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RESUMO 

 

Esta tese intitulada Crédito Fundiário e Desenvolvimento Territorial: entre o fetiche e o 

enfrentamento à questão agrária no Alto Sertão de Sergipe, trata-se de um estudo que 

procura investigar a relação entre o Crédito Fundiário e o Desenvolvimento Territorial. 

Partimos do pressuposto de que este instrumento é parte da nova reforma agrária cuja 

centralidade vem sendo articulada com os arranjos de políticas para “aliviar a pobreza” como 

parte do ideário pró-mercado. A hipótese diretriz é a de que, a modalidade de acesso à terra 

através da compra via crédito fundiário articulada aos arranjos de políticas para o 

desenvolvimento territorial são partes do processo reestruturador do capital em nível de escala 

global-local que subsume a luta pelo direito à terra à lógica financeira de mercado no estágio 

atual do capitalismo. Nessa dinâmica, destaca-se a atual configuração da política 

governamental nas particularidades de Sergipe, à luz do discurso democratizante e do 

protagonismo da sociedade civil organizada mediante a “nova racionalidade institucional” que 

reduz a questão agrária a soluções técnicas. Para desvendar os rumos dessa reforma agrária 

envolta de um novo desenho, adotou-se como orientação metodológica a investigação 

bibliográfica, documental, visitas técnicas junto aos órgãos/instituições (INCRA, PRONESE, 

FETASE e MST); realizamos entrevistas e reuniões com às associações e mutuários do 

crédito fundiário e de forma complementar, entrevistamos assentados de reforma agrária, 

lideranças de movimentos sociais e membros do conselho territorial. De posse das 

informações e dados, analisamos a execução do redesenho das políticas com base na 

abordagem da teoria crítica-social materialista dialética visando capturar o objeto em sua 

essência, de modo a compreender a reedição da reforma agrária sob o enfoque do 

desenvolvimento territorial, o qual entendemos que expressa um cenário imbuído de falsas 

expectativas dirigidas a responder os interesses do modelo de desenvolvimento apoiado na 

consolidação da agricultura familiar e segurança alimentar.  A partir de então, tornou-se 

possível chegar aos resultados de  que, o conjunto da políticas públicas subsume no processo 

de (re)funcionalização e reestruturação do capital sob a lógica financeira de mercado; o 

esvaziamento e despolitização da questão agrária; a reconfiguração da estratégia das políticas 

para o controle  sob o discurso  da eliminação dos conflitos; a otimização dos potenciais 

considerados invisíveis ao processo de ampliação do capital; a promoção da inserção do 

camponês aptos ao mercado e políticas assistenciais compensatórias para os que não se 

enquadram nas regras mercadológicas;  a absorção da tese do paradigma do capitalismo 

agrário que defende a (re) criação camponesa mediante a inserção no mercado. Dentre outras 

conclusões consideramos que, apesar dos volumosos investimentos na RAM (Crédito 

Fundiário), as condições de pobreza e desigualdades sociais das famílias assentadas não 

apresentaram melhores condições de vida e cidadania quando relacionados aos da reforma 

agrária via a luta. De fundo entendemos que o receituário de superação das contradições 

sociais encontram-se no crédito fundiário e nos arranjos de políticas voltados para  promover 

o desenvolvimento territorial, fortalecer e consolidar a agricultura familiar. 

 

Palavras-Chaves: Reforma Agrária, Questão Agrária, Desenvolvimento Territorial,Crédito 

Fundiário,Agricultura Familiar e Combate à Pobreza. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 
This thesis entitled Land Credit and Territorial Development : confrontation between the 

fetish and the agrarian question in Alto Sertão of Sergipe , this is a study that investigates the 

relationship between land credits and Territorial Development . We assumed that this 

instrument is part of the new agrarian reform whose centrality is being coordinated with the 

arrangements of policies to " alleviate poverty " as part of the pro-market ideology. The 

guideline hypothesis is that the means of access to land through purchase via articulated 

arrangements of territorial development policies to agrarian credit are part of Rebuilding 

process of capital level local-global scale that subsumes the fight for the right to land to 

financial market logic in the current stage of capitalism . In this dynamic , we highlight the 

current setting of government policy in the particularities of Sergipe , in the light of 

democratizing discourse and the role of organized civil society by " new institutional 

rationality " that reduces the agrarian question to technical solutions . To uncover the paths 

that wrapped a new drawing agrarian reform was adopted as a methodological orientation 

bibliographic research , documentary , technical visits with agencies / institutions ( INCRA , 

PRONESE, FETASE and MST), we conducted interviews and meetings with associations and 

borrowers of agricultural credit and complementarily interviewed settled agrarian reform , 

leaders of social movements and members of the territorial council . With the information and 

data, we analyze the implementation of the redesign of policies based on the critical social 

theory - materialist dialectic approach aiming to capture the object in its essence , in order to 

understand the reissue of land reform under the approach of territorial development, we 

understand that expresses a scenario imbued with false expectations for responding to the 

interests of the development model supported the consolidation of family farming and food 

security . Since then , it has become possible to achieve the results that the set of public policy 

subsumes the (re-) functionalization and restructuring of capital in the financial market logic 

process; emptying and de-politicization of the land issue , the reconfiguration strategy for the 

control of political discourse in the elimination of conflicts ; optimization potentials 

considered invisible to the capital increase process, promote the integration of able to market 

and welfare policies for compensating those who do not fall in market rules peasant; the 

absorption of the thesis of agrarian capitalism paradigm that advocates the (re ) creation 

peasant by entering the market. Among other findings we consider that despite heavy 

investment in RAM ( Land Credit ) , the conditions of poverty and social inequalities of 

settler families had no better life and citizenship as they relate to land reform through the 

struggle. Background understand that the prescription for overcoming the social 

contradictions lying on land credit arrangements and policies aimed at promoting territorial 

development, strengthening and consolidating the family farm. 

 

Key Words: Land Reform, Land Issues, Land Development, Land Credit, Family Agriculture 

and Poverty Alleviation. 
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INTRODUÇÃO  

1.1 Os antecedentes da pesquisa 

A tese intitulada Crédito Fundiário e Desenvolvimento Territorial: entre o 

fetiche e o enfrentamento à questão  agrária no Alto Sertão Sergipano  teve como ponto de 

partida o interesse em analisar as mais recentes estratégias de enfrentamento à questão 

agrária. Para isso, focamos as investigações no acesso à terra via compra da propriedade e sua 

relação com as políticas para o desenvolvimento  territorial na fase de ampliação do crédito 

fundiário (2007-2012). 

A opção para investigar a temática em foco tem suas razões no conjunto da 

experiência profissional da pesquisadora  junto ao ensino, pesquisa e extensão, em especial 

frente à experiência em assentamentos de reforma agrária no território do Alto Sertão. Ou 

seja, partiu do conhecimento prévio do real, que dada a riqueza de determinantes e 

complexidades do objeto investigado, buscou-se o novo, o original, a superação, ou ainda, as 

possibilidades de recriação do vivido. 

Foi exatamente esse panorama que renovou as provocações instigadoras deste 

estudo, o qual tem relação direta com a trajetória acadêmica e com as explicações  iniciadas 

nos estudos sobre a temática relativa ao espaço rural. Suas análises e reflexões podem ser 

observadas desde nosso trabalho de monografia: O Cotidiano e as Expectativas de Jovens 

Assentados de Reforma Agrária em Sergipe1, e na dissertação de mestrado Adeus Cascalho: 

jovens sergipanos na odisseia do trabalho temporário2
. Nessa perspectiva, reforçamos com 

base nas ideias de Ianni (1992) que, cada pesquisador, considerando suas experiências 

profissional, pessoal e suas intervenções, estabelece novas relações com as temáticas de 

pesquisa, abrindo possibilidades de investigar  aspectos ainda obscuros. Ou ainda, podemos 

ressaltar que, não só abre seu caminho como desbrava o desconhecido, sobretudo, 

redesenhando-o. 

Na trajetória dessa experiência, passamos a desenvolver novos estudos frente à 

participação e supervisão em projetos de pesquisa dirigidos aos mutuários do crédito fundiário  

do território do Alto Sertão de Sergipe. Tal realidade possibilitou reeditar questionamentos 

sobre a questão agrária e os mecanismos políticos de enfrentamento a  pobreza e desigualdade 

social na atual conjuntura. 

                                                           
1
 Monografia (TCC) do Curso de Bacharel em Serviço Social -Universidade Federal de Sergipe/UFS,1998. 

2
 Dissertação de Mestrado defendida em Dez/2003. Programa de Pós-Graduação em Geografia, 

NPGEO/Universidade Federal de Sergipe/UFS. 
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Foram fundamentais as frequentes leituras acompanhadas dos debates emergente 

sobre as tendências das políticas públicas, as reflexões e análises observadas nas dissertações, 

teses, textos indexados, revistas especializadas, livros, etc. Esse arsenal bibliográfico tem 

sobretudo nas duas últimas décadas do século XX, e início do século XXI, despertado 

interesses e novas questões de pesquisa. 

No recorte da revisão bibliográfica, cabe destacar alguns estudos referenciais que 

subsidiaram o conhecimento prévio acerca do fenômeno, uma vez que tratam do tema, 

conceitos e concepções presentes nesta tese. Os mesmos corroboraram com renovadas 

interpretações acerca das políticas de reforma agrária, reforma agrária de mercado, acesso à 

terra pela compra, território, crédito fundiário, desenvolvimento territorial, novas 

territorialidades, questão agrária e expansão capitalista, cabendo aqui destacar: : Abramovay 

(1992); Graziano da Silva (1996); Chesnais (1996); Martins de Souza (2003); Marx 

(1978;1988;1989 e 2004); Saquet (2003 e 2004); Harvey (2005); Mèszàros (2002 e 2005); 

Ferrari (2005); (2006); Acanda (2006); Sauer e Pereira(2006); Heabaert  (2007); Brandão 

(2007); Fernandes (2000; 2001 e 2008);Oliveira (1996;2004 e 2010); Sauer e Pereira, Lustosa 

(2012), etc. No trato das particularidades da questão agrária e desenvolvimento territorial em 

Sergipe, destacamos as leituras de Silva e Lopes (1996), Medeiros (2003); Lisboa e  

Conceição (2007); Ramos Filho (2008); Costa e  Lopes (2009;2010), dentre outras.  

Com base nas leituras e dados preliminares da pesquisa publicamos artigos os  

quais foram aprovados em eventos (nacionais e internacionais):  Gênese do Debate: território 

e políticas para o meio rural3; Desenvolvimento Sustentável e Comunidades Tradicionais: 

por uma nova perspectiva de desenvolvimento4; A Questão Agrária no Compasso da 

História: um estudo panorâmico das políticas públicas para o meio rural5; Políticas sociais e 

seus impactos socioterritoriais no Alto Sertão Sergipano: um estudo sobre a ótica do atual 

PNRA6;Serviço Social e Questão Social: as particularidades de uma profissão no 

enfrentamento à questão agrária; Questão Social – Um olhar sobre a lei da acumulação 

capitalista
7
; Território  Sertanejo e a contramão  dos  arranjos de políticas

8
. 

Imprime destacar que tais estudos favoreceram renovados olhares ao fenômeno  

que, ao longo de quase uma década têm edificado uma tessitura, parte da reestruturação do 

capital no processo de divisão sócio-técnica internacional territorial do trabalho. Esses 

                                                           
3
 Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. Guayuoquil/Equador/2009.  

4
 I Simpósio Regional de Desenvolvimento Rural:  os desafios da cidadania e  pluralidade/UFS/2010. 

5
 I Simpósio Regional de Desenvolvimento Rural: os desafios da cidadania e  pluralidade/UFS/2010. 

6
EscuelaTrabajo Social Universidad Nacional de Cordoba, 2012. 

7
 Semana do Assistente Social -13 a 16 de maio de 2013/UNIT. 

8
 Semana do Assistente Social -13 a 16 de maio de 2013/UNIT. 
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referenciais se constituem suporte às reflexões teóricas e empíricas, capazes de fortalecer as 

indagações  e  capturar  a lógica  do objeto deste estudo, cujo movimento circunscreve em 

mão dupla, dualiza  o concreto e a essencialidade do fenômeno (NETTO,2009). 

Sendo assim, sublinhamos que as questões norteadoras da pesquisa partiram da 

realidade mais ampla em sua totalidade, estando portanto, relacionadas aos elementos 

encontrados na dinâmica do vivido do território do Alto Sertão de Sergipe, cuja realidade 

instiga como questão central i)crédito fundiário   e  desenvolvimento territorial: trata-se de 

uma relação capaz de  enfrentar a questão social e sua expressão, a questão agrária?  

Daí emergiram  as questões  secundárias: i)o II PRRA/SE enfrenta ou  

refuncionaliza a pobreza?; ii) o conjunto de políticas estratégicas ao território contribui para 

a autonomia das famílias camponesas?; iii) trata-se de uma estratégia de inclusão social ou 

de compensação? iv-)Política de reforma agrária ou política  de agricultura familiar?; v-) 

Consenso, pacificação e desenvolvimento: fetiche ou reforma agrária?. 

A hipótese diretriz compreende que a modalidade de acesso à terra via crédito 

fundiário em sua relação com o desenvolvimento territorial constitue parte do processo 

reestruturador do capital a nível de escala   global-local  que subsume a luta pelo direito  à 

lógica  financeira de mercado no estágio atual do capitalismo. 

Dada a complexidade do fenômeno ora posto em questão,  entendemos que este 

somente pode ser apreendido em sua singularidade através de mediações capazes de capturar 

as novidades cuja particularidades encontram-se historicamente determinadas 

(BOURGUIGNON, 2008). Assim levamos a termo que, para entender tal conhecimento em 

seu movimento sócio-histórico, é preciso decifrar as relações sociais contextualizando-as e 

problematizando-as como mecanismo para capturar a processualidade contraditória de seu 

objeto através de um mergulho na realidade concreta (IAMAMOTO,2008). 

 

1.2 Contextualização do problema de pesquisa 

            É no panorama das mudanças contemporâneas do mundo do trabalho, da globalização, 

do processo de reestruturação produtiva, da adoção do ideário neoliberal, da flexibilização, 

dentre outros que, observamos que se põe em xeque o paradigma do desenvolvimento 

econômico, o qual se encontra em crise. Apartir dele emergem rebatimentos sobre as políticas 

públicas em suas diretrizes de focalização, descentralização, desfinanceirização e regressão do 

legado dos direitos sociais conquistados historicamente pelos trabalhadores (BEHRING e 
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BOSCHETTI,2008). No atual quadro conjuntural verifica-se  o redesenhar de políticas 

públicas anacrônicas, cuja tendência é subsumir à lógica imperante do capital. 

As raízes da política sob o ideário neoliberalizante alicerçaram-se na “nova” 

agenda de desenvolvimento,  propondo-se complementar ao Estado sob as orientações do 

mercado (BANCO,2001). Em sua lógica, o conjunto dessas políticas, advoga o abandono da 

ideia de Estado “mínimo” em favor de um “Estado Eficaz”,  centralizado nas instituições e no 

combate à pobreza nos marcos do acirramento das desigualdades sociais – sendo estas 

indissociáveis da sociabilidade capitalista. Essa realidade traz resignificações às lutas políticas 

e reivindicações mediante processo que ora se apresenta  denso de conformismo e rebeldias 

num quadro de intensificação das expressões da questão social (IAMAMOTO,2008). 

  É na emergente alternativa estratégica à crise do modelo econômico, mediante 

refuncionalização das políticas públicas sob o ideário neoliberal que o Banco Mundial 

terminou secundarizando algumas políticas, a exemplo da própria definição de política de 

reforma agrária e, de tal maneira que programas voltados para o financiamento de compra e 

venda de terras passaram a ser “instrumentos de reforma agrária”. Essa inserção mercantil do 

agricultor encoberta pelo discurso de “alívio da pobreza”, afina-se às orientações de políticas 

pró-mercado. 

Sob esse ideário, os ajustes recomendados nas diretrizes anunciadas no chamado 

Consenso de Washington, orientaram a adoção pelos diferentes países da África, da Ásia, da 

América Latina e também no Brasil da  chamada reforma agrária de mercado. Impulsionados 

por essa lógica, tal  reforma agrária tornou-se  o mais novo instrumento instituído no processo 

de acumulação sobre a propriedade fundiária. 

No Brasil, tal orientação da política agrária alcançou maior amplitude e 

aprofundamento mediante regras de funcionamento e impactos socioterritoriais negativos com 

o endividamento do pequeno produtor, enfraquecimento dos movimentos organizados, 

reforma agrária como plano subsidiário, esvaziamento da questão agrária. O marco desses 

acontecimentos situa-se no cenário dos anos de 1994, quando então, o Governo Fernando 

Henrique Cardoso (FHC) adotou  postulados neoliberais na agenda política, enquanto 

diretrizes orientadoras das políticas públicas do país. 

