrevistados um dos chefes das famílias que 

ocupavam as casas da agrovila no momento da visita (incluindo três casos de funcionários do 

lote) e alguns que moravam em comunidades vizinhas, como Olhos D‟água, Mariquita entre 

outras. Já no empreendimento Queimadas as entrevistas foram realizadas na comunidade Rio 

Fundo, visto que esse empreendimento não disponibiliza moradias. Os entrevistados foram 

escolhidos conforme a casualidade de serem encontrados em suas casas no dia do trabalho de 

campo.  

Tabela 1: Distribuição de entrevistas por empreendimento 

 
                            Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011 

 

Além das entrevistas aplicadas aos beneficiários também foram aplicadas outro roteiro 

de entrevistas aos agentes públicos responsáveis pelos empreendimentos: Solon Guimarães 

Carvalho (Coordenador de Gestão da Terra – EMDAGRO), Ginaldo Correia de Andrade 

(Secretário de Políticas Agrícolas, Agrárias e Meio Ambiente – Sindicato de Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais de Lagarto) e Edmundo de Almeida (Técnico – PRONESE). Tais 

entrevistas também tiveram um roteiro semi-estruturado (vê apêndice).    
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O trabalho de campo teve início no dia 29 de maio de 2011, com uma visita preliminar 

ao empreendimento Sabueiro. Além desta visita foram realizadas outras 10 (dez) ao campo 

sendo 3 (três) no empreendimento Sabueiro, 2 (duas) no empreendimento Rodão, 2 (duas) nas 

comunidades Mariquita, Olhos D‟Água e Piabas na busca de beneficiários do Rodão e 

Sabueiro não encontrados nas agrovilas, 2 (duas) na comunidade Rio Fundo tendo como 

objetivo encontrar os beneficiários do empreendimento Queimadas e uma última no dia 06 de 

dezembro de 2011 no empreendimento Queimadas que teve como foco o registros 

fotográficos, sendo esse um instrumento fundamental para a visualização da realidade 

observada.      

Os dados secundários foram levantados em locais básicos como a EMDAGRO, a 

PRONESE, Laboratório de Estudos Rurais e Urbanos/Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de 

Reforma Agrária (LABERUR/NERA), dados estes fundamentais para a compreensão de todo o 

processo de implantação dos programas e projetos que resultaram em uma nova dinâmica 

territorial. 

Para proporcionar uma compreensão mais facilitada dos resultados das entrevistas, 

construiu-se uma matriz utilizando-se do programa Excel que possibilitou uma melhor 

organização das respostas dos beneficiários, assim como a observação de forma conjunta dos 

processos que envolvem a temática.   Com a sistematização dos dados colhidos na matriz foi 

possível a construção de gráficos e quadros que auxiliaram na demonstração da realidade 

estudada e na reflexão sobre a RAM.    

Assim, concordando com Dujardin (1977), entende-se que toda pesquisa fornece uma 

soma de informações e possibilidades para compreensão de estruturas e mecanismos sociais, 

as quais servem como suporte para ações sobre o grupo estudado como também 

contraditoriamente para o grupo empreender uma ação. Assim é na perspectiva de 

compreender os processos que formam uma determinada organização espacial que leva a 

investigar o modelo de Reforma Agrária de Mercado enquanto política pública estruturalista 

rural, e as transformações que essa estabeleceu para a vida dos camponeses.   
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3.5  O empreendimento Sabueiro 

O empreendimento Sabueiro está localizado no Município de Lagarto a 17 Km da sede 

municipal e beneficia 60 (sessenta) famílias (Figura 6). 

Sua implantação se dá em 2001 por meio de dois projetos, o primeiro deles é de autoria 

da Associação Comunitária da Comunidade Candeal da Tapera que alcança o montante de R$ 

1.120.243,68 (Hum milhão, cento e vinte mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e oito 

centavos), dos quais R$ 775.761,52(setecentos e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e 

um reais e cinqüenta e dois centavos) oriundos do Programa Banco da Terra e R$ 344.482,16 

(Trezentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos) 

provenientes do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) A e do 

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE-RURAL), sendo aplicados 

R$282.382,16 (duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e dezesseis 

centavos) e R$ 62.100,00(Sessenta e dois mil e cem reais) respectivamente.  
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  Figura 6: Empreendimento Sabueiro 

 
   Fonte: Georeferenciamento – 2012/ Organização Wellington Bonfim. 

O segundo Projeto é de autoria da Associação Comunitária da Comunidade Tapera dos 

Modestos, tanto o número de beneficiários quanto os valores deste projeto são idênticos aos 

do primeiro.  

    Os Projetos contemplam um total de 60 (sessenta) beneficiários, todos considerados 

elegíveis conforme as normas e exigências do Programa. Cada família recebeu um lote rural, 

deduzido da área de preservação permanente e área de reserva legal, de aproximadamente 

14,52ha, ou seja, o correspondente a 48 tarefas sergipanas, para a exploração agropecuária. 

Incluía-se no projeto 1,8ha de cultivo de maracujá, 06 ovelhas da raça Santa Inês, e 03 vacas 
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leiteiras da raça holandesa de alta mestiçagem e os reprodutores dessas duas espécies tiveram 

aquisições e usos coletivos.  

Características físicas do empreendimento
17

 

Compreendido em uma área total de 1.089,3ha, o assentamento Sabueiro apresenta um 

relevo de leve a moderadamente ondulado, destacando-se relevos residuais isolados e 

pedregosos, com predominância de solos rasos a média profundidade.  

Em sua vegetação ainda pode-se ser observadas algumas espécies nativas da caatinga 

hipoxerófila, com trechos de floresta caducifólia, e presença de calumbí, quixabeira, angico, 

marmeleiro, faveleiro, cansanção, jurema preta, juazeiro, jurubeba, velame, entre outros. 

  Predominam três tipos de solos. Nos topos e altas vertentes dos relevos ondulados 

estão os solos podzólicos, pouco e medianamente profundos, moderadamente drenados, 

textura média e argilosa, cascalhentos ou não e fertilidade natural média.  

No fundo dos vales estreitos predominam os solos aluviais planossólicos medianamente 

profundos, mal drenados, textura indiscriminada. A fertilidade natural é alta, mas existem 

problemas de sais.  

Os solos das encostas são litólicos, eutróficos e distróficos, com moderada textura 

areno-siltosa, fase pedregosa e rochosa, relevo moderadamente ondulado com pequenas áreas 

fortemente onduladas, substrato meta-siltito e meta-arenito. As áreas de leve a 

moderadamente onduladas podem ser utilizadas com pastagens artificiais de tanzânia, sempre-

verde, braquiária e pangola. A parte fortemente ondulada, aproximadamente 5% do imóvel, 

devido às fortes limitações para uso agro-pecuário, são próprias para florestas,  recomendadas 

somente para reserva legal.   

Seu clima é considerado semiárido e a estação chuvosa ocorre no inverno, entre abril e 

setembro, com média de precipitação pluviométrica anual em torno de 1.000mm. 

                                                           
17 As informações citadas foram retiradas exclusivamente do laudo de vistoria e avaliação, realizado pela 

EMDAGRO em Abril de 2001. 
 

 



86 

 

A propriedade é banhada por pequenos córregos temporários e algumas nascentes 

permanentes, possui 17 tanques de média capacidade e uma grande nascente represada por 

uma porta d‟água de cimento armado. 

 Diante do exposto observa-se que a área do empreendimento Sabueiro tem vocação 

natural para exploração extensiva da pecuária de corte e leite e para a ovinocaprinocultura. 

Algumas áreas podem ser exploradas com agricultura de subsistência: milho, feijão, abóbora, 

algodão, mandioca e maracujá. Quanto ao potencial hídrico, além da irrigação de fruteiras 

(bananeiras, laranjeiras, etc.) e olerícolas, pode-se desenvolver uma piscicultura intensiva 

através de pequenos viveiros e barragens.  

 O empreendimento também é dotado de um ponto de movimento turístico conhecido 

como Sabueiro, local que empresta o nome ao mesmo. O Sabueiro é um riacho que forma um 

poço de águas cristalinas, rodeado por um sítio com múltiplas espécies frutíferas. O uso do 

poço assim como do sítio é livre para qualquer pessoa, mesmo aquelas que não sejam 

beneficiadas no empreendimento (figura7). 

  O ponto mais visitado é a cachoeira formada por sobreposição kárstica situada sobre a 

vertente direita do rio Vaza Barris onde o riacho deságua. Essa cachoeira recebe vários 

visitantes, sobretudo do município de Lagarto. 
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Figura 7: Cachoeira do Sabueiro  

A                                                                             B       

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 C                                                                                              D 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. (A – Vista da cachoeira na deságue do 

riacho no rio Vasa Barris; B – Situação do riacho a montante da cachoeira; C – Banhistas; D – Aspecto rochoso 

de antigo leito da cachoeira). 

 

3.6 O empreendiemnto Mariquita II (Rodão)  

Implantado em 2006 sobre os moldes do Crédito Fundiário no programa PCPR, o 

empreendimento Mariquita II é fruto da negociação entre a Associação de Desenvolvimento 

dos Moradores do Povoado Mariquita de Baixo II e o senhor José Augusto Vieira. O valor 

pago foi de R$ 438.900,00 (quatrocentos e trinta e oito mil e novecentos reais) por uma área 
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total de 350 há. A propriedade é dividida em 35 lotes, com a mesma quantidade de famílias 

beneficiárias (figura 8).  

Figura 8: Empreendimento Mariquita II 

 

 Fonte: Georeferenciamento – 2012/ Organização Wellington Bonfim. 

Chega-se ao assentamento Mariquita II pela rodovia SE 216 que liga as sedes dos 

Municípios de Lagarto a Simão Dias, no Km 74 entra-se a direita e segue 9 Km até o povoado 

Olhos D‟Água, segue mais 1 Km até a cancela da Fazenda de Tonho do Alumínio e segue 

mais 12 Km até o local do empreendimento. 
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Características físicas do empreendimento e direcionamento
18

 

Predominantemente formado por solos do tipo argissolos vermelho/amarelo pouco 

profundos, as terras apresentam boa fertilidade natural e textura argilosa. No imóvel é 

possível identificar área de topografia suavemente ondulada correspondente a 28% da área do 

imóvel e 15% da área apresentando topografia com ondulações mais acentuadas, o que requer 

o emprego de práticas conservacionistas mais rigorosas. Os 57% restantes da área se 

enquadram como suavemente plana.  

Verifica-se a ocorrência de visível extrato arbustivo, formado por espécies nativas da 

região, de pouca densidade, complementada pela existência de duas áreas com mata fina 

totalizando 30 ha.   

A infraestrutura hídrica do imóvel é constituída por 2 (dois) tanques escavados 

mecanicamente, com boas condições para armazenamento e que em anos normais de 

pluviosidade atende as necessidades de abastecimento do imóvel no que se refere a 

sedentação animal.  

Segundo a Carta Climática de Sergipe, classificação climática Tornthwaite, o 

município de Lagarto está inserido no tipo climático megatérmico subúmido seco, 

apresentando pequenos excedentes hídricos de inverno, médios valores de Evapotranspiração 

Potencial, com deficiência hídrica no verão, precipitação pluviométrica média anual 800 a 

1.050 mm. Apresenta ocorrência das chamadas trovoadas entre os meses de outubro e janeiro, 

e as invernadas no período de março/abril a agosto/setembro.         