Dentre as diretrizes políticas contidas nos documentos da agenda neoliberal, 

figuram a descentralização operacional da política de reforma agrária, a aceleração do 

processo de emancipação dos assentamentos rurais; a implantação da compra e venda de 
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terras, tendo no então contexto, o “Banco da Terra”
9
 como instrumento principal. No campo 

jurídico foram criadas leis e medidas provisórias para regulamentar o processo de 

desapropriação, implantou-se o imposto territorial progressivo e a medida provisória n° 

2.109-49 de 27/02/2001, que instituiu a criminalização das ocupações de terras.  

Concomitantemente implantou-se a chamada reforma agrária do Banco Mundial ou Reforma 

Agrária de Mercado (RAM), a qual passou a se efetivar no Brasil enquanto instrumento de 

recriação do camponês metamorfoseado no moderno agricultor familiar. Desde então, esse 

modelo vem se territorializando nas regiões brasileiras num processo que tem ampliado o 

número de famílias mutuárias do crédito fundiário como mecanismo de reforma agrária 

(SAUER e PEREIRA,2006). 

Para manter uma balança comercial favorável, esse modelo tem transformado “a 

agricultura em um negócio rentável e regulado pelo lucro sob as ordens do mercado mundial” 

(OLIVEIRA, 2005). Abrem-se trilhas pautadas na valorização de ações do agronegócio, 

rechaça-se a gravidade da concentração fundiária, ignora-se a presença do rentismo fundiário 

no Brasil e relega-se parcela significativa das populações rurais à exclusão que se configura 

na intensa ampliação da pobreza e miséria. Na base dessa proposta está a adequação da 

política agrária à compreensão liberal do paradigma do capitalismo agrário que prega a 

entrada na terra por meio de mecanismos de empréstimos financeiros como forma de aliviar a 

pobreza e a defesa da integração do campesinato ao mercado completo
10

. 

O enfrentamento à questão agrária a partir da agricultura familiar recebeu forte 

influência da corrente de pensamento do paradigma do capitalismo agrário, que emergiu nos 

últimos anos, sobretudo a partir do relatório da Organização das Nações Unidas para a 

Agricultura e Alimentação (FAO) ao chamar a atenção mundial para a importância dessa 

categoria na produção e na segurança alimentar. Essa posição é reforçada por Abramovay 

(1992) que, ao analisar as condições da agricultura familiar em outros países, concluiu pela 

viabilidade da pequena produção rural, reconhecendo que a capacidade de integrar ao 

mercado pode ser plena mediante a organização empresarial e a mediação estatal via políticas 

públicas e pacotes tecnológicos modernos. 

Com esse posicionamento fortalece o discurso de que o problema agrário 

encontraria solução através do mercado mediante integração ao capital e com o apoio de 

                                                           
9
 Banco da Terra: não era apenas um programa, mas um fundo de financiamento à compra de terras criado pelo 

Congresso Nacional (PEREIRA, Mendes,2006). 
10

 A ideia de mercado completo surge com o primeiro modelo de equilíbrio geral em finanças: o CAPM de 

Sharp-Lintner-Mossin e a noção de carteira de mercado. Assim, o conceito de mercado completo associa-se à 

existência de instrumentos que possibilitem um hedge perfeito (p.03). SALGADO, Regis e SILVA, Erica, artigo: 

A relação entre dívida externa soberana e corporativa:verdades e mitos. 
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políticas governamentais orientadas pela abordagem territorial. As mídias televisivas e 

escritas abriram espaços para os que defendem essa tese, incluindo políticos e intelectuais. E 

desse ponto de vista, a questão agrária se tornou um problema inexistente, sendo endossado o 

discurso oficial que não haveria sentido procurar outra solução senão a partir da realidade 

capitalista.  A compra de terras por meio de políticas,  a exemplo do  “Banco da Terra”, seria 

portanto, um dos instrumentos eficazes  para a saída do problema agrário. 

No primeiro mandato do Governo Lula (2003-2007) várias críticas foram 

fortemente tecidas  à essa direção política do Estado culminando na extinção de todos os 

programas criados durante o governo FHC. Em seu lugar, foram criadas novas linhas de 

crédito integrantes do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), as quais se 

constituíram “mecanismos complementares à reforma agrária via modalidade de acesso à terra 

executados pelo Governo Federal, diretamente ou mediante convênio com Estados e 

Municípios” (MDA, 2005, p.9). 

Trazendo à tona o paradigma da agricultura para os pequenos produtores e 

compreendendo a reforma agrária como condição básica para o desenvolvimento da vida 

digna no campo, o governo elaborou em novembro de 2003 o II PNRA
11

, visando compor a 

rede de ações setoriais para prover o chamado desenvolvimento territorial do país.  Tratou-se 

de um Plano do Programa de Governo que se afirmou enquanto um Projeto para o “Brasil 

Rural” com a finalidade de pôr em prática a agricultura familiar desenvolvida, enfatizando, 

porém, algumas mudanças na forma de gerir esta política, bem como, na sua extensão, aos 

diversos segmentos beneficiados.  

 Considera-se com isso que, se por um lado a agricultura familiar deve ser 

reafirmada e a sua materialidade assegurada, por outro, propõe-se que ela seja vista em sua 

diversidade e conduzida de acordo com as necessidades particulares de cada grupo familiar, 

levando em consideração a localidade, a história, o conflito e a  cultura. 

O Paradigma de Desenvolvimento Territorial Rural, absorvido pelo II PNRA e 

Planos regionais se assenta nas concepções inspiradas em documentos, programas e diretrizes 

de agências financeiras multilaterais. Dentre as agências internacionais, figura o Banco 

Mundial, encarregado de disputas políticas e ideológicas acerca de qual deve ser o papel do 

Estado frente às políticas públicas (SAUER e PEREIRA, 2006). Nesta perspectiva, opera 

prioritariamente o mercado, incluindo entre suas iniciativas: a criação de ações voltadas à 

                                                           
11

 II PNRA apresentado na Conferência da Terra em Brasília/2003. Propõe reconhecer os diversos segmentos 
sociais, prevendo ações de promoção da igualdade de gênero, garantia dos direitos das comunidades tradicionais, 

indígenas e quilombolas, ribeirinhos, atingidas por barragens e grandes obras de infra-estrutura. 
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administração das terras, de modo a discriminar e mapear o estoque de terras públicas e 

privadas; incentivos à titulação alienável das terras públicas e comunais; estímulo ao 

funcionamento dos mercados de terras; financiamento voltado para a criação de fundos de 

terras ou bancos de terras, além da criação de mecanismos de reforma agrária de mercado, em 

busca de reorientação da economia em direção a um novo padrão de desenvolvimento 

(BANCO MUNDIAL, 2001). 

É no início deste milênio que essa nova abordagem paradigmática vem 

reconfigurando o enfrentamento da questão agrária no Brasil sob a égide do chamado governo 

democrático e popular. Um novo Plano,  a partir da  perspectiva do desenvolvimento 

territorial e sustentável vem redesenhando o modelo de desenvolvimento para o campo na 

perspectiva de articular governo e sociedade civil à base da negociação, do consenso, 

defendendo a adequação do modelo de reforma agrária às características de cada região (II 

PNRA/2004). O referido Plano reconhece também, a necessidade de abordagens próprias e 

específicas dirigidas às comunidades rurais tradicionais e à superação da desigualdade 

expressivas aos segmentos  mulheres e jovens. 

O Plano de reforma agrária entende que a rígida concentração de terras é o 

elemento central da estruturação fundiária brasileira justificando a necessidade de utilizar os 

vários instrumentos que o poder público dispõe para democratizar o acesso à terra de modo a  

promover um novo padrão de desenvolvimento territorial. Em tese, a centralidade recai, 

então, na desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária dos latifúndios 

improdutivos, contando com situações e instrumentos disponíveis como i) a  arrecadação de 

terras públicas e devolutas; ii) a regularização fundiária e o iii)  crédito fundiário (II 

PNRA/2004). 

É com base na elaboração do novo paradigma de desenvolvimento, ora 

introduzido no II PNRA que percebemos a investidura de uma outra perspectiva de ação 

introjetada no conjunto das políticas públicas centrada no plano territorial de desenvolvimento 

rural e sustentável, cujo teor encontra-se nas diretrizes do referido Plano, fortemente orientada 

pelo viés neoliberal. Este Plano, que integra o Programa de Governo Lula/2003-2010, traduz-

se num projeto de desenvolvimento para o Brasil rural, incluindo diversos segmentos sociais e 

prevendo ações de promoção da igualdade de gênero, garantia dos direitos das comunidades 

tradicionais, indígenas e quilombolas, ribeirinhos, atingidos por barragens e grandes obras de 

infra-estrutura. 

Neste mesmo documento, observamos ainda, a referência a uma visão ampliada 

acerca do “campo”, o qual não é apreendido apenas como um lugar de produção, mas 
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também, de paz, qualidade de vida e cidadania. Ancorado neste discurso, as políticas públicas 

se reeditam em ações geradoras de trabalho, renda, produção de alimentos e acesso aos 

direitos universais. Tais apontamentos podem ser observados nos próprios referenciais 

operativos traçados no II PNRA (2004), os quais vão desde a delimitação de novas estratégias 

de gestão destas políticas até a delimitação das bases sócio-geográficas para implementação 

das mesmas. 

Em termos de abordagem sócio-geográfica, observamos no texto do referido 

Plano a previsão de um conjunto de instrumentos que deverão ser utilizados de forma 

integrada e complementar de acordo com as características de cada região e dos diversos 

públicos. Sendo assim, o desenvolvimento territorial propõe  ser uma base aglutinadora, 

devendo combinar a proximidade social de modo a favorecer a solidariedade e a cooperação 

com a diversidade de atores sociais; melhorar a articulação dos serviços públicos; 

compartilhar a identidade cultural; fornecer uma sólida base para a coesão social e territorial. 

Todos estes alicerces do capital social integram o mercado (MDA, 2004). 

Este modelo de intervenção pública orientado por retóricas e diretrizes 

neoliberalizantes do capital internacional se funde ao discurso democrático no Brasil, ora 

confundindo as intenções  reais do projeto societal popular, o que nos possibilita  

problematizar  a releitura da chamada “velha” e “nova” questão agrária nas particularidades 

sócio-históricas regionais-locais que socioterritorializam no invólucro da contrarreforma. 

Partindo do conteúdo do II PNRA/2003/IIPRRA/SE/2004 e dos rumos apresentados nas 

questões conjunturais recentes, um novo modelo de reforma agrária vem sendo construído, 

referendado no paradigma do capitalismo agrário que abriga a tese de que a inserção no 

mercado é condição de recriação do camponês, daí, questões-problemas se intercruzarem na 

escala territorial local. 

 

1.2.1 O problema de pesquisa em sua particularidade no Alto Sertão de Sergipe 

 

A compra de terras e os arranjos de políticas públicas para o desenvolvimento 

territorial recomendadas pela esfera estatal e  Banco Mundial têm si propagado como uma 

alternativa no Alto Sertão Sergipano, neste início do século XXI. Trata-se de mecanismo de 

enfrentamento à questão social, e sua expressão, a questão agrária,  a qual deverá ser 

articulada as demais políticas objetivando promover uma nova dinâmica no território. 
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A partir da síntese do redesenho das políticas na atualidade, recortamos a  nível de 

escala regional questões as quais foram verificadas  na dinâmica do Alto Sertão de Sergipe. A 

intenção foi abstrair o significado da relação: a nova reforma agrária com o foco no crédito 

fundiário e o desenvolvimento territorial sob o crivo da polêmica dualidade: enfrentar a 

questão agrária (aquele cuja raiz encontra-se na concentração da propriedade privada) ou 

reeditar os mecanismos de acumulação e expansão do capital? 

Através do II Plano Regional de Reforma Agrária/SE (2004-2007)
12

, Planos de 

Desenvolvimento Territorial Rural e Sustentável (PDTRS), Planejamento Participativo (PPA) 

do Estado de Sergipe à luz das orientações do paradigma  territorial, procuramos capturar a 

lógica do objeto em estudo, o qual seja, a relação entre crédito fundiário e desenvolvimento 

territorial. Apriori partimos da suposição de que, tal relação  se configura como a  mais 

recente estratégia de expansão do capital na atualidade sob o fetiche do desenvolvimento e 

nova reforma agrária, com qualidade de vida e cidadania no meio rural (IIPNRA/2004). 

Foi a partir de 2007, primeira gestão do Governo Marcelo Dedá
13

 que convênios 

foram firmados entre Estado e o INCRA/SE,  passando a ser implantadas efetivamente ações 

para redirecionar a reforma agrária em Sergipe com base nas diretrizes do IIPNRA/IIPRRA 

(ora orientadas internacionalmente). Para otimizar os novos rumos do desenvolvimento, a 

metodologia estratégica centrou-se nas discussões coletivas  com a sociedade civil sobre as 

demandas e ações necessárias para efetivar o Desenvolvimento Territorial Rural e Sustentável 

de Sergipe. 

Sob a direção do INCRA, instituições governamentais, não governamentais e 

movimentos sociais, dentre outras, passaram então, a discutir conjuntamente os caminhos da 

reforma agrária. O conjunto de sujeitos,  partiu da concepção indutora do desenvolvimento 

territorial rural e sustentável do ponto de vista sócio-econômico e ambiental priorizando a 

mobilização e a articulação dos grupos sociais a partir da identificação de suas demandas 

locais. 

A importância e efetividade dessa política em execução em Sergipe pode ser 

constatada através dos dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA que registrou, só em 2003, que a luta pela terra alcançou o efetivo de 4.494 famílias 

acampadas por todo Estado e  apenas  53 famílias assentadas, sendo 13 em novas terras e 40 

em assentamentos já existentes. Em paralelo, no mesmo período, 157 famílias foram 

                                                           
12

 II PRRA/SE, elaborado em 2004 com a participação de instituições  governamentais e não governamentais.  
13

 No governo Marcelo Dedá foi elaborou o Plano Plurianual (PPA)com base na estratégia territorial a partir do 

seu primeiro mandato (2004-2007) e continuação no segundo mandato (2008-2013). 
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assentadas através do Crédito Fundiário e 72 pelo Banco da Terra, totalizando 229 famílias 

pelo Mercado de Terras. Esse número vem socio-espacializando no território do Sertão com 

dados expressivos de grande dimensão, que mesmo com as sinalizações de alguns estudos 

sobre a ineficiência desse modelo, vem se expandido  cada vez mais no meio rural. 

O conjunto de ações, projetos e programas que vêm sendo executados conforme 

diretrizes do II PNRA/IIPRRA, o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) tem se 

constituído no principal instrumento para democratizar o acesso à terra.  Conforme  o Manual 

de Operações (MANUAL DE OPERAÇÕES, 2005, p.09), “o Programa de Crédito Fundiário 

é parte integrante do PNCF
14

 e se mostra complementar aos demais programas de reforma 

agrária e acesso a terra executados pelo governo federal, diretamente ou mediante convênios 

com os estados e municípios”. 

Nessa direção tem se verificado avaliações positivas do referido programa, até 

mesmo pela prorrogação do convênio com o MDA e a liberação dos novos recursos com 

previsão de investimentos totalizando cerca de R$ 120 milhões para a promoção do maior 

programa de reforma agrária já realizado em Sergipe. Isso porque decidimos enfrentar esse 

problema, assumindo protagonismo e buscando atuar junto ao INCRA para nos capacitarmos 

a receber os recursos do Governo Federal para, ao lado dos recursos do Tesouro do Estado, 

realizar um projeto que não teve uma contestação sequer, inclusive com apoio dos 

movimentos sociais (discurso proferido pelo Governador do Estado de Sergipe, por ocasião do 

encontro com o Ministro do MDA/2003/2004).  

Os resultados são confirmados pela Empresa de Desenvolvimento Sustentável do 

Estado de Sergipe – PRONESE, ao informar que, entre 2006/2010, os projetos implantados 

vêm beneficiando cerca de 31.100 famílias, representando um investimento de R$ 83 milhões 

em ações de infra-estrutura e de tecnologia, como aquisição de tratores, construção de casas 

populares, implantação de rede de eletrificação rural e rede de esgoto em todo o Estado, com 

grande enfoque no território do Sertão. 

Nos últimos anos, as discussões que permeiam o universo das reflexões até 

mesmo entre lideranças de movimentos sociais no campo, é que, em Sergipe se vive uma 

Reforma Agrária Pacífica, uma espécie de bem-estar agrário e – o que é mais importante – 

essa situação se destaca numa região historicamente marcada pelos conflitos agrários – o Alto 

Sertão Sergipano. Para muitas lideranças do MST o espaço vem se consolidando numa 

pacificação, reflexo da produção, geração de emprego e renda, sem violência policial. Uma 

                                                           
14

 Programa Nacional de Crédito Fundiário criado em 2003 no governo Lula da Silva. 
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paz social que está transformando a relação dos movimentos sociais e o Estado. 

Essa realidade em sua aparência de resolução de uma questão que historicamente 

tem sido alvo de grande polêmica traz na síntese da mediação entre Estado e sociedade civil 

elementos instigantes e provocadores de novas indagações, principalmente por termos como 

referência a histórica luta pela terra no Brasil, e em particular no Sertão Sergipano. A tônica 

da questão situa a raiz do confronto entre trabalhadores e fazendeiros, relações 

irremediavelmente tratadas como caso de polícia, ao mesmo tempo que se travam relações 

patrimonialistas. 

Dados recentes traçam o panorama do espaço agrário sergipano. O território do 

Alto Sertão nos chama a atenção por centralizar desde os anos 1980 intensos conflitos por 

terra e água. Conforme  Silva e Lopes (1996), nesta região registrou-se a mais forte e 

frequente presença do movimento social organizado na luta por reforma agrária. Por outro 

lado, com base nos dados recentes do cadastro de imóveis rurais do INCRA (2011) pudemos 

verificar que, dos 64.515 imóveis rurais que ocupam 1.580.400 ha no território, os pequenos, 

médios proprietários e os posseiros que possuem menos de 100 ha representam a maioria 

absoluta (95,62%) dos imóveis rurais. Contudo, a grande propriedade ainda ocupa 62,4% da 

área, em evidente descompasso com a área física explorada pelos pequenos produtores, 

posseiros ou “sem terra”. 

Historicamente essa área tem sido alvo de programas e propostas que se propõem 

a minimizar as manifestações da questão social  com o apoio de movimentos sociais 

organizados, porém,  os indicadores sociais continuam apresentando os piores  índices de 

Desenvolvimento Humano IDH médio 0,58 (2010) e de exclusão social, figurando seus 

municípios entre os piores do ranking nacional (SEPLAN, 2007). É uma região ocupada por 

tradicionais latifúndios de pecuária extensiva e/ou improdutivos, concentrando metade dos 

assentamentos e acampamentos de reforma agrária do Estado. Conforme Silva e Lopes 

(1996), se “consolidou como espaço de conflitos e violências”. 

Ainda hoje apresenta forte presença do campesinato sertanejo – posseiros, 

ocupantes e pequenos proprietários, dedicados às culturas de subsistência e mercantil, além de 

comunidades quilombolas e da tribo Indígena Xocó. A população traz em sua história a 

vivência em um palco de luta pela terra e pela água – concepção de projeto de irrigação 

empresarial/agronegócio versus projetos de reforma agrária e fortalecimento da pequena 

agricultura familiar.  

Nessa dinâmica de aparente mudança, também se visualiza o retrato da “triste 

partida” (SILVA, 2003), em que milhares de trabalhadores, especialmente jovens sem 
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perspectiva de cidadania no campo, mobilizam-se para outras regiões em busca de serviços, 

de trabalho e ações assistenciais básicas. Segundo pesquisa realizada num universo de 212 

jovens que se encontram nesta área rural de Sergipe, no ano de 2003, a maioria dos 

entrevistados afirmaram não querer sair do campo, porém, não veem outras  perspectivas, 

exceto a mobilização para o trabalho temporário. Também dados  nas pesquisas de Leite 

(2004) e Conceição (2006) continuam a mostrar esse processo de  mobilidade para o trabalho 

no Sertão de Sergipe.  

Ainda baseada nesta mesma pesquisa, constatou-se que as famílias rurais no 

Estado não têm tido acesso a direitos sociais básicos e muito menos ao conjunto de políticas 

públicas de proteção social, realidade que se mostra ainda mais expressiva no Alto Sertão 

Sergipano. Pesquisas realizadas nesse território (SILVA,2003; MEDEIROS, 2003; LEITE, 

2004; CONCEIÇÃO, 2006;) confirmam esses resultados, apontando a mobilidade para o 

trabalho de jovens como um dos fatores que limitam ou comprometem os resultados dos 

projetos de assentamentos rurais. 

Entre os principais motivos da mobilização, estes encontram-se relacionados às 

limitadas possibilidades de permanência na terra; à falta de oportunidades de trabalho; de 

acesso a serviços básicos; à experiência da vida sofrida dos pais no campo, além da seca e da 

falta de apoio do governo às novas iniciativas.  As ações que vêm sendo implantadas no 

espaço agrário do Alto Sertão de Sergipe nos últimos 10 anos deste milênio, particularmente, 

a partir de 2007, têm se fortalecido mediante o imaginário do real que comunga com o ideal 

de bem-estar agrário e social via a nova forma de planejar e gerir o conjunto de políticas 

sociais alicerçadas no modelo territorial. 

Desde 2007, o Governo do Estado vem recebendo recursos através de convênio 

com o MDA, contando com R$ 50 milhões para assentar 1.100 famílias até outubro de 2009. 

Dados mais atualizados mostram que existem cerca de 1.050 famílias em fase de 

assentamento (PRONESE,2009). 

 Observa-se que houve uma desapropriação de 3.011 ha para assentamentos de 

agricultores sem-terra. Só nesta região do semi-árido foram adquiridos através dos recursos do 

convênio e de recursos próprios do Governo, 69 imóveis, onde já estão instaladas oito 

colônias agrícolas
15

 e há a perspectiva concreta de abrigar mais 22 colônias. Conforme fala do 

                                                           
15 Os 52 imóveis rurais  adquiridos e incorporados ao patrimônio do Estado de Sergipe foram transformados em 
colônias agrícolas e, posteriormente, reconhecidos pelo Incra como assentamentos.  O convênio CRT SR-23/SE 

Nº 04000/2007 foi celebrado entre o Instituto  - INCRA e o governo do Estado de Sergipe, representado pela 

Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário -SEAGRI, visando à desapropriação de 

imóveis rurais para a implantação de colônias e cooperativas agrícolas (RAMOS FILHO, 2008). 
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Governador em exercício (SEPLAN,2010/2011): “Recebemos R$ 50 milhões do Governo 

Federal, através do MDA, e aplicamos 48 milhões na compra de terras para assentar famílias 

sem-terra em nosso Estado. E desse montante, temos apenas um saldo de R$ 1,9 milhão que 

será aplicado nas despesas cartoriais para regularização dos assentamentos e emissão das 

escrituras”. 

Se por um lado são alardeados os resultados dessas ações, cujo discurso oficial 

afirma ser em favor da democratização e do protagonismo coletivo, por outro lado, são 

sinalizados impactos negativos associados à ideologia mercantilista que permeia o crédito 

fundiário (RAMOS FILHO, 2008). Depoimentos coletados na área chamam a atenção para o 

endividamento dos agricultores familiares por meio do financiamento da terra. Além disso, 

observa-se uma desmobilização da luta, verificando-se o aumento de trabalhadores com terra 

e com dívidas, inseridos no interior das finanças bancárias.  

Partindo desse quadro mais recente de enfrentamento da questão agrária 

direcionamos este estudo para a relação da reforma agrária via compra com a política de 

desenvolvimento  territorial, cujo principal eixo de sua atuação elege como foco o crédito 

fundiário enquanto um mecanismo de combate à pobreza rural. Essa discussão é calcada na 

suposição de que o II PRRA/SE formula este modelo de reforma agrária fundamentalmente 

estratégico ao desenvolvimento territorial.  Sendo assim, a questão agrária não é mais uma 

questão de relevo, entretanto, a reforma agrária é reafirmada em sua importância, só que agora 

assume posição subsidiária e subordinada a este novo paradigma que realiza a democratização 

e o acesso à terra por meio de instrumento de mercado. 

Frente ao atual redesenho das políticas públicas podemos considerar a nova 

reforma agrária em sua ênfase ao acesso a terra via a modalidade crédito fundiário (RAM) 

articulada ao Desenvolvimento Territorial (DT) como instrumento capaz de enfrentar a 

questão agrária. Dentre outras indagações consideramos: i)Quais as interferências desse 

modelo de reforma agrária  orientada  por organismos internacionais  adotado e implantado 

nas políticas do Alto Sertão Sergipano para a promoção à paz, qualidade de vida e 

cidadania? ii) Como sua estrutura/discurso vem sendo incorporado pelas famílias camponesas 

no Alto Sertão de Sergipe?emancipa ou controla? iii) O II PRRA/SE enfrenta a pobreza ou 

refuncionaliza a pobreza? v) Como as ações do II PRRA/SE contribuem para a autonomia e 

fortalecimento das famílias camponesas? Trata-se de uma estratégia de inclusão social ou de 

compensação?. vi) Afinal, qual é a lógica do crédito fundiário em sua articulação aos 

arranjos de políticas na busca de promover o desenvolvimento territorial?  
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Desse quadro, partimos da suposição de que a relação reforma agrária de 

mercado e política de desenvolvimento territorial são configurações  das políticas 

subordinadas aos interesses de reestruturação expansionista do capital. A questão 

instigadora desta pesquisa tomou como eixo problematizador o atual modelo de reforma 

agrária que, diferentemente de outrora, em que a reforma agrária era tratada em agenda 

específica, agora esta vem sendo construída como parte do conjunto de ações orientadas para 

subsidiar o desenvolvimento territorial, que a priori, nos apresenta como estratégia de 

ampliação do capital. Daí, compreendemos que a lógica capitalista é apropriar-se do espaço, 

territorializar-se e mobilizar os elementos potencializadores de sua dinâmica, neste caso, a 

política de reforma agrária, em sua modalidade, crédito fundiário, subsume ao processo de 

reestruturação e expansão capitalista. 

Nessa direção, tomamos como objetivo desse estudo analisar nas 

particularidades/singularidades do Alto Sertão Sergipano a mais recente versão da reforma 

agrária estratégica ao desenvolvimento territorial sob a modalidade crédito fundiário em 

execução no período de (2007-2012). O recorte no Alto Sertão relaciona-se a suas 

características: área marcada por tradicionais lutas por terras que vêm socioterritorializando 

via compra de terras sem conflitos, as políticas do planejamento estratégico do governo 

estadual (PPA 2004-2007/2008-2011) para dinamizar o território, o crescimento de famílias 

assentadas pelo crédito fundiário, marcadamente após 2007, o endividamento dos mutuários 

de reforma agrária, ao mesmo tempo, solidificação da discussão de que não há mais terras 

para desapropriação em Sergipe. 

Diante do quadro problematizado, a presente pesquisa se justifica, dentre outras 

razões, pela busca de inclusão no debate das políticas públicas do chamado modelo 

democrático popular à luz da recriação camponesa pela lógica de mercado. Assim, adotamos 

como referência para análise as categorias: Questão Agrária, Reforma Agrária, 

Desenvolvimento Territorial, Agricultura Familiar, Pobreza e Crédito Fundiário, etc. A partir 

do exposto, prosseguimos a pesquisa em etapas rigorosamente sistematizadas visando à 

captura fiel do objeto em seu movimento contraditório. 

 

1.3 Procedimentos Metodológicos de Pesquisa 

Cada  etapa de uma pesquisa exige aproximações sucessivas que possam dissecar 

com grande propriedade o fenômeno a ser desvendado, conforme destaca Kosik, “captar um 
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fenômeno de determinada coisa significa indagar e descrever como a coisa é em si e se 

manifesta naquele fenômeno” (1982,p.12). Sendo assim, para melhor conhecer o fenômeno 

foco desta pesquisa se faz  necessário um trabalho intelectual o qual envolveu preparo, rigor 

científico, métodos e técnicas apropriados, não apenas uma mera sistematização de dados, 

assim, observa Iamamoto, 

 

mais do que uma exposição, em forma didática, de categorias 

fundamentais da análise marxista, representa um esforço de 

sistematização de uma leitura dos clássicos que buscam recuperar a 

dimensão de totalidade dessa teoria e método, vistos de forma 

indissociáveis. Acentua-se, como diretriz da própria elaboração do 

texto, o empenho em explicitar a articulação básica e contraditória 

entre a essência das relações sociais e sua  manifestação através de 

formas mistificadoras, mas necessárias à expressão dos fenômenos 

sociais: ambas criadas e recriadas no próprio processo da vida social 

(2008,p.18). 

 

A partir desses aspectos entendemos que o método histórico-dialético  é o 

caminho capaz de contribuir para  desvendar o movimento do objeto. Para tal, os 

procedimentos metodológicos próprios à teoria crítica partem do empírico (dos “fatos”), 

produtos de relações históricas, complexas e mediatizadas, capaz de apreender a realidade em 

estudo.  Com base no referido método, utilizamos as categorias de análises: reforma agrária, 

questão social, desevolvimento territorial, crédito fundiário, agricultura familiar e alívio da 

pobreza, enquanto suporte para  mediar as particularidades do Alto Sertão de Sergipe. No 

final do estudo, entendemos que não se tem apenas uma aplicação categorial, mas uma 

reinvenção das categorias, porque elas saem de uma análise do jeito diferente de como 

entraram, ou seja, 

 

essas categorias, cuja construção deriva do olhar  que os estudiosos 

lançam sobre a realidade, expressam, também, em distintos planos, 

formas de existência do real, no entanto, para captarem a 

particularidade da singularidade do objeto, precisam ser recriadas, 

reproduzidas, reconstruídas a fim de poderem dar conta do objeto 

singular em determinado aqui e agora (MUNHOZ,2006,p.31). 

 

Na busca para compreender as relações sociais  inseridas no processo de produção 

e reprodução da dinâmica territorial, focamos as investigações nas particularidades local e 

singular das  áreas adquiridas pelo crédito fundiário no  Alto Sertão Sergipano. Nelas 

realizamos uma análise capaz de apreender o movimento complexo, em que uno e múltiplo 
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são partes da totalidade (PONTES,2000). Sendo assim, as fazendas compradas através do 

crédito  nos município de N. Sra da Glória, Poço Redondo, Porto da Folha e Canindé do São 

Francisco foram consideradas partes explicativas de um  todo que se imbrica sócio-

historicamente de forma não linear, configurando-se uma tríade: geral, particular, geral 

(NETTO,2009). 

É no confronto destas forças em oposição à realidade (aparência, essência, 

imediata/mediato, velho, novo, etc, que o método dialético nos permitiu chegar a uma síntese 

da apreensão do real desvendando a luta histórica dos sujeitos pela terra com base nos 

determinantes atuais. Daí abstraímos  por traz do fetiche do diálogo e  harmonia interclasse, 

elementos concretos da realidade que mostram que  os  antagonismos entre as classes não se 

extinguiram. 

Nessa direção, travamos um breve diálogo com autores da tradição marxista, com 

aproximações teóricas para uma formulação crítico-dialética acerca da concepção do 

território, desenvolvimento,questão social e nova reforma agrária. Para assegurar uma visão 

ampla dos determinantes sócio-históricos capazes de apreender a conjuntura atual, 

referenciamos este estudo em Saquet (2003); Ferrari, (2005); Harvey,(2005); Brandão(2007); 

Iamamoto (2008),Mendel (2008), Mészáros (2008); Netto,(2008); Chesnais(2010), dentre 

outros. Os mesmos subsidiaram as análises  possibilitando apreender aspectos emergentes do 

atual estágio do capitalismo monopolista financeiro. Os referidos autores sinalizam para as 

tendências  da acumulação no panorama da nova divisão internacional do trabalho, as quais 

engendram novas roupagens e configurações da questão social e suas expressões na 

atualidade. 

O método adotado,  possibilitou a decomposição das categorias em unidades de 

análises, o caminho de ida e de volta, a negação e afirmação, negação, fortalecendo o 

pensamento concreto cuja teoria centra na análise radicalmente crítica da emergência do  

desenvolvimento, da consolidação e dos vetores da crise da sociedade burguesa e do 

ordenamento capitalista. Nesta teoria social, “o traço peculiar mais pertinente e decisivo 

refere-se ao seu cariz histórico-ontológico”
16

 (NETTO,1989, p.92). Nesse sentido, 

 

[...]os homens, não são isolados e definidos de algum modo  

imaginário, mas envolvidos em seu processo de desenvolvimento esse 

empiricamente visível. Desde que se represente esse processo de 

                                                           
16

LUKÁCS, G.Ontologia do Ser Social:os princípios ontológicos fundamentais de Marx.Trad. Carlos Nelson 

Coutinho. São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 1979. A ontologia trata do ser enquanto ser, isto é, do 

ser concebido como tendo uma natureza comum que é inerente a todos e a cada um dos seres. A aparição do 

termo data do século XVII. 
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atividade vital, a história deixa de ser uma coleção de fatos sem vida 

[...](MARX e ENGELS), 1989,p.21-22). 

 

Sublinhamos que os dados analisados pelo método materialista histórico-dialético 

proporcionaram sustentação aos objetivos propostos neste estudo, que é, o de conhecer de 

forma crítica a realidade em movimento. Foi possível construir processualmente os elementos 

de transformação que tornaram inseparáveis a ação do homem como sujeito histórico, e as 

determinações que o condicionam, assim como também, o pensamento enquanto base 

material. 

Certamente, tal abordagem se fez fundamental neste estudo, porque foi além da 

análise crítica do fenômeno, aproximou-se do movimento do real e reconstruiu  o objeto  a 

partir das múltiplas determinações dos processos sócio-historicamente situados, favorecendo a 

ultrapassagem da superficialidade dos fatos à essência de fenômenos, pois, 

 

a investigação sob o enfoque do método da economia política       

proposto por Marx consiste, portanto, em situar e analisar os 

fenômenos sociais em seu processo complexo e contraditório, 

processo de produção e  reprodução, determinado por múltiplas 

causas na perspectiva da totalidade como recurso heurístico e 

inseridos na totalidade concreta: a sociedade burguesa (BEHRING e 

BOSCHETTI, 2008,p.380). 