Devido às configurações acima citadas, vale salientar que, segundo documentação 

oficializada pela PRONESE, somente estaria autorizada a aquisição de 320 ha deste imóvel. 

Entretanto foi adquirida toda propriedade somando 700 ha, levando em consideração também 

o projeto do assentamento Mariquita I.  

Excluindo algumas dificuldades identificadas, sobremaneira ao uso agrícola 

convencional, inclusive a necessidade cuidados especiais de manejo do solo, o imóveis objeto 

de avaliação apresenta alguns atributos, e portanto, na composição de fatores prós e contras, 

concluí-se que a propriedade em estudo apresenta relativa sustentabilidade para o fim 

                                                           
18

 Informações retiradas do parecer técnico efetuado pela EMGAGRO para a aquisição do imóvel.  
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pleiteado. Ressalva-se, no entanto, que deveria melhor ser observado o quantitativo de 

famílias que seriam beneficiadas, destinando uma área mínima em torno de 15 ha por família, 

ao invés dos 7 ha que foram destinados os beneficiários, o que permitiria assegurar as 

condições adequadas à exploração econômica e sustentável ao empreendimento.    

 

3.7  O empreendimento Queimadas 

 Inserido no programa Crédito Fundiário na linha CAF, o empreendimento Queimadas 

foi implantado em 2008 e possui uma área total de 392,2 ha, negociado entre seu propietário 

Roberto Pereira dos Santos e 35 (trinta e cinco) membros da Associação Comunitária do 

Povoado Rio Fundo por um valor total de R$ 1.201.500,00 (um milhão duzentos e um mil e 

quientos reais), com o mesmo número de famílias beneficiadas (figura 9). 

                        Figura 9: Empreendimento Queimadas 

 
                            Fonte: Georeferenciamento – 2012/ Organização Wellington Bonfim 

 

O empreendimento está localizado no município de Lagarto a cerca de 30 Km da sede 

municipal. Seu acesso se dá atraves do povoado Olhos D‟água, distando deste cerca de 11 

Km, após a fazenda Caela de Dr. Gilson. 
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Características físicas do Empreendimento e direcionamento
19

 

 O imóvel apresenta topografia regular, plana e levemente ondulada, composta por 

solos podzólico vermelho e amarelo, considerado entrófico de textura média argilosa e solos 

litólicos entróficos. 

 Em sua vegetação observa-se apenas pastagens plantadas com resquícios de pequenas 

capoeiras finas. Em relação aos recursos hídricos, o empreendimento possui nove tanques 

grandes e dois pequenos, um minadouro permanente e fica a aproximadamente 250 m do rio 

Varsa Barris. Seu clima não se diferencia daquele dos empreendimentos aqui já descritos.    

 

3.8 Sobre quem falamos 

Nessa pesquisa tem-se como referência para análise 38 (trinta e oito) beneficiários dos 

três modelos de RAM estudados, estes se caracterizaram da seguinte forma:  

Quanto à idade média, agrupou-se em três classes (figura 10) configurando-se no geral 

uma predominância dos beneficiários com a faixa etária entre 36 e 45 anos. Porém vale 

salientar que no empreendimento Mariquita II e Queimadas, analisados separadamente, 

predominam as faixas etárias com mais de 50 anos e entre 18 a 35 anos respectivamente.  
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 Informações retiradas do parecer técnico efetuado pela EMGAGRO para a aquisição do imóvel. 
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Figura 10: Idade de Média dos Beneficiários 

 
Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011 

 

Com relação à distribuição dos entrevistados por gênero fica explícita a supremacia 

masculina entre os que se dispuseram a prestar as informações. Dos entrevistados quase 82% 

são homens, fato que, de certa forma, influencia nos resultados da pesquisa. 

 Tentando buscar a estrutura familiar, observou-se que no contexto geral a grande 

maioria possui relacionamentos consensuais, como demonstra a figura 11, contudo no 

empreendimento Queimadas prevalece o casamento formal.  
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Figura 11: Tipos de Relacionamento dos Beneficiários 

 
Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. 

 

 Em relação ao nível de escolaridade, como pode ser notado na figura 12, mais de dois 

terços dos entrevistados ou não estudaram ou possuem o nível fundamental incompleto. O 

empreendimento Queimadas diferencia-se pelo fato de seus assentados serem mais novos e 

consequentemente tiveram uma maior possibilidade de frequentar os bancos escolares.     

 

Figura 12: Nível de Escolaridade dos beneficiários 

 
Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011 
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Com relação à procedência, a maioria dos beneficiários nasceram no município de 

Lagarto, oriundos da zona rural e, ainda, nas proximidades do empreendimento (figura 13). 

Em número, corresponde a 84,21% do total da amostra; 77,77% do Sabueiro, 80% do 

Mariquita II e 100% do Queimadas. Neste, dentre nossa amostra, só foram entrevistados 

beneficiários lagartense.  

 

Figura 13: Procedência dos Beneficiários 

 
Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011 
 

  

Diante do exposto, percebe-se que em parte os direcionamentos dados as questões 

estabelecidas pelo questionário, o que revela que só é possível compreender uma realidade 

territorial e/ou identitária a partir da elucidação socioeconômica dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa.    

 A figura 14 explícita que a quantidade de membros das famílias não apresenta uma 

padronização uniforme prevalecendo as famílias que possuem entre 3 e 4 membros, o que não 

pode ser considerado uma família numerosa nos padrões das famílias camponesas.  
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Figura 14: Número de integrantes da família  

 
Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011 

 

 Quanto às relações de trabalho, a figura 15 mostra que o modelo de produção 

predominante não é o familiar, o que distancia-se do modo de produção camponês. 

Questionados se toda família trabalhava no lote, negavam com as mais diversas justificativas: 

Não, trabaia não, porque meus fios estuda. A mulher, só na maiada que ela 

me ajuda, o minino só estuda. (entrevistado n° 4, empreendimento 

Sabueiro) 

 Ou ainda: 

Não, só trabalha eu mermo, porque os mininos é pequeno. Maria cuida da 

casa, arruma os mininos pra ir pra escola né? e trabaia na roça dos outros. 

No meu ela não trabaia porque só é pasto. (entrevistado n°10, 

empreendimento Sabueiro). 

Esta função de pastagem apenas pode explicar a contradição de não encontrar o 

trabalho familiar de forma mais intensa nos empreendimentos, visto que a pecuária demanda 

uma menor relação de trabalho direto
20

. 

                                                           
20

  As informações mais detalhadas sobre a produção estão expostas no capitulo 3. 
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Figura 15: Relação de Trabalho Familiar 

 
Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011 

 

Na sequência buscou-se investigar se todos os beneficiários residem no 

empreendimento, já que todos os programas de RAM estabelecem a obrigatoriedade dos 

beneficiários residir no mesmo. O trabalho de campo mostrou uma realidade bastante distinta 

do que reza os programas. Só foram encontrados 16 beneficiários residindo efetivamente nos 

lotes, sendo que nem todos moravam com suas famílias. Esse dado não se refere apenas a 

amostra, e sim, ao total dos 130 beneficiários que possuem os três empreendimentos. 

Quanto aos outros 22 beneficiários da amostra, 10 deles residem em tempo parcial no 

empreendimento, limitando-se às épocas de pico de trabalho (plantação e colheita). Já os 

outros 12 não residem no empreendimento. Diante desses dados pode-se destacar os 

empreendimentos Sabueiro e Queimadas, visto que o primeiro possui uma maior ocupação 

absoluta, mas proporcionalmente, essa ocupação é semelhante à dos demais 

empreendimentos, já o segundo sua ocupação efetiva torna-se dificultada pela falta de 

moradias adequadas (figura 16). 
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Figura 16: Local de Residência 

 
Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. 
 

A proporção de não residentes do empreendimento Queimadas é notoriamente bem 

maior que a dos outros dois modelos. Isso se deve ao fato do Programa não ter instalado 

moradias adequadas no empreendimento, apenas um depósito medindo 4 por 6 metros.  

Entretanto no empreendimento são encontradas moradias com melhores condições  

estruturais, construídas com recursos próprios dos beneficiários (figura 17). 

 

Figura 17: Moradias no Empreendimento Queimadas  

  A                                                                       B                       

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

 

Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. (A – Deposito construído com recursos 

do projeto; B – Casa construída com recursos próprios dos beneficiários).  

 

Tendo encontrado três situações distintas quanto ao local de moradia: os que moram 

no lote, os que não moram no lote e os que moram parcialmente, procurou-se entender quais 

são os motivos que provocam essas três formas de ocupação do território. A relação de 

trabalho no lote foi dada como principal resposta no caso da ocupação direta a partir da 

moradia permanente, estando também relacionado “o gostar do lugar” e a “falta de opção de 

0 5 10 15 20

Queimadas

Mariquita II

Saboeiro

Geral

Mora

Não Mora

Mora Parcialmente



98 

 

moradia” (vê figura 18). Aqueles que responderam, falta de opção de moradia, não são 

beneficiários e sim trabalhadores rurais que moram de favor nos lotes nos quais trabalham. 

 

Figura 18: Motivo da Moradia 

 
Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. 

 

 Já o motivo da não moradia ou moradia em tempo parcial é a proximidade das 

comunidades as quais os beneficiários já moravam antes da implantação dos 

empreendimentos, haja visto o Sabueiro distar a aproximadamente 12 km dos povoados 

Tapera dos Modestos e Candeal da Tapera; o Mariquita II cerca de 12 km do povoado Olhos 

D‟água e o Queimadas a uns 15 km do povoado Rio Fundo.  

 A figura 19 expõe as respostas das entrevistas dos que, além da justificativa “mora 

próximo”, parcela significativa relatou que “trabalha fora”, sinalizando exercer outra 

atividade fora do lote, o que será exposto mais adiante. A falta ou precariedade de transporte 

público é uma realidade dos empreendimentos Mariquita II e Queimadas e é um atenuante a 

moradia parcial ou não moradia. Neste como já exposto, os lotes não foram entregues com 

casas, por essa razão aparece na pesquisa o relato de 1 entrevistado “não tem casa. 
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Figura 19: Motivo da não Moradia e da Moradia Parcial 

 
Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. 

 

 Essas relações de múltiplas formas de apropriação do território a partir da moradia 

também podem ser percebidas pela condição de conservação e frequência na utilização das 

casas. São três as condições de uso a que as casas estão sendo submentidas. 

 A primeira, como mostrada na figura 20, é de uso permanente enquanto moradia onde 

se percebe movimentação diária, implementos tecnológicos que possibilitam o conforto da 

família e boas condições de higienização e conservação. 

 

Figura 20: Moradias de Uso Permanente 

A                                                                        B     

 

  

 

 

                                                                                                                                                     

 
Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. (A – Empreendimento Sabueiro; B – 

Empreendimento Mariquita II). 
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A segunda  refere-se às casas que são tidas como moradias de tempo parcial, utilizadas 

por temporadas de trabalho ou nos finais de semana e/ou veraneio, visto que todos os 

empreendimentos margeiam o rio Vaza Barris (figura 21). 

 

Figura 21: Moradias de Uso em Tempo Parcial 

 A                                                                      B 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. (A – Empreendimento Sabueiro; B – 

Empreendimento Mariquita II). 

  

Por fim, há casas que juga-se não estejam sendo usadas como moradia fixa ou 

temporária. São casas que não aparentam movimento constante ou recente, mal conservadas, 

tomadas por vegetação, sem condições aparente de ocupação (figura 22). 