 

Destarte, através da fundamentação teórico-metodológica com base na razão 

crítico-dialética da teoria social passamos a considerar o aparente e imediato como ponto de 

partida para a apreensão e desvelamento num movimento que integra a essência formando 

uma unidade. Nessa perspectiva adotamos nas nossas mediações de pesquisa um processo 

qualitativo e quantitativo sistematicamente organizado em etapas procedimentais: 

Na primeira etapa da pesquisa, lançamos mão de um conjunto de leituras 

referendadas em autores que tratam do tema em foco. Para isso, investigamos importantes 

produções acadêmicas, mediante um minucioso levantamento do conhecimento bibliográfico 

em (dissertações, teses, livros e publicações).  A finalidade da revisão bibliográfica  acerca do 

tema foi verificar o tratamento dado ao fenômeno por outros estudiosos que, conforme  Marx 

(1978), ao  caracterizar a investigação compreende que o sujeito deve se apoderar da matéria 

em seus pormenores, analisar suas diferentes formas de desenvolvimento  perquerir a conexão 

que há entre elas. 

Na sequência, consultamos documentos, relatórios, Planos e Programas (II PNRA, 

IIPRRA/SE, PDTRS, PDT, Manual de Operações Básicas do Crédito Fundiário, relatório das 

conferências nacionais, estaduais, municipais e territoriais, Programa de Combate a Pobreza 
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Rural (PCPR I e II), Plano Plurianual (PPA/2007-2011). Os dados foram obtidos pela técnica 

da documentação  a partir do levantamento de dados em fontes impressas e eletrônicas. 

Durante a  leitura desse material pudemos observar a estrutura, conteúdos, 

diretrizes, retóricas discursivas  oficiais, etc. Essas informações favoreceram as reflexões  

acerca da realidade concreta investigada. 

Na análise de tais documentos procuramos  compreender as diretrizes e conteúdos 

de base legal, ciente de que estes não falam por si mesmo, mas eles respondem às indagações 

dos investigadores, assim expressa a visão de Netto (2009). Nesse processo tivemos a 

intenção de ultrapassar a incerteza capturando elementos explicativos a fim de, 

 

enriquecer a leitura de modo a ultrapassar o imediato e espontâneo  

em busca de compreensão de significações e de estrutura relevantes e 

ainda, integrar descobertas, desvendando a lógica interna subjacentes 

às falas, aos comportamentos e às relações  (BARDIN,1979,p.29). 

 

Com base nessa abordagem iniciamos a segunda etapa da pesquisa realizando o 

trabalho de campo  em dois momentos: no primeiro  coletamos  dados e informações com 

dois gestores da Pronese (Projeto de Desenvolvimento Sustentável de Sergipe); dois técnicos 

do INCRA (Superintendência Regional de Sergipe/SR23); dois membros do MST 

(Movimento Sem Terra de Sergipe; um membro da Fetase (Federação dos Trabalhadores 

Rurais dos Sindicatos de Sergipe) e um presidente do sindicato de trabalhdores rurais. 

A escolha das referidas instituições e sujeitos diz respeito à participação direta na 

elaboração, execução e gestão do conjunto de políticas voltadas para a execução da nova 

reforma agrária e o desenvolvimento territorial rural. Para isso, entrevistamos um total de oito 

(8) gestores no conjunto das destacadas instituições, entre os meses de outubro de 2011 a 

março de 2012. 

No segundo momento fomos verificar as condições de (re) criação do campesinato 

por  meio do acesso à terra via crédito fundiário mediante depoimentos de  presidentes de 

associações e  associados em reunião de  grupo/mutuários num total de 22 pessoas.  Para isso,  

organizamos o contato por meio de reuniões e entrevistas complementares, nos meses de  

abril a junho/2012. 

Para entendermos de forma mais ampla essa modalidade de acesso à terra, 

realizamos sucessivas aproximações nas áreas de assentamentos de reforma agrária via luta e 

algumas ocupações na intenção de ampliarmos as discussões complementares.  Nessa 

perspectiva realizamos duas visitas técnicas em julho/2012 respectivamente nos 
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assentamentos Barra da Onça, Queimada Grande (ambos no Município de Poço Redondo) e 

Cuiabá (Canindé do São Francisco). O objetivo  foi obter informações subsidiárias sobre o 

percurso e luta pela terra em áreas marcada por conflitos.  

Cabe destacar do universo das famílias trabalhadoras rurais que elegemos como 

corpo investigativo os sujeitos mutuários das linhas de crédito fundiário (as linhas 

CAF/Consolidação da Agricultura Familiar e CPR/Combate a Pobreza Rural). Dentre os seis 

municípios do território lócus da pesquisa,  dirigimos-nos às áreas adquiridas via compra no 

período de (2007-2012),  realizamos reuniões com dois (02) presidentes de associações e 

entrevistas nas fazendas Aribé, Santo Augustinho, Aningas I e II, no Município de N. Sra. da 

Glória  totalizando oito (08) pessoas.  

 Em seguida visitamos as áreas adquiridas via crédito fundiário, as quais 

destacamos: Apídio, Saco de Ouro e Várzea  Grande em Porto da Folha/SE.  As referidas 

áreas fizeram parte do universo da pesquisa, principalmente por serem parte do contexto de 

expansão do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) em Sergipe, na terceira fase do 

programa de crédito fundiário, governo Marcelo Dedá. 

Durante a coleta de informações utilizamos além da  técnica coletiva (via grupo de 

reunião), entrevistas individuais com mutuários mediante  roteiro de entrevista com questões 

abertas e fechadas, estruturadas e semi-estruturadas. Dentre outros instrumentos seguimos a 

prática da  observação, diário de campo, registro fotográfico visando complementar. 

Mediante anseio em obter informações complementares às investigações, 

participamos de seminários, palestras e colóquios com foco na nova reforma agrária e nas 

políticas para o  desenvolvimento territorial rural de Sergipe. Dentre estes podemos observar: 

as novas territorialidades e o desenvolvimento dos territórios (COLÓQUIO/UFS/2011)
17

, 

novas territorialidades e gênero UFPE/2011
18

;Colóquio sustentabilidade e desenvolvimento 

rural: ideias e experiências para Sergipe (UFS e EMBRAPA/2012)
19

, dentre outros. Destes 

eventos extraímos reflexões críticas e avaliações das políticas de reforma agrária estratégica 

ao território rural, uma vez que pudemos ouvir pesquisadores e gestores que atuam 

especificamente no tema em foco. 

Vale sublinhar que o percurso metodológico que norteou essa pesquisa se  

traduziu no pressuposto de rejeição ao utilitarismo, à neutralidade e aos interesses irrelevantes 

do ponto de vista da transformação social. Sendo assim, a importância da construção do 

                                                           
17

Colóquio Políticas no Território EMBRAPA/UFS/2012. 
18

UFPE/2010 Seminário sobre Novas Territorialidades. 
19

 Núcleo de Novas Territorialidades da UFS /2012. 
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conhecimento foi considerada um compromisso com a classe social assalariada por considerar 

como sendo capaz de engendrar mudanças estruturais no sistema sócio-econômico, a classe 

trabalhadora. 

Nessa direção, entendemos que para além de descrever o problema  pesquisado, 

tivemos que tentar compreendê-lo e explicá-lo com maior profundidade, identificando seus 

determinantes e abstrações mediante esforço metodológico de aproximá-lo sucessivamente à 

realidade social. Vale sublinhar que, todas as etapas da pesquisa, dialeticamente constituíram 

uma redefinição do objeto que só foi plenamente definido ao término do processo,  o qual é 

entendido com base em Marx como uma dinâmica que expressa no  “concreto pensado” 

(LUKÁCS1979,p.790). 

Na terceira etapa da pesquisa analisamos os dados referendados mediante a 

teoria social crítica marxista, envolvendo uma sistemática  complexa do real concreto e 

empírico em seus desdobramentos. A intenção foi dar voz aos diferentes atores, capturando o 

intercruzamento de suas visões e concepções, bem como, no cotidiano vivido, as contradições 

presentes no território construído sob a estratégia do consenso, assim observadas nas leituras 

bibliográficas, documental e nas falas dos sujeitos. 

Vale destacar que, a análise do material coletado não configurou como uma 

estrutura independente, mas como componente endógeno da teoria social. Teoria esta que se 

pauta na relação homem-natureza (LESSA e TONET,2008). Nisso compreendemos, dentro 

desta perspectiva, que na apreensão do movimento do objeto, o homem é sujeito cognoscente 

e também é objeto.  

A análise das falas dos entrevistados foram apreendidas em suas verbalizações, 

destacando o nível de aceitação e ou, as contestações quanto a natureza desse modelo de 

enfrentamento à questão agrária, conforme verbalizações e depoimentos  dos  sujeitos alvo da 

pesquisa. Observamos o nível de envolvimento, compreensão e participação no processo, seja 

como associado, seja como liderança, ou ainda como membro de conselho ou gestor de 

políticas públicas. Nessa direção, compreende Bardin, 

 

analisar o conteúdo das entrevistas consiste numa tarefa de 

‘desocultação’, onde se é ‘agente duplo, detective, espião’ (1979, p. 

9), pois detrás de um qualquer texto, de uma qualquer opinião 

aparentemente clara esconde-se um significado, um sentido que é 

importante desvendar (1979, p. 14). 

 

Na interpretação e análise dos materiais investigados valorizamos as conexões 

e/ou contradições entre as informações coletadas, o referencial teórico e o discurso oficial 
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contido nos documentos consultados. Nisso Triviños observa que, para melhor captar os 

significados consideramos como válido o enfoque histórico-dialético para nossa realidade 

social que (...) “é capaz de analisar as causas e as conseqüências dos problemas, suas 

contradições, suas relações, suas qualidades, suas dimensões quantitativas, se existem, e 

realizaram, através da ação, um processo de transformação da realidade que interessa”  (1992, 

p. 125). 

Referenciando-nos na abordagem do método-marxista, os procedimentos de 

análise e descrição dos dados se efetivaram calcados numa sistemática rigorosamente apoiada 

nos dados obtidos no campo investigativo e fundamentou-se na apreensão que o cérebro 

humano opera para captar o concreto, reproduzindo o movimento real do objeto, cuja 

sistemática da pesquisa parte de aproximações sucessivas dirigidas da aparência em direção à 

essência do objeto (NETTO,2009). 

Na interpretação e análise dos materiais recolhidos, também, foram valorizadas as 

conexões e/ou contradições entre as informações coletadas nas entrevistas, o referencial 

teórico e documental consultado de modo a destacar suas diretrizes, seus objetivos, estrutura e  

metodologia, e de outro, a materialidade dos desdobramentos das ações conforme propostas 

no  II PRRA/PDT/SE. 

No horizonte analítico e sistemático acreditamos que atingimos uma nova 

produção do conhecimento, enquanto um sujeito-pesquisador capaz de mobilizar um máximo 

de conhecimentos, criticá-los, revisá-los. Assim, o relatório final dessa pesquisa resultou de 

um rico arcabouço construído com base na realidade abstrata/aparente à concreta/essência em 

seus pormenores e diferentes formas de desenvolvimento, de requerer as conexões que 

existem entre elas, ou melhor, a riqueza e complexidade dos diversos determinantes que 

incidiram no universo dessa pesquisa, cuja natureza é qualitativa de abordagem individual e 

coletiva, 

 

[...]a sistematização de dados (ou aspectos, traços, facetas) pertinentes 

a um fenômeno, grupo ou  fenômenos  ou processo(s) constitui 

procedimentos prévio e necessário à reflexão teórica. Vale dizer, os 

procedimentos sistematizadores, especialmente fundados na atividade 

analítica da intelecção configuram um  passo preliminar e 

compulsório da elaboração teórica – sem, entretanto, confundir-se 

com ela (NETTO, 1989,p.141-142). 

 

Na direção das nossas análises entendemos que a perspectiva conceitual deve 

considerar suas múltiplas causalidades, as inter-relações e as conexões entre as dimensões – 
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histórica, econômica e cultural. Estas não podem ser percebidas como partes isoladas ou 

complementares, como propõem as outras perspectivas, mas como elementos da totalidade, 

profundamente articulados. 

Daí, sustentamos que, qualquer fenômeno social tem que ser entendido sempre 

não na sua singularidade de forma isolada, mas, sempre deve ser procurada a sua “função 

real” na totalidade social. Pois, como destacou o Lukács: “o conhecimento da verdadeira 

objetividade de um fenômeno, o conhecimento de seu caráter histórico e o conhecimento da 

sua função real na totalidade social formam, pois, um ato indiviso de conhecimento”  

(1979,p.29). Vale sublinhar que, toda a conclusão é sempre provisória, sujeita à comprovação, 

reificação, abandono, etc. Assim, o que ora apresentamos é o resultado a que chegamos após 

concluídas e analisadas as informações obtidas para esta pesquisa. 

 

1.4 Organização e relevância do estudo 

 

Para fins de sistematização este estudo encontra-se disposto em  duas partes: Na 

primeira parte sistematizamos a Introdução, (Capítulo I), no qual situamos os antecedentes 

da pesquisa, a contextualização, o problema, seguido da organização e relevância. No 

segundo capítulo resgatamos o debate clássico europeu acerca do processo de expansão 

capitalista na agricultura. Em seguida particularizamos  as discussões da questão agrária no 

Brasil. 

No terceiro capítulo apresentamos o trato ao enfrentamento à questão agrária e à 

reforma agrária no Brasil. Para isso, discorremos em três momentos: da Velha República à 

década de 60 (desenvolvimentismo e modernização); do período inicial da ditadura militar a 

1985 (modernização conservadora) e  o  terceiro momento figuramos a partir dos marcos 

democráticos da Constituição de 1988 aos dias atuais em tempos de globalização sob a lógica 

de mercado e políticas com enfoque no território; 

Na segunda parte trabalhamos os capitulos, 4, 5, 6 e as conclusões. Passamos a 

discutir no quarto capítulo a emergência da expansão capitalista e a questão agrária em 

Sergipe. Em seguida destacamos a chamada nova reforma agrária, focalizando o crédito 

fundiário e o desenvolvimento territorial. Na sequência, perqueremos a caracterização da área 

de pesquisa. 

Percorremos o quinto capítulo  apresentando os resultados da pesquisa numa análise 
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sobre a relação crédito fundiário  e desenvolvimento territorial salientando que o pano de 

fundo é o interesse em consolidar a agricultura familiar. 

No sexto capítulo prosseguimos à responder às questões de pesquisa considerando os 

objetivos propostos na perspectiva da participação social e protagonismo  no território do Alto 

Sertão de Sergipe. 

Nessa direção, chegamos às conclusões apresentando compreensões críticas acerca do 

objeto e objetivos da pesquisa. Em síntese procuramos analisar o sentido e o significado da 

nova reforma agrária enquanto mecanismo de enfrentamento à questão agrária. Daí, 

trouxemos elementos que sintetizam o fetiche da nova reforma agrária em sua articulação com 

as políticas territoriais.   

Do exposto acima podemos afirmar que este estudo traz para o debate elementos 

teóricos e empíricos  explicativos acerca da  refuncionalização da  lógica hegemônica do 

capital que em seu atual estágio proclama uma alternativa no interior do capitalismo para 

enfrentar  a questão social e suas expressões, em particular, a questão agrária. 

Certamente, aprofundar o debate e análises dos determinantes desta pesquisa,  hoje 

reformulados ou em processos de reformulação, se traduzem numa proposta de ruptura, 

resgate e superação dos fundamentos e pressupostos do atual paradigma agrário que vem 

norteando os rumos dessa política.  

Por ser o II PNRA/IIPRRA/Crédito Fundiário (2004), instrumentos relativamente 

novos, e em processo de construção, entendemos ser grandes os  desafios e a necessidade de 

novas descobertas na intenção de fortalecer os rumos da política do Estado. Por isso, 

acreditamos que os resultados dessa pesquisa poderão subsidiar novas perspectivas e 

abordagens para o planejamento das ações públicas ao trazer para o debate elementos acerca 

do que há de novo, dos desafios e tendências no que se manifestam na implantação de um 

novo modelo de reforma agrária, bem como, seus desdobramentos no processo de 

desenvolvimento territorial rural do Alto Sertão  de Sergipe.  

Acreditamos ainda que, no âmbito acadêmico, as informações e reflexões que 

emergiram desta pesquisa poderão fomentar novos debates e mediatizar antigas polêmicas 

sobre os mecanismos de enfrentamento às expressões da questão social, bem como, o sentido 

desta, à luz do modelo capitalista. No espaço dos trabalhadores rurais o estudo permitirá a 

consideração de duas questões que se mostram significativas nas discussões atuais: suas 

potencialidades na esfera da produção e a questão da participação social, envolvendo suas 

relações com o projeto societal capitalista. 

Podemos considerar que as contribuições deste estudo é uma condição para o 
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aprofundamento das mais atuais discussões sobre a questão agrária  no âmbito da pesquisa e 

produção do conhecimento nas diversas áreas, em particular no Serviço Social que, nas 

últimas décadas do século XX e XXI, ou seja quase 13 anos, reserva atualmente grandes 

espaços para investigação. Particularmente, trata de uma importante contribuição ao programa 

de Pós-Graduação em Serviço Social da UFPE por introduzir o debate da teoria crítica social 

na análise da reforma agrária de mercado focado no paradigma de desenvolvimento territorial 

num quadro conjuntural que traz graves implicações às políticas sociais, campo de nossa 

intervenção profissional.  