 

Figura 22: Moradias Sem Uso 

 A                                                                        B      

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. (A – Empreendimento Sabueiro; B – 

Empreendimento Mariquita II). 
 

No tocante a experiência com trabalho agrícola, todos os entrevistados afirmaram que 

sempre trabalharam com agropecuária, dentre eles 6 (seis) afirmaram terem relações de 
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trabalho distintas da agropecuária como é observável na figura 23. Embora corresponda a uma 

minoria, tal fato foi registrado nos três empreendimentos estudados. 

 

Figura 23: Relação de Trabalho Fora do Lote 

 
Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. 

  

Com relação a titularidade do lote encontrou-se uma  situação de grande presença de 

pessoas que não inseriu-se no empreendimento no projeto inicial, pois dos 38 entrevistados, 

exatamente a metade não são titulares dos lotes, visto que esses os conseguiram ou através de 

compra a titulares originais ou pelo fato dos lotes estar em nome de parentes (figura 24). 

Contudo acredita-se que a maior parte dos lotes estejam sob a posse de terceiros visto que foi 

informado pelos próprios beneficiários a compra de vários lotes por uma única pessoa, porém 

apenas cinco (5) afirmaram ter mais de um lote:  

Ele tem três lote com esse. Um é dele o outro é da muié, esse aqui não é dele não, 

é do irmão, que ele toma de conta pro irmão que o irmão mora em Salvador. 

(entrevistado nº 2, empreendimento Sabueiro). 

Tenho mais outro. O vizinho queria vender porque não pudia manter aí mi 

vendeu. (entrevistado nº 36, empreendimento Queimadas) 
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Figura 24: Relação de Aquisição do Lote 

 Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011.  

 

 

Uma terceira situação que não se constitui fato isolado corresponde a presença de 

caseiros em lotes do empreendimento Sabueiro. Tais funcionários também foram 

entrevistados com uma adaptação de roteiro de entrevistas.   
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4  POLÍTICA, CONFLITOS E IDENTIDADES: Os empreendimentos de RAM em mira  

 

Embasado nas reflexões sobre a estreita relação entre o espaço e o território, 

apresentado na fundamentação dessa pesquisa e com o entendimento de que os territórios são 

construídos sobre uma determinada porção do espaço onde se estabelecem tessituras 

específicas e singulares sejam funcionais e/ou simbólicas, procura-se nesse capítulo 

compreender os processos políticos, econômicos, culturais e simbólicos que auxiliaram o 

desvelar a realidade local estudada, assim como o papel que o território adquire no processo 

de produção do espaço e do valor simbólico que “marcam” os sujeitos na construção dos 

mesmos territórios.  

A análise passa por dois momentos. No primeiro procura-se desvelar as relações 

institucionais bem como a singularidade territorial de cada um dos modelos de RAM 

estudados. Assim, a compreensão dos processos de apropriação que culminaram nessa nova 

dinâmica territorial, bem como as diferentes relações de poder que se hierarquizam nesses 

novos territórios, confronta-se as políticas públicas idealizadas pelo poder público diante da 

realidade concreta dos empreendimentos.  

No segundo momento, aborda-se as relações não funcionais que complementam o 

sentido do território como as relações identitárias e os sentimentos que englobam o território, 

o que dá à análise a oportunidade de confrontar o funcional (material) com o simbólico 

(imaterial). 

 

4.1 RAM: o desvelar de uma política 

De toda e qualquer política de inclusão social sempre se espera um processo contínuo 

de acompanhamento e aprimoramento. Algo semelhante espera-se das políticas de RAM. 

Nesse processo de implantação da RAM são múltiplos os agentes e órgãos responsáveis que 

deveriam buscar o bom andamento dos projetos. Estes estão em várias escalas, desde a esfera 

local, com as atribuições das associações responsáveis pelos empreendimentos, até a esfera 

nacional com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Contudo o processo 

contínuo e harmônico de acompanhamento dos projetos analisados não foi observado em sua 

plenitude.    
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4.1.1 As relações político-institucionais  

 Para que se consiga êxito em qualquer empreendimento que objetive a inclusão social 

de um determinado extrato da sociedade faz-se necessário não somente a sua implantação, 

mas um conjunto de ações contínuas que associem as várias esferas do poder executivo, 

possibilitando um acompanhamento próximo e facilitando o alcance dos objetivos propostos. 

 Nessa perspectiva busca-se perceber a gestão dos governos municipal, estadual e 

federal nos empreendimentos estudados. Como observado na figura 25 os entrevistados, em 

sua maioria, não percebem as ações do poder público em quaisquer que sejam as esferas em 

seus empreendimentos. Referente a isso eles afirmam que: 

De nada, de nada, nem de estado, nem de prefeitura, de nada entendeu? nóis 

sofre muito com o acesso de estrada. É totalmente diferente do MST do INCRA. O 

INCRA dá suporte as estradas, tem verba específica para isso e nóis é diferente. 

Então eu tô esperando que agora nasça um novo Banco da Terra que venha 

trazer privilégios para os pequenino.  (entrevistado nº 6, empreendimento 

Sabueiro). 

 Ou ainda: 

 Não, de jeito nenhum. Aqui é tudo abandonado. (entrevistado nº 9, 

empreendimento Sabueiro). 

 Essa ausência do poder público se agrava muito mais se análisar o Queimadas 

isoladamente onde foi citado apenas o Governo Federal como agente presente no 

empreendimento e somente na implantação do empreendimento.  

Rapaz, olhe só, quem está presente é só o Governo Federal, prefeitura nunca 

apareceu pra fazer nada, nada, nada, só o Governo Federal porque financiou a 

terra. (entrevistado nº29, empreendimento Mariquita II). 
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Figura 25: Presença do Poder Público por citação 

 
Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. 

    

Quando detectada a presença do poder público, apresentou-se as esferas Municipal e 

Federal em ações básicas: A manutenção das estradas, acompanhamento do agente de saúde e 

o transporte escolar responsabilidade do  município e a implantação da rede elétrica por parte 

do Governo Federal. Já o Governo Estadual foi citado como presente apenas no 

empreendimento Sabueiro, na implementação do abastecimento de água através de poços 

artesianos, sendo que a contribuição foi a assessoria técnica da COHIDRO (Companhia de 

Desenvolvimento de Recursos Hídricos).    

Veja bem, quem tem feito aqui por esse assentamento nosso é só energia, porque 

outra parte a prefeitura faz a estrada, não vou dizer que não faz, mas, só a 

energia, porque água nóis tamo se batendo aqui, quem tá se batendo é nois, a 

gente pega cinquenta de um, vinte de outro pra vê se a gente chega lá pra trazer 

uma água melhor. (entrevistado nº 10, empreendimento Sabueiro). 

Jeito nenhum, de forma nenhuma. Não tá fazeno nem a rodagem direito. De cinco 

ano foi passá a máquina agora. O Governo do Estado não vejo de jeito nenhum, a 

única coisa quem fez foi o Governo Federal que botou energia.(entrevistado nº 

25, empreendimento Mariquita II). 
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Figura 26: Serviços Públicos nos Empreendimentos 

  A                                                               B 

 

 

 

 

                                      C 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. (A – Visita de agente de saúde no 

empreendimento Sabueiro; B – Transporte Escolar no empreendimento Sabueiro; C – placa de implementação 

do Programa Luz Para Todos do governo federal no empreendimento Sabueiro).    

 

Identifica-se nos processos de implantação dos empreendimentos os seguintes órgãos e 

instituições como principais agentes responsáveis pelos programas: Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(CONDRAF), Comitê Permanente do Fundo de Terras e de Reordenamento Agrário 

(Vinculado ao CONDRAF), Departamento de Crédito Fundiário da SRA/MDA, Conselho 

Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS), Unidade Técnica Estadual (UTE) 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), Organização de 

Trabalhadores e de Trabalhadoras Rurais e da Agricultura Familiar e Agentes Financeiros. No 

entanto esses agentes, diretamente responsáveis pelos empreendimentos, não estão presentes 

nos territórios como verifica-se na figura 27. sendo a única ação as reuniões promovidas por 

esses responsáveis. Nesse contexto pode-se destacar o empreendimento Mariquita II, onde 

não foi apresentada nenhuma ação de tais agentes: 
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Relação nenhuma porque abandonou a gente lá, não dão nenhum tipo de suporte. 

(entrevistado 25, empreendimento Mariquita II). 

Isso não adianta nem falar nada, aqui até hoje não apareceu ninguém, até hoje 

né? (entrevistado 28, empreendimento Mariquita II). 

 

Figura 27: Relações dos Agentes Responsáveis com o Empreendimento 

 
Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. 

 

Apesar dessa ausência não ter sido citada de forma absoluta como no caso anterior, no 

empreendimento Sabueiro que representa o modelo Banco da Terra, a situação se faz um tanto 

mais delicada, haja visto que o Programa está desativado, assim relata que: 

 Há necessidade, porque eu entendo assim: um programa vindo do Governo 

Federal como esse... Em primeiro lugar deixaram a entidade falir, nóis aqui por 

enquanto, até hoje nóis somos órfão de pai e mãe, eu não tenho sustentação de 

nada, nóis temos pendências aqui em água, porque nóis não temos água tratada, 

porque nóis não temo prefeito para nos ajudar.   (entrevistado nº 6, 

empreendimento Sabueiro).  

 Diante do exposto foi feito entrevistas com os agentes competentes para ouvir deles 

quais as ações diretas nesses empreendimentos. De acordo com Ginaldo Correia de Andrade, 
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Secretário de Políticas Agrícolas, Agrárias e Meio Ambiente do Sindicato de Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais de Lagarto, as principais ações do órgão é no processo de implantação 

do empreendimento e no acompanhamento do pagamento das dívidas, além da assistência 

social. 

A gente nunca para. A gente acompanha os pagamentos, organiza um mês antes 

do vencimento, a gente reúne, como é que vocês tão aí pra pagar a parcela da 

terra e o PRONAF? A gente tem uma parceria boa com o Banco, até porque o 

Banco incentiva muito que eles venham atrás da organização e quando eles estão 

organizados começam a receber benefícios como benefício doença, salário 

maternidade, aposentadoria. Muitos já estão perto de se aposentar e consegue 

através da organização e todos assentados quando chega 60 anos o homem e a 

mulher 55, a gente sempre precisa de um complemento. Só um assentamento do 

MST que já fez 15 anos que já tá acessando, os demais todos quando o 

trabalhador precisa de um benefício precisa da organização anterior ao 

assentamento.  

  Já a PRONESE, enquanto gestora da Unidade Técnica Estadual (UTE) Sergipe, 

representada aqui por Edmundo de Almeida coloca sua participação direta apenas nos 

processos iniciais de implantação do empreendimento e na fiscalização dos recursos do 

Subprojeto de Aquisição de Terras – SAT, Subprojetos de Investimentos Básicos – SIBs e 

Subprojetos de Investimentos Comunitários –  SIC‟s. Afirma o mesmo: 

Pra ser sincero, o acompanhamento pela PRONESE acontece de forma mais 

efetiva enquanto estão sendo liberados os recursos iniciais. Após isso há de certa 

forma um afastamento, não sei por qual motivo, talvez por causa daquilo que a 

gente já comentou, por falta de estrutura, mas a gente não deixa de acompanhar 

porque, infelizmente, tem aqueles casos de substituição de pessoas que saem da 

unidade produtiva e passam a posse de seu lote para uma outra família. É uma 

questão que a gente tem trabalhado para minimizar esse caso, porque a  gente 

sabe que há uma comercialização, venda de lotes, e isso a gente em conjunto com 

a FETASE tem tentado minimizar e dessa forma é aquilo que eu lhe disse, a nossa 

participação mais efetiva após a contratação é que a gente tem obrigação de 

fiscalizar a aplicação dos recursos previstos na parte desses investimentos 

iniciais, pela linha PCPR o SIC ´s  ou pela linha CAF que é o SIBs, então quando 
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esses recursos são liberados a gente tem que acompanhar de forma mais efetiva. 