Além disso, no quadro das novas demandas profissionais o Serviço Social passa a ser 

incorporado às equipes interprofissionais para efetivar ações em assentamentos rurais, 

comunidades rurais, projetos governamentais através de órgãos estatais. Sendo assim, os 

elementos informados nesta pesquisa possibilitarão uma resignificação do nosso pensar e 

fazer no interior de uma importante política pública, instrumento para enfrentar as expressões 

da questão social, e consequentemente efetivar o conjunto de direitos sociais. Na direção e 

importância que vem assumindo as discussões das políticas agrárias, acreditamos que teremos 

novos elementos para requalificar o debate no interior da categoria profissional, bem como, 

repensar os instrumentais-operativos utilizados em processos de trabalho no cotidiano do 

exercício profissional do assistente social. Observa Bourguignon, 

 

é importante considerar que as pesquisas em Serviço Social têm 

contribuído para o avanço significativo em diferentes campos da ação 

profissional, no âmbito das políticas públicas, no enfrentamento das 

expressões da questão social em diferentes momentos históricos, na 

construção da proposta curricular e definição de seus fundamentos 

teóricos e metodológicos, na  consolidação do projeto ético-político 

profissional, entre outros aspectos que poderíamos citar (2008,p.27). 

 

Desta forma, a pesquisa enquanto produção do conhecimento quando assumida 

numa postura ética e compromissada, traz em seus resultados  conhecimento formal-abstrato 

os quais poderão favorecer as futuras intervenções na vida social. Nesse sentido, o estudo 

numa área temática alvo de intensas discussões, e elemento de formulação de políticas 

públicas para o enfrentamento da questão social, tende a contribuir com a contínua luta na 

consolidação de uma profissão nos diferentes campos, nele inclusa a sua dedicação a 

produção científica.  
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CAPÍTULO 2 – A QUESTÃO AGRÁRIA E SUAS PECULIARIDADES NO BRASIL 

Movimento Popular visando implantar a Reforma Agrária 

não caracteriza crime contra o Patrimônio. Configura 

Direito Coletivo, expressão da cidadania, visando 

implantar programa constante da Constituição da 

República. A pressão popular é própria do Estado de 

Direito Democrático. (Relator: Min. Luiz Vicente 

Cernicchiaro1997). 

 

 

 

Neste capítulo resgatamos o debate  clássico  acerca da propriedade da terra e o 

processo de expansão capitalista na agricultura européia. Em seguida, particularizamos  o 

capitalismo no campo brasileiro. 

 As discussões trazidas neste capítulo focam no objetivo de discutir a questão 

agrária e camponesa  como categorias engendradas no processo de expansão e acumulação 

capitalista. Para isso, nos apropriamos  das categorias  campesinato, camponês e renda 

fundiária enquanto um eficiente suporte para as análises da realidade da questão agrária 

brasileira. 

 

2.1 Expansão Capitalista e Questão Agrária  

2.1.1 O paradigma do capitalismo agrário 

 

O termo questão agrária é utilizado para designar uma área do conhecimento 

humano que visa estudar a natureza dos problemas da sociedade em geral relacionados ao uso, 

à posse e à propriedade da terra. Dentre outras definições, compreende-se que o estudo da 

forma de organização socioeconômica do meio rural de qualquer País nada mais é do que o 

estudo da própria questão agrária ( GRAZIANO SILVA,1990).  

Segundo Delgado (2006) a origem da expressão questão agrária vem dos 

chamados “pensadores clássicos” que,  a partir do século XVIII,  passaram a analisar o 

desenvolvimento do modo de produção capitalista na agricultura.  Ao investigarem o 

comportamento do capital na organização da produção agrícola, e em relação à propriedade 

da terra chegaram à conclusão de que tal modo de produção, com sua lógica e leis, terminou 

por influenciar a concentração da propriedade da terra sob os interesses de proprietários 

capitalistas, emperrando a dinâmica das forças produtivas em seu processo de acumulação.  
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Foi exatamente a integração inicial (cidade-campo) que acelerou a dissolução da 

pequena indústria camponesa pré-capitalista, aquela que produzia para o auto-sustento e 

paulatinamente foi substituída pela expansão da indústria urbana. Esse modelo de produção 

capitalista para a sociedade moderna contrapôs-se ao camponês e seus costumes, 

considerando-os arcaicos e ultrapassados. A expansão dos  meios de comunicação, associada 

ao conjunto de políticas públicas, tais como, abertura de estradas de ferro, hidrovia, obras de 

infra-estrutura, etc, contribuíram para acelerar o processo de expansão do capital. 

A dinâmica desse contexto instigou questionamentos, os quais culminaram na 

construção teórica do paradigma da questão agrária. Ou seja, a manifestação das 

desigualdades geradas pelo capitalismo urbano contra a indústria doméstica desenvolvida 

artesanalmente pelos camponeses deu fundamentos à evolução da questão agrária, e mais do 

que isso, instalou um debate que se estendeu à contemporaneidade (LUSTOSA,2012). 

Outros determinantes desse quadro histórico também estão presentes no modo de 

produzir e consumir da cidade. Além disso, observou-se que os filhos dos camponeses 

passaram a experimentar uma relação  muito próxima com  o modo capitalista urbano, o que  

favoreceu a introjeção da cultura e hábitos citadinos, marcando o processo de 

descampenização, como assinala Marx (1979). 

Nesse quadro panorâmico grandes transformações vão se suceder no meio rural 

vindo a  instigar  profícuos debates extraídos do processo de expansão da produção capitalista 

industrial urbana  em direção ao meio rural.  Essa conjuntura levou à emergência do debate 

clássico e conjecturas em torno da questão agrária, principalmente, na Inglaterra 

(MARX,1978), Alemanha (KAUTSKY,1980) e na Rússia (LÊNIN,1982). 

À época, predominava nas análises o comportamento do capitalismo na contínua 

concentração da propriedade da terra. Uma das teses mais discutidas sustentava que a 

concentração da propriedade da terra se transformara numa contradição e, portanto, num 

problema agrário para o desenvolvimento do capitalismo industrial. Nesse  quadro, o 

capitalismo industrial precisava desenvolver um mercado interno de consumidores de bens da 

indústria para  promover o seu crescimento. Ao concentrar a propriedade da terra e manter os 

camponeses sem terra – e, portanto, despossuídos da renda, esse modelo freou o 

desenvolvimento do mercado interno e das forças produtivas.  

Vale observar que esse fato ocorreu em alguns  países da Europa Ocidental que 

primeiro ingressaram na etapa industrial. Foi também esse quadro sócio-histórico que levou 

os pensadores  a  reconhecerem a existência de um “problema agrário”, nas sociedades 

capitalistas, atribuindo à expressão o sinônimo de elevada concentração fundiária por impedir 
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o desenvolvimento do mercado interno (DELGADO,2006). 

A partir da dinâmica capitalista no campo, elementos constitutivos do Paradigma  

da Questão Agrária (PQA) emergiram fruto das discussões nas obras de Marx (1988) Kautsky 

(1968, [1898]) e Lênin (1985 [1899]) e Chayanov (1981[1924] e 1974 [1925]). Os mesmos 

vão  tratar da gênese da expansão capitalista  industrial no campo, entendida como o cerne do 

problema camponês na Europa. 

Com essa posição, o PQA analisa os conflitos e as desigualdades geradas pelo 

capitalismo na agricultura, enfatizando a luta contra o capital como forma de sobrevivência do 

próprio campesinato. Vale sublinhar que os estudos de  Marx (1978)
20

 foram uma importante 

contribuição na consolidação do pensamento clássico, e continua presente nos estudos 

contemporâneos, referenciando as análises que se ocupam da natureza do capitalismo e  suas 

relações no processo de produção e reprodução social. 

Ao tratar  do problema camponês na Europa, Marx (1978) o fez visualizando a 

problemática da comunidade rural russa no contexto da revolução. Para isso, Marx parte de 

dois contextos investigativos: o primeiro estuda o campesinato da Europa Ocidental, 

sobretudo o francês e o alemão chegando a considerar que não mais vislumbraria a 

possibilidade do campesinato vir a se organizar como uma classe realmente autônoma. Tanto 

Marx (1989) quanto Engels (1989) se mostravam descrentes com relação a qualquer 

possibilidade de surgimento de um movimento revolucionário oriundo do campesinato 

ocidental (1989). O segundo dizia respeito à mesma questão na Europa Oriental, incluindo a 

situação do campesinato russo.  

Em princípio, Marx e Engels (1989) apontaram para as diferenças do processo 

histórico tanto na Europa Ocidental, como na Oriental, chegando a reconhecer nesta última, a 

possibilidade de uma revolução camponesa. Nessa ótica, o futuro não seria único para toda a 

Europa, uma vez que não haveria possibilidades dos camponeses provocarem grande 

transformação social na sociedade capitalista Ocidental. Por outro lado, no Oriente, a situação 

era bem diversa, pois o capitalismo ameaçava a propriedade comunal dos campesinos e estes, 

certamente  se levantariam contra o processo de desagregação de suas comunas rurais. 

Mark e Engels (1989) admitiam que ocorreria na Rússia uma revolução social de 

grandes proporções e que os camponeses ditariam os rumos dessa revolução. Entretanto, 

apontavam em seus escritos que, se o exemplo seguido fosse o da Europa Ocidental, não 

                                                           
20

 Em seus estudos sobre o desenvolvimento do capitalismo na agricultura, Marx (1988, Tomo 3, “Teoria da 

Renda da Terra”) chamou a terra de “mercadoria especial”, pois com base nos conceitos da economia política, 

não era possível classificá-la como uma mercadoria: a terra não é fruto do trabalho humano, é um bem da 

natureza, portanto não tem valor em si. 
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haveria possibilidade de sobrevivência do mir (comunidade campesina), sinalizando para o 

desaparecimento do campesinato com o desenvolvimento capitalista russo, ou, no máximo, 

para sua evolução para uma “forma econômica superior”.  

Ainda nesta direção,  Marx sinalizou em seus estudos que os pequenos 

camponeses eram um estorvo à evolução histórica, classe reacionária fadada à ruína . 

Acreditava que na comuna campesina russa havia um submundo arcaico, de pobreza material  

e débil contra as forças exploratórias externas. “Su decadencia bajo el capitalismo seria 

necesaria”, (MARX, apud SHANIN, 1990, p. 31).  Entretanto, o Marx Tardio
21

 (pós-1870) 

admitiu a coexistência e a dependência mútua de formas sociais capitalistas e não capitalistas 

no espaço agrário. 

Com o desenvolvimento do capitalismo só restaria à Rússia integrar-se ao mundo 

capitalista e ver desaparecer o mir, o que, como o próprio Engels (1989) afirmava, não se 

daria sem grandes transtornos. A expropriação da classe camponesa russa (uma autêntica 

revolução social) não seria aceita tranquilamente pelos campesinos que provavelmente 

iniciariam um processo revolucionário para defender suas comunas rurais e, se tal revolução 

fosse acompanhada de uma revolução proletária no Ocidente, os escombros do mir talvez 

pudessem ajudar na construção de uma sociedade comunista na Rússia. Depura-se que, 

 

se Marx e Engels, na questão agrária da Europa Ocidental, 

demonstraram-se irremovíveis com relação à perspectiva de fundo, 

diante do mir se encontraram por algum tempo propensos a 

reconhecer a possibilidade de uma via de desenvolvimento diferente 

da ocidental, cuja essência consistia em evitar a fase capitalista 

(HEGEDÜS, 1984,p. 167). 

 

Segundo Hegedüs (1984) a formulação das questões agrária e camponesa no 

marxismo articularam-se às tendências constituídas no interior do socialismo europeu em 

torno do controvérsio “Debate sobre a Rússia”. Vale observar alguns elementos sobre o papel 

do campesinato em Marx (1977), quando este apontou a situação dos camponeses na França 

em 1848 no “18 Brumário de Luís Bonaparte”: [...] as velhas forças da sociedade se haviam 

agrupado, reunido, concertado e encontrado o apoio inesperado da massa da nação: os 

camponeses [...][...] na medida em que existe entre os pequenos camponeses apenas uma 

ligação local e a similitude de seus interesses, não se cria entre eles um nexo de comunidade, 

ligação nacional, nem organização política, não constituindo, portanto, uma classe social. 

                                                           
21

O Marx Tardio (pós-1870-1883): Costa Neto, Pedro Leão da, afirma tratar do último período da produção 

teórica de Marx, constituída, em sua maior parte, por escritos que permaneceram inéditos durante a vida do autor 

e foram publicados  postumamente. 
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Consequentemente, seriam incapazes de fazer valer seu interesse de classe em seu próprio 

nome, de tal modo que, o  primeiro momento, conforme observações de Marx (1979), o 

movimento operário e socialista do Ocidente, nas suas fases iniciais, praticamente deixou de 

lado a questão agrária e camponesa. 

O campesinato era visto como uma camada social proveniente da ordem feudal 

em via de extinção que sucumbiria na medida em que o capitalismo se revelasse. Marx e 

Friedrich Engels no debate sobre a Guerra da Criméia (1853-1856) trouxeram discussões 

sobre questões relevantes à situação russa e consequentemente sobre o campesinato, visto que 

a massa camponesa constituía a maior parte da população desse país. Foram essas reflexões 

que abriram caminho para o debate com os intelectuais russos, os chamados, narodiniks22
. 

Uma questão de fundo se fazia presente nesses embates críticos: o papel e o lugar 

dos camponeses na sociedade capitalista.  E no bojo desse debate forjaram as reflexões de 

diversas vertentes marxistas acerca da questão agrária e camponesa, como é possível observar 

nos escritos de Kautsky (1980), Lênin (1982) e Chayanov (1984), entre outros pensadores, 

influenciaram  e continuam a influenciar o tratamento da questão agrária, segundo o PQA, 

reafirmando  como consequência da expansão do capitalismo. 

O debate se deteve particularmente nas implicações  de expansão capital sobre a 

agricultura e, nessa direção,  confere centralidade à  discussão da questão camponesa 

indagando: qual seria o futuro do camponês?. 

Como anteriormente referimos  Kautsky (1980) analisa o desenvolvimento da 

agricultura na Europa Ocidental na segunda metade do século XIX e Lênin (1978), se ocupou 

especificamente das relações de produção no campo e suas implicações no desenvolvimento 

do capitalismo na Rússia e nos Estados Unidos. Guardadas as diferenças nos posicionamentos 

desses autores, que partiam da análise de realidades distintas e contextos políticos específicos, 

a ideia central que está presente nas suas análises, é a de que os camponeses constituem uma 

classe transitória situada entre duas classes fundamentais, a burguesia e o proletariado. 

Nessa perspectiva, à medida que o capitalismo se desenvolvesse no campo 

transformaria as relações sociais e de produção à semelhança do que acontecia na Indústria. 

Ou seja, dar-se-ia a separação entre capitalistas e trabalhadores com a supremacia da grande 

exploração sobre a pequena produção, resultando disso o assalariamento no trabalho agrícola 

e eliminação das unidades de produção familiar. A evolução do capitalismo no campo era  

                                                           
22

 Narodniks ou populistas russos, eram membros das elites urbanas cultivadas da Rússia, aderentes ao 

socialismo agrário que, durante as décadas de 1860 e 1870 idealizavam um regresso à vida no campo (Dicionário 

Educação no  Campo,2012). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1860
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1870
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inevitável e consequentemente, o desaparecimento do campesinato, visto que a dinâmica de 

seu desempenho é incompatível com o desenvolvimento das forças de mercado. 

Em seus estudos  Kautsky (1980), sobre a questão agrária na Alemanha, no final 

do século XIX e início do XX, classificou  os agricultores em pequenos camponeses, médios e 

grandes proprietários. No seu entendimento  o desenvolvimento da indústria e do comércio 

penetrariam no campo promovendo necessidade e o camponês por sua vez, provocaria a 

conversão de seus produtos no mercado. Admitia, então, que os médios proprietários 

tenderiam a desaparecer por não conseguirem  competir numericamente,  enquanto os 

pequenos agricultores aumentariam, desde que se  constituíssem como condição de ampliação  

dos grandes proprietários ou seja, se tornassem funcionais em relação ao capital.  

Lênin (1982)  também realizou estudos semelhantes, no mesmo período de 

Kautsky (1980) sobre as características do capitalismo  na agricultura da Rússia,  “via 

junker”, chamando a atenção para a forma como o latifundiário local  se transformaria em 

fazendeiro capitalista. Também realizou estudos, acerca do desenvolvimento capitalista na 

agricultura dos Estados Unidos e  suas características específicas   denominada de  “via 

farmer” ou “via americana”. Nesse caso, referenciando o predomínio da agricultura familiar-

capitalista decorrente da colonização democrática, na qual o Estado cede terras às famílias de 

agricultores. 