Após isso a gente se afasta um pouco porque não existe, talvez não fosse uma 

obrigação somente da PRONESE, mas de todo o estado de ter uma participação 

mais efetiva e quando a gente vencesse contrata uma propriedade pra formara 

uma unidade produtiva deveria ter uma relação com outros órgão do Estado pra 

que o Estado chegasse pra resolver outras questões, a exemplo da segurança 

alimentar, porque no caso da construção das casas logo após a contratação essas 

famílias elas vão contribuir, principalmente com a mão de obra para a 

construção e durante esse período eles não vão ter como se sustentar, e outra 

coisa também, mesmo independente dessa fase das casas, tem a parte da 

implantação das culturas, que até dar retorno, aferir uma receita vai demandar 

tempo, e aí acontece uma coisa interessante, mesmo já tendo onde trabalhar que 

é no seu lote, eles são obrigados a trabalhar para fazendeiros pra poder 

alimentar sua família. 

    Representando a EMDAGRO o coordenador de Gestão da Terra Solon Guimarães 

Carvalho, concorda com os beneficiários e quando perguntado sobre as ações da EMDAGRO 

no empreendimento ele se coloca da seguinte forma: 

Não existe, o que eu falei pra você, ele tá a revelia, o que é obrigação do Estado 

de prestar assistência técnica ao pequeno produtor, e na constituição do Estado, 

não existe um documento, a gente tá trabalhando aqui ex-oficio, a única 

obrigação que a gente tem é constitucional, a constituição do Estado obriga ao 

poder público que no caso é a ENDAGRO, que é uma repartição de Estado, uma 

empresa pública, a prestar assistência técnica e a gente não vem fazendo, 80% 

dos empreendimentos do Banco da Terra não tão sendo assistidos, infelizmente, 

por falta de gente, não há interesse, e politicamente a ENDAGRO não tem 

interesse nenhum em assistir, politicamente não e tecnicamente porque nunca 

assistiu. Os empreendimentos que estão sendo assistidos são aqueles ainda do 

tempo do Pró Sertão, foram transferidos. 

Como eu falei pra você o Programa é Federal. Na realidade a função do estado é 

assistência técnica e o Estado não vem prestando assistência técnica. Além desse 

problema da omissão do Estado, eles também não conduziram o projeto com 

seriedade, houve um desvio de aplicação dos recursos, tá entendendo? Porque se 
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você faz um projeto, preste atenção, você tem ali um projeto pra plantar dois 

hectares de maracujá, por exemplo, um hectare de abacaxi, um hectare de 

laranja ou seis hectares de pastagem, quatro vacas leiteiras, um tarefa de 

abóbora, aí quando eu chego lá você tá criando animal de corte, era vacas de 

leite, aí não plantou a laranja, não plantou abacaxi, não plantou o maracujá, o 

que é que você fez? Você tá concorrendo a não gerar receita. O projeto original 

está sendo distorcido esse é o primeiro ponto, aí você chega lá, ah! É porque 

rouba ovelha. Roubar, rouba tudo, se o cara for pensar em ladrão no Brasil se 

tranca no quarto e se mata. Você bota uma casa comercial é assaltada; você vai 

pra rua receber seu salário é assaltado, você vê, ladrão é terrível, o que você tem 

que olhar é que eles tem que ter um programa de produção, você  tem que vê que 

o pessoal coloca a atividade agrícola como secundária, o cara tá lá é cuidando 

de outras coisas. 

 Já sobre o processo de fiscalização:  

Eu já falei pra você que não tá sendo assistido, e se não vem sendo assistido não 

tá sendo fiscalizado, nem aqui nem o Banco do Nordeste. Não, tão a margem, tão 

marginalizados, como eu falei a ausência do Estado é notória, isso não se nega 

não, alega falta de gente, alega não sei o que. 

  Questionado ao que se deve esse problema ele relata: 

Pra você ter uma ideia não foi muito dinheiro não, não chegou a um bilhão de 

reais, novecentos e pouco milhões se eu não me engano, aqui atinge pouco mais 

de doze milhões, numa área de 10104 Hectares, 640 famílias, PRONAF quase 

todos fizeram, além disso aí tem mais sete milhões de PRONAF, total dá quase 

vinte milhões, quando você vai pro Banco do Nordeste esse dinheiro na época 

2009, ele somou tudo tá aqui, dezenove milhões. Só do PRONAF hoje já dobrou 

praticamente. Isso foi há três anos atrás eu queria até atualizar esses dados. 

Então eu falei o seguinte: o Programa teve dois grandes retrocessos, o primeiro 

foi no momento que o Programa é extinto; você desativa todas as instituições que 

assistiam, elas são também desativadas. E, o segundo problema é que o Estado 

não assumiu, então ficou realmente órfão. Em parte eles têm razão, ficou órfãos, 

você tem um problema que é desassistido no aspecto governamental, assistência 

técnica, crédito e o problema tá relacionado que a coisa foi muito rápid, ele não 
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atingiu nem a consolidação. Desde que o Banco da Terra foi extinto no Estado, 

teve início no final dos anos dois mil e no inicio de dois mil e três tava desativado, 

tava ainda implantando. Por exemplo, a maioria quando Lula entrou, a maioria 

dos empreendimentos estava, ainda em estágio de implantação, construindo 

casas, infra-estrutura, aguada, cerca, plantio de culturas, de pastagens, isso aí foi 

uma merda, um tiro de misericórdia. O bebê não tava ainda nem engatinhando 

quando foi tirado o pai e a mãe dele, e ficou órfão realmente. Se fosse um 

Programa já consolidado, já implantado, estruturado etc., pudesse andar sozinho 

podia até ser, o problema foi isso. Achei que houve uma pressão política, o MST 

nunca aceitou o Banco da Terra, porque o Banco da Terra era uma compra 

direta, negociação dos produtores com os proprietários, com os fazendeiros, era 

uma forma de mercado de livre negociação e eles eram contra o sistema. O MST, 

o sem terra era certo pelo invadir, tomar na tora, desapropriação por 

propriedade que não era produtiva ou latifúndio por dimensão ou produção.  Isso 

aí foi um dos compromissos que o PT tinha com o movimento, e assim que Lula 

assumiu não demorou muito tempo o programa foi extinto. 

Da mesma forma que foi relatada uma ausência tanto do poder público executivo 

quanto dos agentes responsáveis, a omissão da assistência dos agentes financeiros também é 

uma realidade nos empreendimentos. Todos os entrevistados explanaram que não recebem 

nenhum tipo de financiamento agrícola que subsidie a produção. Essa ausência de 

financiamento se dá basicamente pela inadimplência dos beneficiários, visto que apenas os 

beneficiários do CAF, no Queimadas, estão em dias com suas dívidas. Os dos demais 

Programas estão com pendências em relação ao financiamento da terra, porém os PRONAF‟s 

a maioria estão pagando. 

Boa vontade nóis temos de pagar. Nóis sabemos que somo devedor disso. Agora 

nóis não pudemos. O que tá dificultando nóis são duas parcelas que tão vencendo 

normalmente, quer dizer se esse a terra essa mesma comparação e no próximo 

mês vem esses treze mil, é mil e oitocentos, com quase dois mil da outra, da onde 

nóis vamos tirá? (entrevistado nº6, empreendimento Sabueiro). 

Estritamente relacionado a esse fato os beneficiários ainda indicam em suas 

explanações que a partir da produção do próprio lote não existe a possibilidade de pagamento 

de tais dívidas visto que:  
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Não aí não dá não. Ele dá pra pagar o lote, agora sustentar a família... se você 

não se rebolar pra outro canto não dá não, não é por isso que eu digo se for pro 

cara piqueno viver lá dentro mermo passa necessidade, é ni qualquer um eu acho 

que é no mundo todo, porque pra acabar de interar, porque nas Queimadas hoje 

é vinte e sete tarefas e meia de terra pra cada um aí é muito piqueno ai o que 

acontece é isso. (Entrevistado nº 29,empreendimento Mariquita II). 

 Contudo o coordenador de gestão da terra da EMDAGRO Solon Guimarães Carvalho 

explica que: 

A atividade é de baixo retorno, o lucro da agricultura você sabe que é 

pouquíssimo, é 5, 10%, e não tem como você tirar leite de pedra, você conseguir 

que esses empreendimentos de valor de utilidade, se pudessem se estruturar tudo 

bem, mas na condição de pagar o saldo devedor ai fica difícil.  

Porém, ele ainda afirma que esse motivo não é um fato isolado ainda pode-se citar o 

descompromisso do beneficiário e as ilegalidades praticadas por parte destes. Como já 

descrito em fala anterior.  

 Quanto as ações internas da Associação que dão sustentação jurídica aos 

empreendimentos, percebe-se que tais ações são bastante restritas, no caso do 

empreendimento Sabueiro é relatado que: 

As ações é a fazenda, que foi comprada pela associação, mas ela ainda 

permanece, nóis teve na Tapera dos Modestos um projeto de dez casas lá pela a 

PRONESE, mas aqui dentro mesmo o que eu tô construindo é por recuso estadual 

e com o interesse meu o próprio que eu conseguir através da COHIDRO e teve 

uma participação de João Daniel é o poço artesiano. Agora que eu estou ainda 

com deficiência ainda está faltando cinquenta canos pra concluir o resto do 

abastecimento, a prefeitura, com toda humilhação, ela deu a escavadeira, são 

duas pilaças, duas caixa, quinhentos cano de seis metro que eu conseguir através 

de recursos próprios. A COHIDRO deu as duas caixa, deu a perfuração do poço 

e a bomba e alguma assistência técnica que já veio aqui nos ajudar. (entrevistado 

6).  
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Figura 28: Implantação de água encanada no empreendimento Sabueiro 
                                                 

    A                                                              B 

 

 

 

  

Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. (A – Caixa para distribuição de água no 

empreendimento; B – Rede de água nos lotes). 

Já no assentamento Queimadas a Associação apresenta-se de forma um pouco mais 

ativa, proporcionado estrutura para produção e assessoria técnica. Contudo ainda se faz de 

forma insuficiente segundo os beneficiários. 

Tem o técnico e tem o veterinário da própria associação que foi contratado pra 

acompanhar os bichos, dá vacina, passar medicamento. Têm uns benzinhos umas 

coisinhas, todo mundo usa, tem um trator e uma casa de farinha. ( Entrevistado nº 

29, empreendimento Queimadas). 

 Contudo, é no empreendimento Mariquita II que a relação entre Associação e 

beneficiário se torna emblemática, visto que há vários anos não existe diretoria legal da 

associação, pois os dois últimos presidentes morreram, estando a associação sem ações 

concretas no empreendimento.    