Para ambos os pensadores, o  campesinato se extinguiria ao mesmo tempo em que 

a modernização capitalista  penetrasse  em todos os espaços, resultando na ampliação do 

capital. Na contramão das análises de Lênin (1982) e Kautsky (1980), coloca-se Chayanov 

(1984), segundo o qual o  campesinato persistiria com o emprego da força de trabalho, área 

cultivada e o seu consumo.  Afirma ainda que haveria a permanência do camponês  e de seu 

modo de vida diante dos objetivos opostos do capitalismo. Como sintetiza Almeida: 

 

enquanto os estudos de Kautsky e Lênin se desenvolveram no sentido 

da oposição à teoria da reprodução do trabalho familiar camponês, 

fundamentados na concepção de que o desenvolvimento capitalista 

não poderia comportar outras classes além da burguesia e do 

proletariado e que, portanto, a descamponização era uma 

conseqüência necessária e inevitável para que o capitalismo pudesse 

se desenvolver via mercado e divisão do trabalho, abrindo caminho 

para a revolução socialista. Chayanov procura desvendar o cálculo 

camponês alicerçado na teoria do balanço trabalho-consumo, a fim de 

apreender a racionalidade camponesa e diferenciá-la do 

comportamento capitalista. Propunha, assim, a convivência e, 

portanto, a permanência camponesa de forma insular à lógica 

capitalista de reprodução e homogeneização das relações sociais rumo 
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à acumulação (2006, p. 69-71). 

 

Os referidos autores foram os responsáveis pela construção do arcabouço teórico 

sobre o desenvolvimento do capitalismo agrário. A origem dessas discussões a respeito da 

teoria do campesinato fundamentada nos clássicos foi responsável pela eclosão dos 

paradigmas pautados na concepção da desintegração ou permanência do campesinato diante 

do processo de reprodução do  capitalista. 

 De maneira contraditória o sistema capitalista (re) cria formas de trabalho não 

capitalista que pode ser percebida através das diferentes  maneiras de reprodução  do trabalho 

agrícola desenvolvido pelo camponês como por exemplo a parceria, o arrendamento, os 

meeiros, etc. Assim, entende Oliveira (2004) que o “desenvolvimento desigual do modo 

capitalista de produção na formação social  capitalista, significa entender que ele supõe sua 

reprodução ampliada, ou seja, ele só será possível se articulada com relações sociais não 

capitalista. O campo tem sido  um dos lugares privilegiados de reprodução dessas relações de 

produção não-capitalista (IDEM,p.11). 

De Marx (1979) apreendeu que, assim como nos demais setores, a agricultura 

seguiria as leis gerais do capitalismo. Lênin (1982) apresentou o processo de diferenciação 

social o qual  estavam submetidos os camponeses. De Kautsky (1980) observou-se a ideia de 

especificidade da agricultura no processo de desenvolvimento capitalista com destaque para a 

superioridade técnica da grande produção sobre a pequena agricultura familiar. Por fim,  

Chayanov (1984) cuja tese parte do processo de diferenciação demográfica, determinou-se a 

especificidade das unidades familiares. 

Uma das teses de Chayanov (1984) é que a sobrevivência  do campesinato é 

resultante dos objetivos não-capitalistas do camponês como forma de negar a relação de 

produção existente no modo de produção agrária capitalista, pois a finalidade do camponês, 

(conforme esta tese) é  a reprodução da família e por isto, é fundamental a propriedade da 

terra como garantia de suas existência (ALMEIDA,2006). Assim, evidencia um dos 

elementos iniciais na diferenciação conceitual entre camponês e produtor agrícola capitalista, 

pois ambos possuem objetivos e anseios distintos. 

Em vista do legado desses pensadores, o significado da propriedade da terra, do 

seu modo de vida, como meio de produção e reprodução da família camponesa, lócus de lutas 

e resistência em torno da conquista do seu espaço, tornaram-se categorias importantes. Tal 

importância refere-se análise e o entendimento do desenvolvimento capitalista no campo, 

observando os recortes específicos em cada país.  



53 
 

2.1.2O capitalismo no campo e sua peculiaridade  no Brasil 

2.1.2.1Renda da terra e a acumulação capitalista 

 

Neste estudo procuramos estabelecer uma aproximação teórica-crítica com a 

questão agrária na perspectiva de capturar subsídios analíticos de inspiração na teoria social 

crítica de Marx. Este nos permitiram apreender  a direção social estratégica do Estado na 

implantação de uma nova reforma agrária e a lógica do capital no fortalecimento da chamada 

agricultura familiar. 

Partimos do pressuposto que a questão agrária, enquanto expressão da questão 

social, apresenta em sua gêneses o cerne da relação capital/trabalho que engendra relações de 

produção e reprodução na indústria capitalista no meio rural. Nessa perspectiva, 

compreendemos como um conjunto de questões inerentes a expansão do capitalismo, o qual, 

no espaço agrário remete à inserção da propriedade privada e à renda da terra.   

 Na formação socioeconômica capitalista o trabalho e as relações sociais  

apresentam como particularidade histórica, seguida da dominação, a partir da apropriação 

privada e excludente dos meios de produção com finalidade de acumulação. Trabalhadores 

assalariados, despossuídos dos meios de produção e juridicamente livres, produzem a mais-

valia; a força de trabalho converte-se em mercadoria e a oferta e demanda se processam  nas 

condições da existência de um exército  industrial de  reserva. Neste sentido, os  bens  de 

produção assumem a forma de capital e de propriedade privada direcionada à reprodução 

ampliada sob a forma de valor  destinado ao mercado (DELGADO,2006). 

Ao estudar a forma como o capital se organizava e desenvolvia a produção na 

agricultura, Marx concluiu  que havia particularidades e especificidades relacionadas com a 

natureza, o ciclo da produção, o limite físico da unidade de produção e a dispersão dos 

produtores capitalistas. Compreendeu que a teoria que explicava o funcionamento  do capital 

dentro de uma fábrica  não era suficiente para explicar a realidade do capital na produção 

agrícola, daí,  a enorme diferença entre o capital na indústria no comércio e na agricultura.  

Na agricultura, Marx (1978) analisou que a taxa média de lucro não se dava por 

produto agrícola, mas era determinada pela utilização de todas as terras na produção de todos 

os produtos agrícolas colocados no mercado.  A essas características específicas de 

funcionamento do capital na agricultura Marx chamou de Teoria Geral  da Renda da Terra.             

Assim, no modo de produção capitalista a contradição fundamental é o caráter  
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social da produção e a forma privada de apropriação  que se encontra nas relações entre 

operários assalariados e capitalistas. Implica destacar que essa definição também é válida para 

a agricultura. Vale notar, porém, que no caso particular da produção capitalista nesse setor, o 

domínio do capital se sobrepõe ao domínio da propriedade da terra, operando-se a 

acumulação  via lucro do capital e não da renda da terra, ou apenas secundariamente da renda 

da terra (OLIVEIRA,2010).  

A propósito da formação do capitalismo no Brasil e da sua particularidade no 

campo, se defrontam algumas concepções histórico-sociológicas e econômicas. Além daquela 

que  situa sua origem a partir do feudalismo, ou daquelas que a associam à forma de 

colonização portuguesa, ainda figura uma terceira concepção derivada da perspectiva 

dependentista do século XX
23

.  

Nossa análise parte da ideia de que o Brasil teve sua ocupação efetiva dentro dos 

moldes do sistema capitalista mercantil. Acerca desse debate, adverte Prado Jr (1981), o 

conceito de feudalismo entre nós, "parte não da  análise de condições econômicas, sociais e 

políticas vigentes no país (...), mas de um esquema teórico abstrato, advertido 'apriori' e sem 

indagação prévia alguma da aplicabilidade desse esquema à realidade brasileira, ou conforme 

Gorender (1994), falar em feudalismo no Brasil, é uma tese que não tem fundamentos nos 

fatos empíricos históricos. Considera portanto que, o capitalismo brasileiro emerge no 

contexto do modo de produção escravista colonial,  o cerne da origem da acumulação do 

capital e, consequentemente, do capitalismo no campo reside fundamentalmente “na 

transformação da  renda da terra (pré-capitalista ou já capitalista) em capital agrário, na 

colocação da renda da terra  a serviço da acumulação do capital agrário (ao invés de desviá-la 

para aplicações comerciais e/ou industriais)”(GORENDER,1994,p.36).  

Partindo de uma análise centrada no materialismo histórico, podemos afirmar que 

o interesse da acumulação é dissolver as formas de produção pré-capitalistas e buscar a 

reorganização das suas forças produtivas. Uma condição essencial, é o nível de 

desenvolvimento das forças produtivas, que significa precipuamente a dissolução da 

economia natural e o incremento da divisão social do trabalho sob as condições da 

propriedade privada  dos meios de produção, com a expansão da produção de valores de uso 

que adquirem a forma de mercadoria. 

Nessa direção de análise, entendemos que, no Brasil, com o término da 

escravidão, não havendo mais necessidade de comprar mão-de-obra, passou-se do 

                                                           
23

 Perspectiva dependentista, relaciona-se aos países colônias que dependiam de suas metrópolis 
(STÉDILE,2004).  
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fundamental  domínio da propriedade escrava para o domínio econômico como central. 

Assim, o essencial para o domínio econômico passou a ser, então, o domínio  da terra. 

Dominar a terra passou a significar dominar a própria economia. 

Contudo, logo após a abolição foi impraticável pagar inteiramente o salário à 

mão-de-obra, ou seja, à mão-de-obra livre. Tanto a população de  "moradores" do Nordeste, 

quanto os colonos paulistas do café eram remunerados  com uma economia autônoma: 

recebiam terras para cultivar, podiam vender excedente, recebiam terreno para pastagem, 

moradia, além de favores em vez de salários. Assim dominados, constituiam formas 

camponesas dependentes. 

Neste caso, os trabalhadores rurais tinham meios próprios e possibilidades de 

acumulação, sobretudo os colonos do café. Porém, com baixa produtividade do trabalho, 

técnica rudimentar, fraca divisão social do trabalho e baixa acumulação do capital, essas 

formas camponeses dependentes foram consideradas  um obstáculo ao avanço do capitalismo 

que, apesar disso, se dinamizou graças à renda da terra e aos subsídios do Estado. Como 

argumenta Gorender (1994), marador e colonos são formas camponesas dependentes  de que 

se valeu a plantation  pós-abolicionista. Nelas podemos acrescentar as diversas modalidades 

de parcerias, meação e pequenos arrendamentos que se difundiram por todo o País, 

representando modalidades pré-capitalistas, 

 

logo após a abolição e durante muitos decênios, caracterizando, talvez 

como hipótese de trabalho, um modo de produção plantacionista 

latifundiário baseado em formas camponesas de exploração 

(GORENDER, 1994, p.31). 

 

Vale sublinhar que os grandes proprietários de terra, em particular os plantadores 

de café e cana-de-açúcar não foram capitalistas nos decênios imediatos da abolição. Como o 

fazendeiro era um grande proprietário de terra que vivia fundamentalmente desta e não do 

lucro do capital, essa renda da terra continha aspectos definitivamente pré-capitalistas, além 

de predominar sobre o pequeno lucro do parco capital aplicado na atividade agrícola. 

Neste particular, tende a haver um consenso entre os autores de que, no Brasil, o 

modo de produção capitalista se desenvolveu no período escravista, de um lado assentado na 

grande propriedade, via latifundiária, chamada de “caminho prussiano”; de outro,  via  

produção dos pequenos produtores não-escravistas, baseada na economia natural e grau 

variado de mercantilização, ou seja, na pequena propriedade. Com o desenvolvimento 

capitalista, a renda da terra cede proporcionalmente ao lucro do capital, quando os meios de 

produção  correspondentes ao capital constante (construção, benfeitorias, equipamentos, 



56 
 

insumos circulantes, etc) vão se tornando mais importantes do que a terra enquanto meio de 

produção (IDEM). 

Daí, abstrai-se que o cerne da questão agrária encontra-se, portanto, na 

constituição da propriedade  e renda da terra.  Suas expressões situam-se nas raízes de caráter 

rentista que se formou no Brasil, e continua colocando atualmente entre suas contradições 

principais, as formas da apropriação privada da terra, a qual atua como processo de 

concentração da riqueza e, portanto, do capital (OLIVEIRA,2010).  

É no interior do processo capitalista que, em seu movimento se produzem as 

relações sociais entre classes. Porém, o salário encobre as desigualdades que se camuflam nas 

aparências das relações contratuais e juridicamente iguais. Acerca da afirmativa podemos 

fazer uma analogia ao pensamento de Marx (1978) quando o mesmo afirma que, 

 

produção  capitalista não é só reprodução da relação; é sua reprodução 

numa escala sempre crescente, e, na mesma medida em que, com o 

modo de trabalho capitalista se desenvolve a força produtiva social de 

trabalho, cresce também frente ao trabalhador a riqueza   acumulada, 

como riqueza que o domina, como  capital (...) e na mesma proporção 

se desenvolve por oposição sua pobreza, indigência e sujeição 

subjetiva (1978, p.103). 

 

A reprodução das relações sociais é reprodução da totalidade do processo social, a 

reprodução de determinado modo de vida que envolve o cotidiano da vida em sociedade: o 

modo de viver e de trabalhar, de forma socialmente determinada dos indivíduos em sociedade. 

Trata-se de uma totalidade concreta em movimento e processo de estruturação permanente. A 

reprodução das relações sociais atinge a totalidade da vida cotidiana e se expressa no trabalho, 

na família, no lazer, na escola, no poder, etc, quer na vida urbana, quer na vida rural. É nesse 

cenário que as relações de propriedade articulam-se às relações de trabalho como meio de 

subordinar o trabalho a suas diversas formas de organização e de participação dos resultados. 

A expansão da acumulação no capitalismo não é linear, mas  vai abarcando 

progressivamente diversos ramos de produção. Ao atingir a agricultura, tende a reduzir a 

demanda da população trabalhadora rural, sendo que esta expulsão não é contemplada, como 

na indústria, por um movimento de nova absorção. Uma das alternativas que se afigura à 

população é a migração para os centros urbanos. “O fluxo para as cidades supõe, no campo, a 

existência de uma superpopulação latente constante” (IAMAMOTO:2003,p.61).  

A propriedade fundiária é um pressuposto e fundamento histórico permanente do 

regime capitalista de produção, comum a outros modos históricos de produzir. Contudo, o 

capital cria a forma histórica específica de propriedade que lhe convém, valorizando este 
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monopólio na base da exploração capitalista, subordinando a agricultura ao capital, 

 

uma vez a agricultura dominada pelo capital industrial – e a mais-

valia, a fonte corrente de renda da terra – a renda da terra é o resultado 

de relações sociais estabelecidas entre trabalhadores assalariados, 

capitalistas industriais na produção e distribuição social de riqueza. 

Vale destacar que a renda capitalista da terra é, assim, diferente das 

formas de rendas originais – renda em trabalho, em produto ou 

dinheiro – que supõem uma apropriação imediata do sobretrabalho do 

produtor direto da parte daquele que explora economicamente a 

propriedade fundiária, em decorrência do insuficiente 

desenvolvimento da mercantilização da vida social (IAMAMOTO, 

2008, p.92) 

 

A renda da terra
24

 constitui parte da mais-valia social produzida pelo trabalho 

assalariado no processo produtivo, que é apropriada pelos proprietários fundiários, aqueles 

que dispõem do título jurídico da propriedade da terra. O que é típico da renda fundiária 

capitalista é ser  resultado do trabalho global da sociedade, e não resultado imediato do 

trabalho do produtor direto na agricultura, supondo a intermediação ativa do capital 

(GORENDER,1994). 

É o capitalista quem primeiro se apropria da mais-valia, redistribuindo uma 

parcela da mesma, àqueles que detêm o monopólio de um bem natural não-reprodutível, pelo 

direito de submetê-lo à exploração produtiva no sentido capitalista. Permite dessa maneira, 

que o trabalho agrícola se torne subordinado ao capital, embora o proprietário da terra, como  

agente classicamente autonômo, não interfere diretamente na produção. Nessa ótica, 

 

a terra passa a ser considerada como equivalente de capital e o título 

jurídico da propriedade assegura a captação da renda aos proprietários 

territoriais. Assim, a capitalização da renda fundiária constitui “o 

valor de compra ou valor do solo, uma categoria prima facie 

irracional, exatamente como preço de trabalho, já que a terra não é 

produto do trabalho, não tendo tempo, portanto, nenhum valor. Sob 

essa forma irracional, esconde-se uma relação real de produção” 

(MARX, 1985b,p.129,t.III). 

 

O dinheiro empregado na compra de terras não funciona como capital: “é compra 

de renda, direito de extrair a renda da sociedade no seu conjunto, portanto, é renda 

                                                           
24

 A Teoria da Renda da Terra procura explicar que os capitalistas, ao investirem seus capitais na compra e 
manutenção  da propriedade da terra, depois cobram de toda a sociedade uma espécie de taxa de retorno desse 

capital, embutindo nos preços agrícolas uma renda extra, acima do lucro médio, pelo simples fato de serem 

proprietários privados daquela terra. Então, poderíamos dizer que a renda da terra é um valor acima do lucro 

médio que todos os produtores capitalistas auferem e que é inserido no valor das mercadorias agrícolas vendidas, 

mas que se destina apenas aos que são proprietários da terra (STÉDILE, 2012, p.669). 
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capitalizada e não capital (MARTINS,2003). No ato da venda da propriedade territorial, 

aquela renda é integralmente revertida em capital. Revela-se a face do proprietário  fundiário, 

escondida, muitas vezes, sob a máscara do capitalista, especialmente quando estas duas 

personae se confundem no mesmo sujeito social, não se estabelecendo a clássica separação 

entre arrendatários capitalistas e proprietários fundiários, como é o caso predominante na 

agricultura brasileira. Tal fato, não elimina as formas distintas de riqueza criadas pelo capital, 

lucro e renda da terra, (sendo este último  o único caso em que o capital cria um valor 

diferente de sua própria produção). Marx faz a fusão entre estas duas personagens, 

 

se o antigo proprietário da terra é rico, não necessita de nenhum 

capitalista para converter-se em proprietário moderno. Basta-lhe  

transformar seus trabalhadores em assalariados e produzir com vistas 

ao lucro ao invés de fazê-lo visando à renda. Em sua persona estão 

pressupostos o arrendatário e o proprietário territorial moderno. Que 

se modifique a forma em que recebe sua renda ou a forma em que 

paga o trabalhador, não é certamente diferença formal, mas supõe uma 

alteração total do modo mesmo de produção (da agricultura); têm, 

portanto supostos que se baseiam em determinado desenvolvimento da 

indústria, do comércio e da ciência, em suma, das forças produtivas 

(MARX,1980b,p.218-219,t.I). 

 

Uma vez a agricultura dominada pelo capital industrial – e a mais-valia, a fonte 

corrente de renda -, a renda da terra é o resultado de relações sociais estabelecidas entre 

trabalhadores assalariados e capitalistas industriais imersos na produção e distribuição social 

da riqueza. Tal renda é, assim, diferente das formas originárias – renda em trabalho, em 

produto ou dinheiro – que supõem uma apropriação imediata do sobretrabalho do produtor 

direto da parte daquele que explora economicamente a propriedade fundiária, em decorrência 

do insuficiente desenvolvimento da mercantilização da vida social. 

Observa Liberato, o capitalismo sempre foi associado às cidades e ao processo de 

urbanização. Contudo, este tem muito mais impulso no campo do que nos meios urbanos, o 

que gera a necessidade da análise de um capitalismo agrário. Entende que o “ efeito  das 

relações de propriedade foi tornando muitos agricultores dependentes do mercado, não apenas 

para a venda de seus produtos, mas no sentido mais fundamental de que seu acesso à terra, 

isto é, aos meios  de produção, eram mediados pelo mercado”(2010,p.24). 

Assim, um profícuo debate nos leva a entender que, a propriedade da terra é 

responsável pela persistência de constrangimentos históricos que freiam o alcance  das 

transformações históricas do presente, porque se realizam por meio  de instituições, 

concepções e valores enraizados em relações que tiveram sentido pleno no passado e que são 
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ressuscitadas na atualidade.  

Como vimos tratando neste capítulo, a acumulação da riqueza monopolizada pela 

classe capitalista, e por sua vez, da acumulação da miséria, o processo de desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil está marcado contraditoriamente por esse processo desigual que, ao 

mesmo tempo que amplia o trabalho assalariado no campo, amplia igual e contraditoriamente 

o domínio do trabalho familiar camponês.  Esse processo contraditório tem aberto para essas 

duas formas de produzir no campo, o familiar nas pequenas unidades camponesas e o 

assalariado nas extensas unidades capitalistas (OLIVEIRA,2010). Assim, vale  dizer que, 

 

é, pois, no bojo dessa articulação entre o processo  de expansão 

desigual do trabalho assalariado no campo, na expansão do também 

desigual processo de expropriação; e no dominante processo histórico 

da concentração fundiária do país, que vamos encontrar 

contraditoriamente a  origem dos conflitos e da luta pela terra no  

Brasil com sua marca histórica: a  violência, configurando tradicionais 

e emergentes  multiplicidades da expressão da questão social no 

campo brasileiro (OLIVEIRA,2010, p.126 ). 

 

 

Esse ciclo reproduz a relação social, que é também uma reprodução dos 

antagonismos, da acumulação da miséria, que certamente é proporcional à acumulação do 

capital. É nesse quadro que a questão agrária se expressa enquanto uma peculiaridade da 

questão social. Nesse sentido as configurações da questão social se apresentam na dinâmica 

da sociabilidade do capital. Não se pode ignorar também o significativo impulso a expansão 

capitalista feito pelo Estado ao beneficiar os grandes proprietários, privilegiando certas 

regiões políticas e  economicamente mais poderosas. Trata-se de uma política conjugada com 

o interesse da indústria de equipamentos e de insumos agrícolas, e com a indústria de 

transformação das matérias-primas agrícolas, setores em que predominam as multinacionais. 

O entrelaçamento entre o capital industrial e o capital agrícola, o interesse da 

burguesia nacional, monopolista ou não-monopolista, na especulação fundiária; a espoliação 

dos pequenos agricultores por via do capital mercantil sob formas ainda frequentemente pré-

capitalista; o avassalamento das novas áreas de fronteiras agrícolas pelo grande capital  

nacional e estrangeiro – tudo isso, torna impensável que a burguesia brasileira tenha  qualquer 

interesse numa reforma agrária  para transformar a atual estrutura fundiária. Para muitos 

estudiosos da questão agrária, o desenvolvimento do capitalismo na agropecuária brasileira já 

se realiza por uma via que dispensa a reforma agrária e constitui mera mercantilização utópica 

concebê-la como mecanismo capaz de eliminar formas arcaicas de relações de produção e 
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“aperfeiçoar “ o capitalismo brasileiro afim de torná-lo compatível com a democracia. 

Essa é a razão pela qual nos detivemos inicialmente  nessas considerações sobre a 

expansão capitalista e sua relação com a questão agrária. Entendemos que a apreensão de suas 

contradições  remetem aos fundamentos da questão  social que, entre nós, tem como ponto de 

partida à propriedade da terra e a renda fundiária (IAMAMOTO,2008). 

A questão agrária, enquanto uma questão peculiar à questão social,  mostra-se 

decisiva para a compreensão das formas históricas assumidas pelo Estado brasileiro ante a 

permanente presença dos interesses vinculados à propriedade territorial na composição 

política do poder, interferindo nas grandes transformações operadas na vida da nação 

(IANNI,1992). Vale sublinhar, que as lutas sociais no campo passam pela “propriedade 

fundiária”. Salientamos que o papel da propriedade territorial não significa subestimar a 

interferência do grande capital nos negócios do Estado, uma vez que o interesse do capital e 

da renda da terra tendem aqui a se fundir numa única e mesma figura, metamorfoseando o 

proprietário de terras em capitalista e vice-versa. 

Com ela se verifica uma aliança do grande capital financeiro, nacional e 

internacional com o Estado-Nação que passa a conviver com os interesses oligárquicos e 

patrimoniais, que também se expressam nas políticas e diretrizes  governamentais, 

imprimindo um ritmo lento à modernização capitalista da sociedade. As desigualdades 

agravam-se e diversificam-se, expressas nas lutas operárias, nas reivindicações do movimento 

negro, nas lutas pela terra, pela liberdade sindical e pelo direito de greve, nas reivindicações 

em torno dos direitos à saúde, à habitação, à educação, entre outros, assim como contra a 

degradação ambiental. 

Com base nesse quadro de abordagens, adotamos a concepção da questão agrária 

enquanto uma expressão da questão social cuja gênese encontra-se no cerne das relações 

capitalistas de produção e reprodução social (IAMAMOTO,2008). Nessa perspectiva, 

assumimos  nas análises dessa tese, uma visão que entende a questão agrária como um 

conjunto de problemas inerentes ao desenvolvimento do capitalismo no campo, representada 

nas particularidades do Brasil, nas relações da propriedade e na renda da terra. 

Ao reeditarmos essa leitura com base na abordagem da totalidade social, podemos 

afirmar que a questão agrária, enquanto expressão da questão social, também deve ser 

entendida no movimento da própria história. Portanto, as novidades somente podem ser 

entendidas na medida em que é capturado seus determinantes sócio-históricos. Essa captura 

acontece nos diferentes países e momentos da sociedade, dependendo das particularidades 

históricas de cada formação econômica e social (IAMAMOTO,2008). 
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O significado do conceito de “questão agrária” como originalmente interpretado 

pelos pensadores clássicos evoluiu no decorrer das décadas. Hoje há um entendimento 

generalizado de que a “questão agrária” é uma área do conhecimento científico que procura 

estudar, de forma genérica ou em casos específicos, como cada sociedade organiza, ao  longo 

de sua história, o uso, a posse e a propriedade da terra. 

Vale reafirmar que, a questão agrária é parte do conjunto das expressões da 

questão social a qual  podemos  considerar que, na presente conjuntura, a  hipótese mais 

recorrente, conforme Iamamoto (2008), Mota (2010), Soares (2010), é a de que, a raiz da 

questão social encontram-se na esfera financeira  e do grande capital produtivo – das 

instituições e mercados financeiros, empresas e multinacionais, enquanto forças que exercem 

influências nos rumos do Estado e, de outro, as empresas nacionais e o conjunto dos grupos 

sociais  que passam a assumir o ônus das chamadas “exigências dos mercados”. Conforme 

autores (SALVADOR;BOSCHETT; BEHRING e GRANEMANN,2012), existe uma estreita 

relação entre a responsabilidade dos governos, nos campos monetários e financeiros, e a 

liberdade dada aos movimentos do capital internacional para atuar no País sem 

regulamentações e controles, transferindo lucros e salários oriundos da produção para se 

valorizarem na esfera financeira. 

Esse processo redimensiona a “questão social” na cena contemporânea, 

radicalizando suas múltiplas manifestações: no caso em foco, a questão agrária com base nos 

atuais determinantes do capitalismo globalizado, pelas empresa agrícolas transnacionalizadas 

e projetos incrementados pelas agências financeiras nacionais e internacionais com o  objetivo 

de fortalecer o agronegócio. O capital financeiro ao subordinar toda a sociedade impõe em sua 

lógica de incessante crescimento, a mercantilização universal. Aprofunda as desigualdades 

sociais tornando paradoxalmente invisível o trabalho vivo que cria a riqueza e os sujeitos que 

realizam. Nesse contexto, a questão social é mais que pobreza e desigualdade social. Ela 

representa a banalização humana, resultante da indiferença frente à esfera das necessidades 

das grandes maiorias e dos direitos a eles atinentes (IAMAMOTO,2008). 

Nesse quadro o capital expande sua face financeira integrando  grupos industriais 

associados às instituições financeiras de crédito (bancos, companhias de seguros, fundos de 

pensão, sociedades financeiras de investimentos coletivos públicos), que passam a comandar 

o conjunto da acumulação. Nesse devir histórico, verificam-se novas configurações da 

questão social as quais,  
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as mudanças desencadeadas no mundo pelo avanço do processo da 

mundialização do capital e o processo de financeirização da economia 

criaram distintas maneiras de dominação do espaço geográfico e 

atingiram, implantando o modelo de modernização conservadora da 

agricultura, ou seja, da monopolização e desterritorialização do capital 

no campo através da subordinação da terra e da força de trabalho 

camponêsa (RODRIGUES, 2010,p.1-2). 

 

Para Ianni (2004b), no século  XXI, o mais atual ciclo de expansão do capitalismo 

transnacional redesenha o mapa do mundo. Ele desafia a compreensão  da “Sociedade Global: 

“uma  sociedade na qual se subordinam as sociedades nacionais e seus segmentos locais e 

arranjos regionais, com as suas potencialidades e negatividades, considerando os seus 

dinamismos e contradições. Nele se confrontam o neoliberalismo, pós-neoliberalismo, 

neofascismo e o neo-socialismo. Nesse novo estágio do desenvolvimento do capital 

redefinem-se as soberanias nacionais, com a presença de corporações transnacionais e 

organizações multilaterais – FMI, BM e OMC, “Santíssima Trindade do capital em geral”. 

Na busca incessante e ilimitada do aumento exponencial da riqueza quantitativa  - 

o crescimento do valor pelo valor, os investimentos financeiros tornaram a relação social do 

capital com o trabalho aparentemente invisível. Crescem as  desigualdades e o contingente de  

destituídos de direitos civis, políticos e sociais, potenciados pelas orientações neo(liberais), 

que capturam os estados nacionais, erigidas pelas forças imperialistas como caminho único 

para otimizar o crescimento econômico, e de outro, reproduz o peso do ônus da exclusão que 

recai  sobre as grandes maiorias (IAMOMOTO,2008). 

Assim, as “feições assumidas pela questão social são indissociáveis das 

responsabilidades dos governos, nos campos monetários e financeiros, e da liberdade dada aos 

movimentos do capital concentrado para atuar sem regulamentação e controle”, transferindo 

lucros e salários oriundos da produção para se valorizar na esfera financeira e especulativa 

(IDEM,2008, p.37). O capital internacional produz a concentração da riqueza, em um polo 

social, e noutro, a polarização da pobreza e da miséria, potenciando exponencialmente a Lei 

Geral da Acumulação, em que se sustenta a questão social (MARANHÃO,2010). 

A gestão  desse modelo de ampliação capitalista converte-se em dominação 

oligárquica financeira, cuja tendência tem se revelado no crescimento  excepcional de lucros, 

dos empréstimos estatais,  na especulação  de terras, no mercado financeiro de terra, na 

reforma agrária de mercado, etc. Reproduz-se na monopolização da renda  da terra pelo 

monopólio bancário e industrial, espraiando-se  o domínio dessa oligarquia financeira para 

todas as dimensões da vida social, independente dos regimes políticos. Os desdobramentos 
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desses elementos encontram-se na atual conjuntura visibilizados na multiplicidade da questão 

social no marco da mundialização do capital sob a hegemonia financeira internacional. 

 

2.3- A questão agrária no Brasil e as influências do pensamento clássico 

2.3.1 A tônica do pensamento agrário brasileiro 

 

Os pensadores da economia política ao introduzirem o termo questão agrária  

influenciaram os estudos que fomentaram debates sobre a expansão capitalista na agricultura, 

particularizando  os determinantes sócio-históricos na realidade de diversos  países. No caso 

do Brasil, o incipiente desenvolvimento capitalista, conforme Martins(1995), provocou uma 

interpretação da questão nas abordagens teóricas agrária sob duas faces combinadas: 

expropriação (separação do trabalhador dos meios de produção) e exploração (sujeitar as 

regras e leis do capital).  

Os estudiosos brasileiros apoiaram-se em abordagens teóricas referendadas nas 

particularidades de outros países. Nessa direção, consideramos as influências do pensamento 

clássico Europeu, denominado Paradigma da Questão Agrária,  o qual interferiu na base  

teórica e prática da organização das lutas pela terra no Brasil. A compreensão crítica da 

questão agrária passou, ora a marginalizar o camponês; ora a executar políticas 

modernizantes/desenvolvimentistas. Contudo, as referências dos estudos agrários 

tendenciaram a partir dos anos 1990 aos dias atuais, a defender a recriação camponesa 

travestido de agricultor familiar, alimentado pelo paradigma do capitalismo agrário sob os 

fundamentos da tese de Ricardo Abramovay (1992).  

Em seus estudos, Abramovay(1992) propõe  uma ruptura com  as reflexões da 

teoria marxista e de seus seguidores Lênin (1984) e Kautsky (1980), apresentando  uma 

análise do desenvolvimento da agricultura nos países capitalistas centrais. Afirmou que tais 

economias atingiram estágios determinados de participação expressiva que acabou 

consolidando a agricultura familiar, contrariando portanto, o paradigma da questão agrária 

quanto ao predomínio do trabalho assalariado e o fim do campesinato.  

A partir das reflexões da tese escrita por Abramovay,  tornou-se possível traçar 

ricas e polêmicas discussões que ao longo dos anos 1990 vieram a colocar  a agricultura 

familiar  como fundamental à consolidação do desenvolvimento do capitalismo no campo.  O 

apontamento teórico da referida tese  têm largamente influenciado  as leituras sobre o  
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problema agrário à luz do paradigma do capitalismo agrário, o qual considera a questão 

agrária como um problema insolúvel no capitalismo, daí, propõe como solução a integração 

dos camponeses ao mercado e ao capital.  A partir daí, entende-se que integrado ao mercado e  

ao conjunto de políticas desenvolvidas pelo Estado, o problema agrário seria superado. 

Na atual conjuntura brasileira, os debates e políticas governamentais e não 

governamentais têm largamente se apoiado no Paradigma do Capitalismo Agrário, o qual, 

inclusive tem dado sustentação às políticas públicas na direção do agronegócio. Entendem 

seus seguidores que  o agronegócio é o caminho promissor capaz de  fortalecer a  ressistência 

do pequeno produtor, agora travestido de agricultor familiar, em meio à lógica imperante do 

capital. 