Sendo assim, não fica difícil deduzir que não são distintas as relações de assistência, 

pública e financeira nos diferentes modelos de empreendimentos analisados, salvo algumas 

ações isoladas. Todos os programas apresentam um descompasso entre as ações deliberadas 

pelos manuais operacionais dos mesmos para cada agente específico e a realidade concreta, o 

que provoca uma descontinuidade das ações previstas pela política, aferindo ao território 

relações confusas e descompassadas, repletas de contradições negando assim, os próprios 

objetivos explícitos nos Programas. 
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4.1.2 RAM e as relações com o MST  

Como já foi visto anteriormente a RAM é apresentada pelo BIRD como política 

pública direta de combate a pobreza e, consequentemente, de pacificação do meio rural.  Essa 

política de pacificação é uma ferramenta de anulação dos movimentos sociais rurais, 

sobretudo do MST. Assim procura-se aqui desnudar quais são as relações diretas ou indiretas 

entre os beneficiários das políticas da RAM e o processo de luta e envolvimento com o MST, 

assim como estabelecer uma comparação entre os dois modelos à luz dos beneficiários.    

De pronto chama a atenção o fato de que dos trinta e oito (38) entrevistados apenas 

três (3) já participaram de movimentos sociais em prol do acesso a terra, sendo que a 

participação desses foi em acampamentos do MST. Chamou a atenção a justificativa: 

Deus me livre. Não quero problema, se meter pra pegar o que é dos outros, invadir 

né? (entrevistado nº 37, empreendimento Queimadas). 

Quando perguntado sobre qual dos dois modelos de reforma agrária o entrevistado 

considerava melhor, vinte (20) responderam que o da RAM era melhor, atribuindo essa 

colocação ao fato da não ocorrência de violência no processo de aquisição da propriedade e 

praticidade de consegui-la como principal vantagem (figura 30). Também é citada como 

vantagem a autonomia de vida ao conseguir sua terra. Para ilustrar essa afirmação:  

Tem uma coisa nóis não enfrentamos o perigo de cara. Nóis não acampamos, não 

somos de arruaça, nóis não somos manifestadores, existe um direito, nóis lutamos 

por nossos direitos, mas lutamos pacificamente. (entrevistado nº 6, 

empreendimento Sabueiro).      

 A esse respeito alguns aspectos aparentemente contraditórios são expostos. De um 

lado a desobrigação da luta pela terra e a possibilidade de posse sem enfrentamento sinalizam 

o sucesso do modelo de RAM (figura 31), de outro, há existência de um acampamento do 

MST a 3 Km do empreendimento Sabueiro (figura 29) pode conduzir ao entendimento do 

sucesso do objetivo do BIRD com a RAM pelas respostas que recriminam o MST. No entanto 

mesmo com incompatibilidade com o MST (figura 30), os beneficiários da RAM, convivem 

pacificamente com os acampados e não veem vantagens no modelo de RAM diante da 

reforma agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA figura.    
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Figura 29: Acampamento do MST próximo ao empreendimento Sabueiro 

  
Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. 

 

 

Figura 30: Motivo Pela Opção do Modelo de Reforma Agrária 

 
Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. 
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Figura 31: Vantagens dos modelos de RAM 

 
1Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. 

  

 Quanto as desvantagens dos projetos de RAM, destacam-se a falta de estrutura e a 

desorganização atribuídas principalmente a displicência dos agentes responsáveis pelos 

assentamentos faltando estrutura mínima que dê condições de moradia por parte do poder 

público (figura 32). Ainda é citado o caráter coletivo da dívida como sendo uma desvantagem, 

pois diminui a autonomia de quitação da mesma por partes dos beneficiários interessados.  

Contudo, vale a pena salientar que uma quantidade considerável de entrevistados não 

“enxergam” desvantagens nenhuma no modelo dos empreendimentos. Esse fato é ainda mais 

expressivo no Queimadas onde metade dos entrevistados não vê nenhuma desvantagem, em 

alguns casos eles indicam apenas as taxas cobradas pelos empréstimos como caras e por isso 

desvantajoso. Quanto as desvantagens: 

Acho ruim que eles pegaram a gente jogaram aqui como se fosse um lixo, não 

vieram ensinar como trabaiá, como a gente fazer no início né? Depois que todo 

mundo quebrou a cabeça do seu jeito eles vieram tentar consertá, mais ninguém 

quis mais, que quando nóis entrou tinha que ter entrado alguém pra dizer, oi 

vocês vão trabaiá assim, assim, assim, que era pra nóis saber, mas não. 

Entregaram aí e depois vieram, mais ai ninguém aceitou mais, todo mundo 

quebrou a cabeça do seu jeito.(entrevistado nº 8, empreendimento Sabueiro).    
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 Ou ainda: 

Não tem transporte de nada e quando você tem uma coisa você não tem como 

resolver. Aqui é como se fosse abandonado como se não existisse mais, intregou e 

você que se vire. É assim que a gente tá aqui a gente não tem o INCRA de nada, é 

como se não existisse. Se você precisar de um salário maternidade você prova 

que tem aqui mais eles não querem fazer porque você não tem nada nem tem 

como você fazer e INCRA nem tem presença de nada. Porque a primeira coisa 

que eles pedem é INCRA, né? Pra salário maternidade aposentadoria né? 

Qualquer coisa que você precisar você tem que ir buscar em outros lugares 

porque não tem, você fica ai à toa e acho que uma das maiores provas que você 

prova que é lavrador é o INCRA.(entrevistado nº 1, empreendimento Sabueiro) 

 Ainda quanto a esse tema desabafa: 

As desvantagem daqui é que é falta dos órgãos, no caso de Guverno, prefeitura 

mesmo, você vê as istrada daqui, prefeitura é que é pra  dá  curbetura, escola, 

estrada  isso ou aquilo a gente não tem curbetura pra nada, só dá pra chegar 

aqui quem tem de uma mota ou no lombo de um animal que as estrada veio faze 

milhoramento agora nesses dias pelo milagre de Deus.(entrevistado nº 23, 

empreendimento Mariquita II). 
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Figura 32: Desvantagens dos modelos de RAM 

 
Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. 

 

 Diante das informações, de forma contraditória, as políticas de RAM, executam seu 

papel em assonância com o capital, desarticulando os movimentos sociais com a oferta de 

terras e, ao mesmo tempo fazendo com que o Estado se apresente de forma mínima no que se 

refere a promoção de uma reforma agrária de fato e direito no Brasil. 

 

4.1.3 Produção e Trabalho na RAM 

 Nessa pesquisa pouco pertinente seria entender melhor o processo que desencadeiam 

uma nova realidade territorial em uma dada porção do espaço se não procurasse compreender 

as relações materiais de produção e trabalho que se desenvolvem sobre esse território, pois 

são a partir delas que entende-se o território e suas funcionalidades, diante do intenso jogo de 

interesses e apropriação desse território. 

 Com esse entendimento busca-se identificar o que era produzido nos territórios, sendo 

que não só a funcionalidade denuncia a forma de apropriação desses territórios, mas também 

seu sentido simbólico. 

 Tomando com base o depoimento dos entrevistados, vinte e dois (22) deles afirmam 

exercer produção agrícola, sendo que quinze (15) destes não trabalham com a agricultura. 

Ainda houve um entrevistado que declarou não trabalhar de forma alguma em seu lote.  
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 Dentre os 22 (vinte e dois) 16 (dezesseis) deles, indicam o milho como principal 

cultivo nos empreendimentos, sendo que este é o único produto com finalidade comercial 

(figura 33). Os demais produtos (figura 35) são basicamente para o consumo de subsistência. 

Nota-se ainda que no caso do empreendimento Mariquita II o milho tem predominância quase 

que total. 

Figura 33: Milho Armazenado no Empreendimento Sabueiro 

 

Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. 

 

 Essa predominância do cultivo de milho deve-se em primeiro momento à aptidão 

edafoclimática da região a qual estão assentados os empreendimentos, em segundo lugar é um 

cultivo tradicional das localidades e populações circunvizinhas. 

 O trabalho empregado no cultivo desses produtos não é proveniente do modelo de 

produção familiar, como traz os clássicos da literatura camponesa. A pesquisa revela que há 

um distanciamento dos jovens do trabalho agrícola, justificado pela frequência escolar. As 

relações de trabalho se fazem de forma basicamente conjugal, entre o casal beneficiário do 

lote, não apresentando especificidades de funções para cada indivíduo, a não serem aqueles 

que a estrutura física da mulher não permita fazê-lo. Também não são apresentadas formas de 
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parceria entre os beneficiários ou vizinhos, porém foi relatada quase que pela totalidade dos 

entrevistados o pagamento de diárias a terceiros no período de maior e trabalho, ou seja, no 

plantio e na colheita. 

 Segundo os entrevistados em todos os empreendimentos existem partes de uso 

coletivo. Contudo não são utilizados pelos beneficiários visto que são na sua maior parte áreas 

de proteção permanente. Existe apenas uma área coletiva que é utilizada de fato pelos 

beneficiários, é um sitio no empreendimento Sabueiro onde não há restrições quanto a seu uso 

inclusive por pessoas não beneficiárias de empreendimento (figura 34). 

Figura 34: Sitio de Uso Coletivo no Empreendimento Sabueiro 

 

                       Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. 
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Figura 35: Produção Agrícola por Citação 

 

    

                                                                                             
Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. 

 

Com relação ao processo de produção há uma descontinuidade temporal do modelo de 

suas práticas. Pode-se obsevar a utilização de instrumentos e subsídios típicos da agricultura 

moderna com a coexistência de práticas tradicionais ou de baixa tecnologia, tendo como base 

o trabalho manual (figura 36).  
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Figura 36: Modernização da Produção por Citação 

 
Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. 

 

 Tais afirmações podem ser demonstradas na figura 37, onde se vê o encontro de 

tempos em um mesmo território, com a colheita de milho sendo efetuada totalmente manual 

em um lote e, em outro com o auxilio de trator e colheitadeira.  

 

Figura 37: Múltiplos Tempos dos Empreendimentos de RAM 

    A                                                              B 

  

 

 

 
 

 

Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011.(A – Colheita totalmente manual; B – 

Colheita com auxilio de trator e colheitadeira mecânica). 

 

A figura 38 ilustra os instrumentos de baixa tecnologia empregados no cultivo. À 

esquerda pode-se observar uma adaptação de carro de mão que facilita e minimiza o tempo de 
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trabalho de fertilização artificial da lavoura. Já a direita vê-se o trabalho com uma matraca, 

instrumento de plantio para terras aradas que dispensa o uso da enxada e agiliza o processo.  

 

Figura 38: Instrumentos de Baixa Tecnologia 

 A                                                                 B  

 

 

  

 

 

Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. (A – Trabalho de fertilização artificial do 

solo com instrumento de baixa tecnologia; B – Plantio do milho com instrumento de Baixa tecnologia). 
 

Sendo assim, a produção agrícola nos empreendimentos apresenta um volume 

considerável. Com isso, questiona-se sobre o processo de escoamento, levando em 

consideração tanto o transporte dos produtos quanto seus receptores. Nessa perspectiva foi 

respondido que todo transporte é feito de forma individual. Já o destino de vendas dos 

produtos na sua maior parte é incerto, sendo que normalmente quem faz essas compras são 

atravessadores. O consumo próprio também é apresentado como destinação, entretanto a 

maior parte dos entrevistados não quiseram responder que destinação davam aos seus 

produtos, mas não foi detectado nenhuma outra relação comercial que as citadas (Figura 39). 
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Figura 39: Mercado de Venda da Produção Agrícola  

 
Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. 

 

No tocante a pecuária, apenas um beneficiário não trabalham com a mesma, ambos 

são do empreendimento Mariquita II e também não produzem nenhum cultivo. Suas 

justificativas são que seus lotes não oferecem condição de trabalho por possuírem solos muito 

rasos e acidentados, estando seus lotes em situação de semiabandono.  

Em relação a qualidade da terra os beneficiários as consideram de boa qualidade visto 

que é uma característica essencial para a produtividade. A grande maioria respondeu que suas 

terras são boas (figura 41), excluindo o empreendimento Mariquita II que já era previsto esse 

problema, visto que não foram seguidas as recomendações do laudo técnico da EMDAGRO 

para a aquisição do imóvel como já foi visto anteriormente. São colocados vários problemas 

para produção oriundos das grandes declividades do relevo dos empreendimentos, como pode 

ser visto nas imagens da figura 40, visto que todos estão na borda da Serra da Miaba e seu 

relevo influencia seu entorno. 
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Figura 40: Relevo dos Empreendimentos 

 A                   B 

 

 

 

 

  

 C 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011.(A – Vista panorâmica da Serra da Miaba 

a partir do empreendimento Sabueiro; B – Vista panorâmica da Serra da Miaba a partir do empreendimento 

Mariquita II; C –Vista panorâmica da Serra da Miaba a partir do empreendimento Queimadas). 
 

Figura 41: Qualidade da Terra 

 
Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. 
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A predominância na pecuária deve-se a função atribuída ao território pelo Programa de 

Credito Fundiário e a predisposição cultural dos beneficiários e as características físicas e 

climáticas da região.   

Em sua maior parte cria-se o gado bovino acompanhado principalmente dos equinos e 

ovinos, mas também pode-se observar a criação de galináceos (figura 42). A forma com que 

são criados os animais é o manejo extensivo sem melhoria genética do rebanho, sendo que 

este é destinado na sua maioria à produção de carne, o que vai de encontro ao projeto inicial 

de inserção dos beneficiados a cadeia do leite.  

 

Figura 42: Atividade Pecuarista      

  A                              B 

     

  

 

 

    

 

   

 

 

 

 

  C                                                                 D 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. (A – Criação de Bovinos; B – Criação de 

equinos; C – Criação de ovinos; D – criação de galináceos). 

 

Diante do exposto observa-se que as relações funcionais do território sofreram grandes 

transformações com a implantação das políticas de RAM, sobretudo no processo de 

apropriação funcional, atribuindo ao território uma intensa produção agropecuária. Tal 

território também passa a produzir relações com múltiplas escalas temporais onde se observa 
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a concomitância de tecnologia de ponta com práticas tradicionais de trabalho o que nos revela 

um riquíssimo espaço para comparar essas relações temporais àquelas apresentada por Saquet 

(2009), que apresentam tais processos como o resultado do encontro de varias 

territorialidades
21

. 

 

4.2 Identidade: os sentidos simbólicos dos territórios da RAM 

A primeira relação simbólica nessa pesquisa, foi a existência de uma identidade 

territorial, tal qual relata Perico (2009) e Haesbaert (1997), as identidades não estão 

constituídas apenas das relações socioculturais, mas também do processo de interação do 

indivíduo com o espaço.  

 Assim, procurou-se saber o que havia motivado os entrevistados a terem interesse no 

empreendimento. A maioria absoluta responde como “ter um meio de vida”, “uma forma de 

trabalhar e sustentar suas famílias”, dentre outras (figura 43). Porém todas estão relacionadas 

ao modo de vida. Lê-se esse resultado a parir das seguintes respostas:  

Porque meu marido gostava de fazer roça lá na Mariquita. Como não tinha 

terreno ele ia pro terreno dos outros, pedia aquele pedaço de terra, fazia roça. Só 

que era no terreno dos outro e aí surgiu essa oportunidade, o presidente foi até 

meu irmão que ligou do sertão, vai sair assentamento, terra pela associação e 

vocês escrevam e vocês vão ganhar,  porque só tem a casa e poucas terra e você 

vai ganhar. Como meu marido não poderia que ele tava devendo o banco aí eu 

me escrevi. Foi exatamente pra ele sair do terreno dos outros, porque só vivia na 

fazenda de quem tem, fazeno roça e tomava um pouco de prejuízo, botava os gado 

dentro, comia essas coisas. Aí eu me escrevi pra ele pra ele trabaia no que é dele, 

não é dele não é do Guverno. (entrevistado nº 8, empreendimento Sabueiro).         

  Ou ainda: 

Porque eu achei que esse daqui era milhor que existia. Mas lá onde eu morava eu 

não tinha terra não. Nóis morava na terra de meu pai, meu pai já morreu aí eu 

morava lá, aí a veia comprou uma casa na rua aí mora na rua. Aí quer dizer hoje 

em dia nóis tem essa terrinha graças a Deus pelo o Banco da Terra e tamo dentro 

                                                           
21

  As territorialidade aqui entendidas advindas do sistema territorial funcional. 
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dela né? No dia que o Banco quiser jogar a gente fora vamos sair por aí pidino 

ismola por ai afora, porque nóis não tem de que viver.(entrevistado nº 4, 

empreendimento Sabueiro)  

Entretanto o sentimento de pertencimento só foi identificado em um entrevistado, que 

diga-se de passagem não é beneficiário oficial, ele adquiriu o lote via compra. Essa afirmativa 

se sustenta no relato: 

Porque eu sou filho daqui rapaz é questão de escolha, eu fui criado por aqui, 

então eu tenho uma estima, você entendeu como é? Entrevistado nº36, 

empreendimento Queimadas).    

 

Figura 43: Motivo de Interesse Pelo Empreendimento 

 
Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. 

 

Procurou-se aproximar do sentido simbólico perguntando aos entrevistados se eles se 

desfariam ou trocariam seus lotes. De forma bastante representativa eles responderam que 

não, como pode ser observado no quadro 1. Esse sentimento de desejo por permanecer 

habitando o território é alimentado não apenas pelo sentido material/funcional do território 

concreto, mas, pelo modo de vida que eles vivenciam nesses territórios, sobretudo o trabalho 

na terra.  
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Apenas dois entrevistados venderiam ou trocariam ou ainda venderiam para morar na 

cidade. Chamou a atenção os 50% dos entrevistados do Mariquita II estarem dispostos a 

trocarem seus lotes, sendo que 90% não iria morar na cidade e 30% não o venderia. Tal 

situação sugere que não estão satisfeitos com o lote, embora tenham certeza e convicção de 

serem agricultores. O mesmo ocorre com os três (16%) do Sabueiro que venderiam o lote, 

mas não trocaria nem se deslocariam para cidade. Nesse contexto os beneficiários dos 

empreendimento Queimadas são os que se apresentam mais satisfeitos ou então, mais 

conformados com a situação posta, visto que todos negaram a possibilidade da venda, apenas 

2 (20%) trocaria e 1 (10%) iriam para cidade.       
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Quadro1: Sentimento de Pertencimento  

 

 

Assentamento 

 

Venderia o 

lote? 

 

Trocaria o 

lote? 

Venderia o 

lote para 

morar na 

cidade? 

Aparecida de Souza   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabueiro 

   

Suely de Jesus    

Josino B.do Nascimento    

José Ivo Cavalcante    

Gizon Batista de Jesus.    

José Adilson R. dos Santos    

João Ilton dos Santos    

Osmar Cavalcante.    

Juraci Rodrigues dos Santos    

José Raimundo C. de Roma    

Paulo G. da Conceição.    

Maria de Fátima     

Gevázio Carvalho de Jesus    

José Nilton Santo de Melo    

Paulina Eremita dos Santos    

Maria Eremita de Jesus    

Roque Alves de Santana.     

José Arnaldo F. dos Santos    

José Claudio de Jesus  

 

 

 

 

Mariquita II  

 

   

José dos Santos    

Juraci Passos    

Noel dos Santos.    

José Valmir A. dos Santos    

Laelson dos Passos Silva    

Josefa Silva Santos    

Gilvando Marcedo Carvalho    

Jorge Batista dos Santos.    

Gilson S. da Conceição.    

Leandro José do Nascimento  

 

Queimadas 

 

   

Marcelo de S. Carvalho    

José Raimundo dos Santos    

Jorge Aragão dos Santos    

Carmelita Vieira Souza    

Nourival da Silva Santos    

José Rilton Batista Cruz    

José E. do Nascimento    

José Fernando de J. Souza    

Cesar Nascimento Ferreira    

 

Não  Sim 

Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. 

 

Todavia nas figuras 44 e 45 o valor simbólico do trabalho e do modo de vida 

camponês são mais importantes para o beneficiário do que o sentimento de pertencimento 

àquele território específico, o que leva o território a ser apropriado, sobretudo pela 

necessidade simbólica de se trabalhar a terra e viver no campo, dando a esses territórios uma 

característica peculiar de territórios do trabalho. 
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Figura 44: Atividade de satisfação pessoal  

 
Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. 

 

Figura 45: Relação de prazer no Empreendimento 

 
Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011. 

Essa identidade com o trabalho e a moradia no campo também pode ser compreendida 

pelo sentimento de alteridade que quase todos os entrevistados têm do modo de vida urbana, 

não vendo outra situação de vida que lhes proporcionem satisfação. Tal fato pode ser 

exemplificado nas falas:  
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“Não, eu nunca gostei de lá da cidade, eu sempre gostei do campo.” 

(Entrevistado nº 2, empreendimento Sabueiro).  

“Não, não gosto de cidade, como eu te disse eu gosto de campo.” (Entrevistado 

nº ,8 empreendimento Sabueiro).  

“Não, de jeito nenhum, eu não gosto da cidade.” (Entrevistado nº 15, 

empreendimento Sabueiro).  

“Não, por dinheiro nenhum do mundo, porque eu ia chegar na cidade hoje como 

era que eu ia viver, a não ser que eu tivesse uma loja na boa ou tivesse um 

negócio, coitado eu ia viver de que pra eu ir mora na cidade se ele mi desse a 

casa toda eu não queria.” (Entrevistado nº 36, empreendimento Queimadas) 

        

 Essa identidade simbólica é construída sobre um referencial territorial, que não precisa 

existir concretamente. Esse referencial territorial é construído necessariamente na apropriação 

do território, mas no próprio projeto indenitário do camponês que vê na terra a única 

possibilidade de trabalho e vida. 

 O quadro 2 ilustra as relações simbólicas e revela como a identidade camponesa é 

forte pois praticamente todos estão satisfeitos com os empreendimentos. Mesmo aqueles que 

não estão satisfeitos alegam que isso se deve ao abandono do poder público e não ao modo de 

vida ou trabalho.   

Se não fosse pelo sentido simbólico dado ao território como espaço da perpetuação de 

um modo de vida e das relações de trabalho, tal resultado seria no mínimo contraditório, visto 

que as relações materiais apresentadas pelos entrevistados, apontam para uma dura realidade, 

repleta de problemas, dívidas e abandono.  

Um fato que se coloca contraditório diante de uma identidade tão clara é o desejo de 

boa parte dos entrevistados de não verem seus filhos trabalhando com eles. Eles se justificam 

afirmando que apesar de gostarem do trabalho agrícola, esse é muito árduo e pouco rentável, 

preferindo ver assim seus filhos estudando para tentar um trabalho melhor.      
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Quadro 2: Relações de Satisfação com o Empreendimento 

 

 

 

Assentamento 

 

Você está 

Satisfeito? 

Você gostaria 

que seus filhos 

continuassem 

a trabalhar na 

terra? 

 

Existe 

Solidariedade? 

José Adilson R. dos Santos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabueiro 

   

Josino B.do Nascimento    

Maria de Fátima    

Gevázio Carvalho de Jesus    

Paulo G. da Conceição.    

Aparecida de Souza    

José Arnaldo F. dos Santos    

Gizon Batista de Jesus.    

Roque Alves de Santana.    

José Raimundo C. de Roma    

Suely de Jesus    

Juraci Rodrigues dos Santos    

José Ivo Cavalcante    

José Nilton Santo de Melo    

Paulina Eremita dos Santos    

Osmar Cavalcante.    

João Ilton dos Santos    

Maria Eremita de Jesus    

José dos Santos  

 

 

 

 

Mariquita II 

   

José Valmir A. dos Santos    

Noel dos Santos.    

Gilvando Marcedo Carvalho    

José Claudio de Jesus    

Juraci passos    

Laelson dos Passos Silva    

Gilson S. da Conceição.     

Jorge Batista dos Santos.    

Josefa Silva Santos    

Cesar Nascimento Ferreira.  

 

 

 

 

Queimadas 

   

Carmelita Vieira Souza    

Leandro José do Nascimento    

Marcelo de S. Carvalho    

José E. do Nascimento    

José Fernando de J. Souza    

Jorge Aragão dos Santos    

Nourival da Silva Santos     

José Raimundo dos Santos    

José Rilton Batista Cruz    

 

Não  Sim  As vezes 

Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011 

Outro aspecto revelado diz respeito à solidariedade entre os beneficiários, pois 36% 

afirmam que esta não ocorre. Quanto a solidariedade as respostas negativas somadas as “às 

vezes” alcançam 60% e, a afirmativa que existe solidariedade somadas às respostas “as vezes” 
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também alcançam 60% o que reforça nosso entendimento de que as condições de vida e as 

privações das famílias dificultam as relações interpessoais.    

A figura 46 mostra que mesmo imbuídos da ideologia da não violência, quando 

colocado a possibilidade do despejo ou perda de sua terra pela falta de pagamento, visto que 

grande parte está inadimplente, considerável parcela buscaria sua permanência, ainda que pela 

luta. A maioria ainda defende a passividade como forma de lutar por seus interesses ou até 

mesmo não expressariam nenhuma reação.  Esse processo da rejeição da luta já foi discutido 

no subitem anterior, porém observa-se que diferente do processo de inserção ao território, a 

possibilidade da perda do referencial territorial de vida promove um desagrado muito grande, 

provocando até o desaparecimento da passividade.   

 

Figura 46: Reação ao Despejo 

 
Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011 

   

 A identidade com a terra e consequentemente com o território torna-se ainda mais 

explícita, quando explorado o sentimento de uma provável expropriação, como indica a figura 

47. Os Beneficiários cultivam uma proximidade sentimental muito grande com os lotes, sendo 

que mesmos distantes do território estarão presentes em suas lembranças, motivada pela 

saudade da terra que lhe garantia a realização de suas vidas. 
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Nada
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Figura 47: O que se leva do Empreendimento 

 
Fonte: Pesquisa de campo – Benizário Correia de Souza Júnior – 2011 

 Assim apresenta-se o depoimento emblemático daqueles não aceitam em nenhuma 

hipótese a sua saída do território. 

Daqui não saio não, pra eu não puder vim mais aqui, eu acho que eu morria lá, 

ou saía daqui morto já, porque não tem coisa milhor que esse lugar, não. Pra 

mim tira daqui é melhor fazer um caixão e mi levar pro cemitério, porque pra 

mim tirar e não voltar aqui mais nunca, cê é doido, Deus me livre.(entrevistado nº 

11, empreendimento Sabueiro)          
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Mesmo depois de 162 anos de promulgação da lei de terras a questão agrária brasileira 

ainda persiste como um dos principais problemas sociais do país. Idealizada por muitos, a 

reforma agrária é posta como a principal forma para solucionar tal problemática, constituído-

se de um objetivo perseguido, seja via político-ideológico ou até mesmo pelas brumas da 

ciência. Essa reforma agrária é entendida muito mais como transformação, construída sobre 

os pilares da igualdade e da justiça social, que leve em consideração não a promoção do 

pseudo desenvolvimento, e sim, um estado de liberdade do trabalho e de vida. 

 Não distante da situação brasileira em Sergipe a problemática agrária se agrava ainda 

mais, visto que, além dos já conhecidos entraves do Estado e do capital ainda propaga-se a 

desculpa de que é a pequena extensão territorial de nosso Estado que inviabiliza a reforma 

agraria, assim a pressão social se intensifica, agravando os conflitos diretos pela posse da 

terra, e é dentro da perspectiva de sanar tal problemática que a RAM é vendida em Sergipe e 

em todos os estados que a adota como política de reforma agrária.   

 Assim, e diante dos objetivos propostos aqui nesse trabalho podemos afirmar que o 

ideário da reforma agrária passou a ser travestido pelas políticas de RAM, visto que esta está 

formatada como resposta aos conflitos pela terra que perduram desde meados de 1960, 

imbuída de um discurso de justiça social. 

Assim percebemos que a reforma agrária proposta pelo BIRD não provocou 

significativas transformações na realidade dos beneficiários. Ao contrário, retira-o da 

condição de miserável expropriado e coloca-o na condição de miserável endividado e 

inadimplente. 

 A RAM, enquanto política pública de redução da pobreza, passa a agir como 

instrumento de redefinição das dinâmicas territoriais dos espaços onde se instala, 

apropriando-se do território e estabelecendo relações singulares, na tentativa de transformar o 

camponês que tem na agropecuária seu meio e sentido de vida em um empreendedor rural, 

mas sem políticas complementares para tal.   

Mesmo tendo como base diferentes programas de RAM constatou-se que ambos 

culminam no mesmo resultado, não sendo percebido nenhuma forma diferenciada na 
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apropriação do território, sempre a mesma sujeição do benificiário aos interesses dos 

programas. 

 Em um primeiro momento força a criação de uma comunidade desprovida de 

condições mínimas de estrutura física e social, deslocada no tempo e no espaço, com grande 

deficiência de aparato público, provocando assim a subutilização das residências, o que gera 

um desperdício de dinheiro púbico muito grande. A ausência do poder púbico nos 

empreendimentos da RAM também favorece a criação de um mercado ilegal de terras, visto 

que, a falta de um acompanhamento próximo abre brechas para a comercialização de lotes.  

Essas relações de venda possuem três motivos distintos: é atribuída pela incapacidade 

de gestão do lote pelo beneficiário, visto que, por falta de assistência técnica e financiamentos 

agrícolas que ajudem nesse processo, o que coloca a venda do lote como única possibilidade 

de sustento, ainda que temporário. Também é atribuída a má qualidade ou alto grau de 

declividade da terra, o que impossibilita a produção agrícola, caracterizando o lote inútil para 

produção de subsistência; ou ainda pelo simples fato da especulação imobiliária de muitos 

beneficiários que já se inserem nos programas com o objetivo de comercializar seus lotes.   

 A falta de estrutura física, humana e financeira da RAM provoca transformações até 

mesmo no modo de vida dos camponeses, pois, até o sustentáculo básico do modo de vida 

camponês, ou seja, o trabalho familiar não pode ser mais observado. Essa contradição é 

gerada na impossibilidade dos jovens e idosos habitarem o território de forma efetiva, pois 

não lhes é oferecido condições básicas de vida social como, educação, saúde, saneamento, 

lazer e transporte, restando ai apenas as relações de produção e trabalho. 

 A maior parte das problemáticas dos empreendimentos pesquisados atribui-se a 

ausência dos agentes gestores no território, que vão desde a Associação Comunitária até o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, visto que após a implantação dos empreendimentos 

há um afastamento quase que por completo desses agentes. Isso pode ser entendido como uma 

ação proposicional, tal como apresenta Ramos Filho (2011), pois para essas políticas o Estado 

procura uma atuação mínima o que alinha-se aos interesses neoliberais e atribui toda 

responsabilidade da falência do empreendimento apenas aos beneficiários, falência essa que 

se apresenta de maneira muito provável pela impossibilidade de pagamento das dívidas.    

Constata-se assim que a RAM se incorpora da implementação do Estado neoliberal e é 

usada como instrumento de perpetuação da acumulação de capital, assim como de repressão 
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social, negando a luta como instrumento de transformação social, e minando movimentos 

sociais a partir do discurso da passividade.  

Outra problemática que também é oriunda dos empreendimentos de RAM pesquisados 

diz respeito as características do relevo do território, que por serem muito íngremes, 

impossibilitam todo o seu aproveitamento, fazendo o camponês pagar por terras pela qual ele 

não vai ter condição de cultivar. Tal problema ainda denuncia uma falha considerável no 

modelo de RAM, pois diante do baixo valor estabelecido como teto para a aquisição da terra, 

as propriedades que adquirem não possuem condições adequadas para o trabalho camponês.   

Tais propriedades são caracterizadas como aptas naturalmente apenas para a pecuária, 

podendo ser usadas para a agricultura apenas em ínfimas partes. 

No que se refere aos processos materiais não foi encontrado nenhuma diferença 

significativa entre os três modelos aqui pesquisados. Em todos os casos predomina os 

interesses do capital, centrado na super exploração do trabalho.  

Isso torna-se um problema muito grave ao ponto que a pecuária de corte não pode ser 

toda ela exercida em pequenas áreas, além do que o retorno financeiro não se faz em tempo 

hábil para a subsistência da família. Já a pecuária leiteira sugerida pelos relatórios de 

avaliação necessitaria de uma cadeia produtiva complexa, demandada de um mercado 

específico de beneficiamento desse produto, realidade muito distante dos territórios 

pesquisados.     

Nota-se que a única benesse da RAM é a possibilidade do acesso a terra, tida como 

meio de vida e trabalho para o camponês. Tal situação explica a satisfação com o 

empreendimento mesmo com todos os problemas ali existentes. 

Entretanto o trabalho camponês sustenta-se à política pública, ao tempo que a 

produção passa a ser orientada muito mais para o pagamento das dívidas adquiridas com o 

financiamento da terra e da infraestrutura básica de produção ao invés da subsistência e 

conforto da família camponesa. É por esse processo que o camponês  insere-se na ótica de 

mercado, forçado a inseri-se no processo de modernização da agricultura para que sua 

produtividade possa dar conta das próximas faturas a serem pagas. Nesse processo o território 

torna-se monopolizado pelo capital, que controla não só a produção, mas também a forma 

como se produz. 
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O monopólio do território pelo capital como nos fala Oliveira (2004), induz que 

mesmo estando ocupado por camponeses sua apropriação funcional e material é toda dos 

interesses da produção capitalista. Aqui o desenvolvimento é desigual e combinado, visto que 

essa nova dinâmica territorial não proporciona reais transformações, mas, apenas um arranjo 

do Estado capitalista para intensificar ainda mais o processo de acumulação de capital das 

classes mais abastardas.    

Neste aspecto compreendemos Martins (1986), quando ele nos relata de que forma o 

capital submete o trabalho camponês ao seu interesse, colocando-o no seu ciclo de produção 

negando seu direito de livre trabalho e captando a renda da terra, por meios dos juros 

cobrados pelos empréstimos ou pela necessidade cada vez mais iminente de está 

tecnologicamente a altura do agronegócio para que não seja engolido por ele.  

Podemos afirmar que as relações funcionais do território sofreram grandes 

transformações com a implantação das políticas de RAM, sobretudo no processo de 

apropriação funcional, atribuindo ao território uma intensa produção agropecuária. 

  Nesse processo pode-se observar que o território é aqui apropriado não pelo 

beneficiário, visto que esse não possui real autonomia de suas terras, mas por um ideário 

político-econômico, instituído por uma política pública que traz para o território toda uma 

ótica de produção, sustentada no endividamento e no fetiche do desenvolvimento. 

 Tais políticas mostraram-se vazias de ações públicas e repletas de contradições e 

desencontros, que seguindo o pensamento de Ramos Filho (2011), o estado insere os 

camponeses nesses sistemas agrícolas, sobretudo para vender um desenvolvimento 

inexistente, omitir-se do dever social de promover uma política agrária distributiva, além de 

favorecer o sistema capitalista oferecendo-lhe não apenas produtos baratos, mas um exército 

de camponeses falidos e endividados, sedentos pela chance de vender sua mão de obra seja no 

campo ou na cidade.  

Nesse processo nega-se também o conflito social como agente transformador da 

sociedade, marginalizando os movimentos sociais e transformando a luta como sinônimo de 

violência. 

Através do processo da não padronização da modernização da agricultura e pelas 

múltiplas territorialidades dos beneficiários, que tais territórios também se enchem de relações 

com múltiplas escalas temporais onde se observa a concomitância de tecnologia de ponta com 
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práticas tradicionais de trabalho o que nos revela um riquíssimo espaço para comparar essas 

relações temporais com aquelas apresentadas por Saquet (2009), que apresenta tais processos 

como o resultado do encontro de várias territorialidades.  

Mesmo com todas as adversidades materiais encontradas nos territórios pesquisados, 

destaca-se nesse cenário um sentimento de satisfação, que se atribui pela realização simbólica 

de uma identidade projetada no trabalho do campo, o que contribui para construção de uma 

identidade territorial construída sobre o valor simbólico de estar e poder trabalhar a terra. De 

fato o trabalho agrícola é o foco de suas realizações pessoais, caracterizando esses espaços 

como territórios do trabalho.  Nesse sentido a apropriação do território pelo camponês 

caracteriza-se não pelas suas relações materiais e sim pelo valor simbólico que este possui 

para seu modo de vida e trabalho.   

 Contudo é a partir desse desvelar da realidade territorial produzida pela RAM que 

sugerimos: 

 A elaboração e execução de um plano nacional de reforma agrária que não priorize o 

paradigma do desenvolvimento e sim, a terra enquanto meio de relações de vida e 

trabalho. 

 Auditoria em todos os empreendimentos da RAM, mirando a exclusão de posseiros 

que não possuem o perfil de camponês de baixa renda e relocando novos beneficiários 

nesses lotes. 

  Maior presença do poder público, fornecendo infraestrutura e serviços adequados a 

uma comunidade rural. 

 Acompanhamento contínuo e permanente por parte da UTE responsável pelo 

empreendimento, promovendo melhores condições de produção e vida. 

 Perdão das dívidas adquiridas no processo de financiamento das terras, promovendo 

maior autonomia de produção. 

 Subsídios à agricultura camponesa, visto que, é ela quem promove a segurança 

alimentar no país. 

 E por fim a implantação de critérios identitários com o trabalho na terra no processo 

de seleção dos beneficiários, visto que essa característica possibilita um maior 

enraizamento do beneficiário ao território.                    
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    Tais sugestões emanam de nosso entendimento de que a análise do território 

ultrapassa as fronteiras do funcional e do material visto que sua apropriação também se dá na 

perspectiva simbólica, o que imprime ao território relações bem mais complexas que 

remontam ao sentimento e pertencimento.  
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Lista de Beneficiários Entrevistados 

 

APARECIDA DE SOUZA 

CARMELITA VIEIRA SOUZA 

CESAR NASCIMENTO FERREIRA 

GEVÁZIO CARVALHO DE JESUS 

GILSON SANTANA DA CONCEIÇÃO 

GILVANDO MARCEDO CARVALHO 

GIZON BATISTA DE JESUS 

JORGE ARAGÃO DOS SANTOS 

JORGE BATISTA DOS SANTOS 

JOÃO ILTON DOS SANTOS 

JOSÉ ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS 

JOSÉ ARNALDO FERNANDES DOS SANTOS 

JOSÉ CLAUDIO DE JESUS 

JOSÉ DOS SANTOS 

JOSÉ EDIVALDO DO NASCIMENTO 

JOSÉ FERNANDO DE JESUS SOUZA 

JOSÉ IVO CAVALCANTE 

JOSÉ NILTON SANTO DE MELO 

JOSÉ RAIMUNDO CARVALHO DE ROMA 

JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS 

JOSÉ RILTON BATISTA CRUZ 

JOSÉ VALMIR ARAUJO DOS SANTOS 

JOSEFA SILVA SANTOS 

JOSINO BATISTA DO NASCIMENTO  

JURACI RODRIGUES DOS SANTOS 

JURACI PASSOS 

LAELSON DOS PASSOS SILVA 

LEANDRO JOSÉ DO NASCIMENTO 

MARCELO DE SANTANA CARVALHO 

MARIA DE FÁTIMA 

MARIA EREMITA DE JESUS 

NOEL DOS SANTOS 

NOURIVAL DA SILVA SANTOS 



150 

 

OSMAR CAVALCANTE 

PAULO GALDINO DA CONCEIÇÃO 

PAULINA EREMITA DOS SANTOS 

ROQUE ALVES DE SANTANA 

SUELY DE JESUS 
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Roteiro de entrevista para representantes de instituições responsáveis pela RAM 

 

1 - Seu nome? 

2 - Sua função?  

3 - Quantos são os assentamentos que vocês acompanham? 

4 - Quais as ações da instituição dentro dos empreendimentos do credito fundiário? 

5 - Após a implantação do assentamento qual é o papel do sindicato e da FETASE? 

6 - Existe alguma parceria entres as instituições responsáveis pelos Programas de Crédito 

Fundiário?     

7 - Além desse acompanhamento de organização vocês fazer algum acompanhamento lá no 

empreendimento? 

8 - De que maneira é feita as fiscalizações? 

9 - Existe um plano de individualização da divida? 

10 - Em entrevistas formais eles me fizeram denúncias, de pessoas burlando o sistema e 

reconcentrando terra, pessoas com dois lotes, três lotes, quatro lotes, qual é a posição da 

instituição quanto a isso? 

11 - Com relação de adimplência, existe um mito entre os assentados que eles esperam uma 

anistia, existe concretude nessa esperança? 

12 - Quantos funcionários a instituição dedica aos assuntos dos Programas de Crédito 

Fundiário? 

13 - Você poderia fazer uma avaliação desses empreendimentos, tentando diferenciá-los pelos 

modelos? 
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Roteiro de pesquisa 

Dissertação de mestrado de Benizário Correia de Souza Júnior 

 

I – Informações pessoais: 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. Sexo: 

      (   ) Masculino 

      (   ) Feminino  

4. Estado Civil: 

      (   ) Solteiro (a) 

      (   ) Casado (a) 

      (   ) Separado (a) (   ) Divorciado (a) 

      (   ) Viúvo (a)  

      (   ) Relação não Formal 

5. Nível de escolaridade:   

      (   ) Não estudou 

      (   ) Fundamental incompleto 

      (   ) Fundamental completo 

      (   ) Médio incompleto 

      (   ) Médio completo 

      (   ) Superior incompleto 

      (   ) Superior completo 

6. Município de origem:  

7. Em seu município de origem você morava na região: 

       (   )Urbana 

       (   ) Rural 

 

II – Situação enquanto beneficiário; 

8. Você reside no assentamento? Sim(   ) Não (   ) : Por que? 

9. Há quantos anos você reside no assentamento? 
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10. Você sempre trabalhou na roça? 

11. Você trabalha em alguma outra coisa além da roça? 

12. Você é proprietário titular do lote? (caso a resposta seja negativa: Como você o adquiriu) 

13. Você tem mais de um lote? (Caso a resposta seja positiva: Como você o adquiriu?) 

14.  Por que você escolheu esse assentamento para viver? (ou trabalhar) 

15. Você considera que o tamanho do lote é suficiente para o sustento de sua família? 

16. Quantas pessoas moram com você? 

17. Todas trabalham no lote? 

 

III – As relações institucionais: 

 

18. O Poder público está presente em seu assentamento? Desde quando? De que forma? (escolas, 

assistência técnica, transporte escolar, saúde, saneamento etc.) 

19. Qual a relação entre vocês assentados e os órgãos públicos responsáveis pelo assentamento? 

20. Existem linhas de crédito que dêem suporte a produção de vocês?  

21. Você está com os financiamentos em dia?   

22. Você acredita que a divida possa ser paga? 

23. Existe algum tipo de organização social no assentamento? 

24. Vocês têm assessoria técnica do banco ou do movimento associativista? 

25. A associação se faz presente no assentamento? Com o que? 

26. O banco presta algum tipo de assessoria ao assentamento? (visitas, projetos, etc..)   

  

IV – Relações com o modelo de Empreendimento:  

27. Por que você optou por esse modelo de reforma agrária? 

28. Você já militou no MST alguma Vez? 

29. Qual dos dois modelos de assentamento você acha melhor, o que você está inserido ou o do MST? 

30. Quais as vantagens do modelo de reforma agrária que você optou? 

31. Quais as desvantagens? 

 

V – As relações do cotidiano: 

 32. Como o trabalho aqui é dividido entre homens, mulheres e crianças? 

33. O que vocês Plantam? 
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34. Como é o trabalho no lote? Explique tais procedimentos. 

35. Para quem vocês vendem? 

36. Vocês criam algum animal? Qual? Como è a criação? Intensivo, extensivo. Explique tais 

procedimentos. 

37. Vocês utilizam maquinas e adubo no lote? Quais? E por quê?  

38. Você considera que sua terra é adequada para sua forma de trabalho? 

39. O que você mais gosta de fazer? Pro quê? 

40. O que você mais gosta no assentamento? 

41. Existem lotes coletivos? Como funciona o trabalho neles? 

42. Vocês assentados ajudam uns aos outros com o trabalho de roça? Em que?  

43. Há pagamento de diárias a terceiros por trabalho no lote? Por que? 

44. O transporte de pessoa e mercadorias é individual ou tem ajuda coletiva? 

 

VI – Relações de pertencimento: 

45. O que te levou a ter interesse Poe esse assentamento? 

46. Você se desfaria do seu lote por algum motivo? Qual? 

47. Você trocaria seu lote por um em outro assentamento? 

48. O que você faria caso o banco requeresse a propriedade do seu lote?  

49. Você venderia seu lote para ir morar na cidade? 

 

VII – Relações de satisfação e identidade: 

50. Existe solidariedade entre os assentados? 

51. Você está satisfeito com o que você faz? 

52. O que mais te satisfaz? 

53. O que te dá mais prazer no que você faz? 

54. O que você gostaria que mudasse no assentamento? 

55. Você gostaria que seus filhos continuassem a trabalhar com a terra? Pro quê? 

56. O que deve acontecer para que a vida no assentamento venha a melhorar? 

57. Supondo que você saia daqui, ou perca sua terra, o que você levaria dentro de você pro resto de 

sua vida?  

 