 Na dinâmica da atual conjuntura, o "conceito" de agricultura familiar, conforme 

Fernandes (2001), alicerça-se por forte cunho político, sendo divulgado e orientado 

principalmente  através do NEAD (Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural) no 

Governo Fernando Henrique Cardoso. Vale observar que este núcleo é integrante do  

Ministério do Desenvolvimento Agrário,  e suas pesquisas têm orientado as políticas públicas 

na direção do desenvolvimento agrário tendo como base estruturante o fortalecimento e 

consolidação da agricultura familiar e segurança alimentar.  

Nessa direção, Fernandes, afirma que os projetos do governo foram criados a 

partir de uma forte influência da visão da agricultura familiar (2001, p.34-35). Acerca da 

construção da persona, agricultor familiar, entende, Bombordi, 

 

creio que estão postos pelo menos dois perigos quando da "aplicação" 

desta visão teórica nas políticas públicas no tocante à questão agrária: 

o primeiro é imputar uma camisa de força (empresarial) nos 

camponeses que já estão estabelecidos, o segundo é o refreamento da 

reforma agrária por não conceberem a continuidade do campesinato, a 

despeito da atuação de milhares de famílias sem-terra no campo 

(2003,p 30). 

 

Sob ótica neoliberal  tem-se  implantado um projeto para o Novo Rural Brasileiro, 

rumo  a uma reforma agrária à brasileira, o eixo é o incentivo à prática da “agricultur 

familiar”. Essa direção tem provocado posicionamentos críticos daqueles  que insistem em 

afirmar  que são figuras diferenciadas camponês e agricultor familiar. Assim, observa 

Almeida 

é fundamentalmente isso que distingue a família camponesa do 

empresário capitalista, pois, enquanto o capitalista investe nos setores 

mais lucrativos visando ao máximo de retorno possível, a família 
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camponesa cessa imediatamente o sobretrabalho ao alcançar o 

equilíbrio trabalho-consumo, já que seu objetivo é reproduzir-se como 

unidade de produção econômica camponesa (2006, p. 74). 

 

Acerca da persona do camponês, Wanderley (1996), compreende  que o 

campesinato em suas raízes históricas se constituiu  “uma das formas sociais de agricultura 

familiar, uma vez que ela se funda sobre a relação acima indicada entre propriedade, trabalho 

e família”(p. 03). Nessa concepção o desenvolvimento capitalista não poderia comportar 

outras classes além da burguesia e do proletariado, sendo portanto, a descampenização uma 

conseqüência necessária e inevitável  a expansão das forças do capital, que, 

ao procurar compreender  o cálculo camponês, Chayanov alicerça suas 

discussões na teoria do balanço trabalho-consumo, apreendendo a 

racionalidade camponesa de modo a  diferenciá-la do comportamento 

capitalista. Nessa direção, propôs a convivência e permanência 

camponesa à lógica capitalista de reprodução e homogeneização das 

relações sociais rumo à acumulação” (ALMEIDA, 2006, p. 69-71). 

 

Daí, engendraram as discussões a respeito das teorias do campesinato 

fundamentadas nos clássicos destacados acima, eclodindo no paradigma discursão 

desintegração ou permanência do campesinato diante do processo de reprodução do sistema 

capitalista. Contudo,  contraditoriamente o sistema capitalista (re)cria formas de trabalho não-

capitalista, a qual visualiza diferentes maneiras de produção do trabalho agrícola 

desenvolvido pelo camponês como por exemplo a parceria, o arrendamento, os meeiros, 

dentre outras, o qual entende Oliveira (1991)  que essa relação contraditória gerado pelo 

sistema capitalista, 

 

entender o desenvolvimento desigual do modo capitalista de produção 

na formação social capitalista, significa entender que ele supõe sua 

reprodução ampliada, ou seja, que ela só será possível se articulada 

com relações sociais não-capitalista. E o campo tem sido um dos 

lugares privilegiados da reprodução dessas relações de produção não-

capitalista (OLIVEIRA, 19991, p. 11). 

 

Tomando como base em seus estudos esses elementos, Chayanov defende a tese 

de  que,  a sobrevivência do campesinato é resultante dos objetivos não-capitalista do 

camponês como forma de negar à relação de produção existente no modelo de produção 

agrário capitalista, pois a finalidade do camponês é a reprodução da família e para isto, é 

fundamental a propriedade da terra como garantia de sua existência. No entanto, Chayanov 

(1980) “(...) esclarece que a família camponesa visa unicamente à maneira mais fácil de 
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satisfazer sua necessidade em consonância com o gasto da força de trabalho” (Apud, 

ALMEIDA, 2006, p. ). 

Assim, evidenciam-se a diferenciação entre camponês e produtor agrícola 

capitalista, pois ambos possuem objetivos e anseios distintos. Assim, torna-se importante o 

significado da propriedade da terra, do seu modo de vida, como meio de produção e 

reprodução da família e lócus de lutas e resistência em torno da conquista do seu espaço em 

meio ao desenvolvimento do capitalismo agrário. 

    Na dualidade do discurso que impera na academia e nos movimentos sociais, a 

análise que direciona a compreensão desse trabalho, entende que  nosso País transitou da 

“democracia dos oligarcas” à “democracia do grande capital”, com transparente dissociação 

entre desenvolvimento capitalista e regime político democrático. Esse processo manteve e 

aprofundou laços de dependência em relação ao exterior e ocorreu sem uma desagregação 

radical da herança colonial na conformação da estrutura agrária brasileira. Dessa herança 

permanecem tanto a subordinação da produção agrícola aos interesses exportadores, quanto 

aos componentes não-capitalistas nas relações de produção e  formas de propriedade, que não 

são redimencionadas e incorporadas à expansão capitalista. 

Gradualmente com a modernização capitalista se tecnifica a grande propriedade 

territorial que assume a face racional de empresa capitalista, e passa a conviver com as 

vantagens da apropriação de renda fundiária acompanhada da concentração da propriedade 

territorial e de uma ampla expropriação de trabalhadores. Cresce a massa de assalariados 

rurais e urbanos, necessária à expansão do mercado interno, e às exigências de ampliação da 

produção e da produtividade. Esse mesmo desenvolvimento incorpora e recria a pequena 

produção mercantil simples – parceiros, pequenos arrendatários, posseiros – submetendo-os 

ao jugo do capital (comercial, industrial, financeiro) e à renda fundiária. Assalariados 

agrícolas e camponeses experimentam uma permanente privação dos direitos sociais, 

trabalhistas e políticos ( OLIVEIRA,2010). 

Podemos verificar que, ao contrário do que supunha a tradição marxista-leninista, 

o Brasil experimentou um processo de modernização capitalista, sem por isso ser obrigado a 

realizar uma “revolução democrático-burguesa” ou de libertação nacional segundo o modelo 

jacobino. O latifúndio pré-capitalista e a dependência face ao imperialismo não se revelaram 

como obstáculos insuperáveis ao completo desenvolvimento capitalista do País. Por um lado, 

gradualmente e “pelo alto”, a grande propriedade transformou-se em empresa capitalista 

agrária e, de outro, com a internacionalização do mercado, a participação do capital 

estrangeiro contribuiu para reforçar a conversão do Brasil em país moderno com alta taxa de 
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urbanização e complexa estrutura social. 

Na incursão da nossa história, observa-se que a burguesia brasileira tem suas 

raízes profundamente imbricadas às bases do poder oligárquico e à sua renovação diante da 

expansão dos interesses comerciais, financeiros e industriais. Essa expansão determinou uma 

diferenciação e reintegração do poder – qualificado impropriamente de “crise do poder 

oligárquico” – que anuncia o início da era da modernidade no País 

(FERNANDES,2001,p.30).             

A velha oligarquia agrária recompõe-se, moderniza-se economicamente, refaz 

alianças para se manter no bloco do poder, influenciando decisivamente as bases 

conservadoras da dominação burguesa no Brasil. Esse veículo marca  o “horizonte” cultural 

da burguesia”, que se socializa polarizada por um forte  conservadorismo sociocultural e 

político, traduzido no mandonismo oligárquico. A ele se aliam as representações ideais da 

burguesia, segundo o modelo francês, como símbolo da modernidade, e princípios da livre 

concorrência. 

A revolução burguesa no País nasce articulada com o selo do mundo rural, sendo 

a classe dos proprietários de terra um de seus protagonistas. Como já observamos, foi a 

agricultura que viabilizou historicamente a acumulação de capital de âmbito comercial e da 

indústria. Aos fazendeiros, juntaram-se os imigrantes que vinham cobrir as necessidades de 

suprimentos de mão-de-obra no campo e na cidade. 

A burguesia no seu horizonte cultural e no seu circuíto político adapta-se  à 

industrialização intensiva na consolidação da economia  brasileira como uma economia de 

regulação monopolista. Esse quadro acaba por agravar o desenvolvimento desigual interno  

intensificando a dominação externa.  

A esse panorama soma-se a  tradição cultural e política conservadora de defesa do 

progresso dentro da ordem, prevenindo e antecipando-se  às ameaças revolucionárias na 

história brasileira. Segundo Fernandes (1975), para fazer frente à crise do poder burguês, essa 

classe realiza uma recomposição de suas frações internas, preservando a aliança com o grande 

proprietário territorial e uma sólida união com o grande capital internacional, tendo  no Estado 

o eixo da recomposição ao poder burguês, apartado do conjunto da nação.  

Esse posicionamento é ratificado por outros estudos, reafirmando que, no país, a 

questão agrária é decisiva para a compreensão das formas históricas assumidas pelo Estado 

ante a permanente presença dos interesses vinculados à propriedade territorial na composição 

política do poder, interferindo nas grandes transformações operadas na vida da nação 

(CAMARGO,1983;IANNI,1984b). Vale também lembrar que, as lutas sociais no campo 



68 
 

passam pela “propriedade fundiária”. Salientamos que,  o papel da propriedade territorial não 

significa subestimar a interferência do grande capital nos negócios do Estado, uma vez que o 

interesse do capital e da renda da terra tendem aqui a se fundir numa única e mesma figura, 

metamorfoseando o proprietário de terras em capitalista e vice-versa. 

As composições do bloco de poder, ao longo da história política republicana, 

contaram com alianças que, ao excluírem os trabalhadores rurais – inclusive dos pactos 

populistas -, tornaram possível a manutenção da velha oligarquia fundiária nas alianças do 

poder. Ao mesmo tempo, a burguesia industrial era beneficiada com o aumento da população 

sobrante,  rebaixando os salários urbanos (COUTINHO,1984). Os interesses atinentes à 

propriedade fundiária foram preservados, sem impedir a modernização capitalista, dando 

forma à modernidade arcaica no Brasil (SCHWARZ,1981). As elites dominantes brasileiras 

envolvidas nas atividades comerciais agroexportadoras identificam-se no mercado 

internacional com a lógica internacional do lucro, bem como, com as ideias de liberdade e 

igualdade que pressupõem. 

Na modernização conservadora articula-se o progresso no marco da ordem e 

atribui um termo lento às “transformações operadas, de modo que o novo surge como um 

desdobramento do velho” (MARTINS,1994,p.30). Ela permite explicar a incorporação e/ou 

criação de relações sociais agrárias ou atrasadas nos setores de ponta na economia, que 

adquirirem forças nos anos recentes, com a personagem, a escravidão por dívida, à 

clandestinidade nas relações de trabalho e sua precarização mediante a regressão dos direitos 

sociais e trabalhistas. 

A constante dessa trajetória tem sido a permanente exclusão dos trabalhadores 

urbanos e rurais das decisões do Estado e do bloco do poder, sujeitos à repressão 

centralizadora do Estado e ao arbítrio do poder privado dos chefes políticos locais  e 

regionais. A  contrapartida da força, do arbítrio, da anulação da cidadania dos trabalhadores 

tem sido o caráter explosivo das lutas sociais, assim como a presença da violência no 

cotidiano das classes subalternas (MELLO FRANCO,1976). O amadurecimento político dos 

trabalhadores rurais é resultante de um longo e intermitente processo de lutas, expressas  nos 

quilombos, nas greves do colonato, no cangaço, nos movimentos messiânicos, nas ligas  

camponesas, no sindicalismo rural
25

, nas lutas, greves dos assalariados permanentes e 

temporários, e na luta pela terra dos posseiros, parceiros e arrendatários.  Essas lutas se unem 

                                                           
25

Sindicalismo que caracteriza o período que vai de 1978 aos anos de 1990 manifesta-se pelo teor combativo de 

suas estratégias sindicais, sobretudo daqueles de enfoque conflitual entre capital e trabalho. Este sindicalismo 

tem  origem corporativista, assistencialista, peleguismo, mesmo tendo as  bases sindicais SILVA, Tarcísio 

Augusto Alves. O Sindicalismo Rural e os caminhos para a autogestão: uma superação do assistencialismo?.  
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à história do movimento operário urbano e do sindicalismo brasileiro,  remontando aos 

princípios da industrialização. 

Com ela verifica-se a aliança do grande capital financeiro, nacional e 

internacional, com o Estado-Nação que passa a conviver com os interesses oligárquicos e 

patrimoniais, que também se expressam nas políticas e diretrizes  governamentais, 

imprimindo um ritmo lento à modernização capitalista da sociedade.  

Traduzindo a análise a partir da questão agrária no Brasil, a propriedade da terra, 

sua distribuição e fundamentação, têm no desenvolvimento do capitalismo moderno relações 

desiguais e contraditórias de caráter rentista que se formou no país e continua colocando entre 

suas contradições principais, as formas de apropriação privada da terra. Isso significa que no 

Brasil, a concentração da propriedade privada da terra atua como processo de concentração de 

riqueza, portanto, de capital (OLIVEIRA,2010). Em suas análises sobre o desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil, José de Souza Martins afirma que, 

 

a propriedade da terra é o centro histórico de um sistema político 

persistente. Associada ao capital moderno deu a esse sistema político 

uma força renovada, que bloqueia tanto a constituição da verdadeira 

sociedade civil, quanto a cidadania de seus membros [...]. No Brasil,  

o atraso  é um instrumento de poder [...]. Ao contrário do que ocorria 

com o modelo clássico da relação entre terra e capital, em que a terra 

(e a renda territorial, isto é, preço da terra) é reconhecida como 

entrave à circulação do capital. No modelo brasileiro o empecilho à 

reprodução capitalista do capital na agricultura não foi removido por 

uma reforma agrária, mas pelos incentivos fiscais. O empresário 

pagava pela terra, mesmo quando terra sem documentação lícita e, 

portanto, produto de grilagem, isto é, de formas ilícitas de aquisição. 

Em compensação, recebia gratuitamente, sob a forma de incentivos 

fiscal, o capital, o capital de que necessitava para tornar produtiva. O 

modelo brasileiro inverteu o modelo clássico (1994, p.13-19). 

 

Assim, nos defrontamos com um processo em que “o capitalista transformou-se 

em proprietário da terra [...] agora estamos diante de um modelo antidemocrático de 

desenvolvimento capitalista, apoiado num pacto capitalista  que tem suas raízes gestadas no 

período da ditadura militar” (MARTINS,1994,p.15). 

Nas particularidades da questão agrária brasileira consequentemente sobressai o 

processo contraditório, desigual e combinado do desenvolvimento capitalista de produção do 

país. Ao mesmo tempo que se desenvolvem e avançam as relações de natureza 

especificamente capitalista, amplia-se o trabalho assalariado, contraditoriamente reproduzem 

relações do campesinato, a peonagem e suas diferentes formas de “escravidão pela dívida” 
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etc, todas necessárias à sua lógica de desenvolvimento. Daí mostrar-se fundamental o debate 

sobre a questão da propriedade privada da terra no desenvolvimento do capitalismo no Brasil. 

E como explica Martins, 

 

quando o capitalismo se apropria da terra, ele o faz com o intuito de 

lucro, direto ou indireto. Ou a terra serve para explorar o trabalho de 

quem não tem terra; ou a terra ser vendida por alto preço a quem  dela 

precisar para trabalhar e não a tem. Por isso, nem sempre a 

apropriação da terra pelo capital se deve à vontade do capitalista de se 

dedicar à agricultura. O monopólio de classe sobre a terra assegura ao 

capitalista o direito de cobrar da sociedade inteira um tributo pelo uso 

da terra. É a chamada  renda fundiária ou renda da terra. A renda não 

existe apenas  quando a terra é alugada; ela existe também quando a 

terra é vendida. Alugar ou vender significa cobrar uma renda para que 

a terra seja utilizada. [...]. A terra é completamente diferente dos 

outros meios  de produção. [...] O mesmo não acontece com a terra. Já 

os economistas clássicos dos séculos VXIII e XIX diziam que a 

propriedade capitalista da terra é uma irracionalidade porque  a terra 

não é produto do trabalho e, por isso mesmo, não pode ser produto do 

capital. A terra é um bem natural (1980,p.60-61). 

 

Sob o capitalismo verifica-se que a terra quando transformada em mercadoria tem 

efeitos diferentes das demais mercadorias. A diferença se encontra na terra, não como fruto do 

trabalho humano, mercadoria que não circula, em seu lugar circula o seu representante, o 

título de propriedade. É pois,  esta relação entre propriedade privada capitalista da terra e da 

renda fundiária que permite o enriquecimento do seu proprietário (MARTINS,1994).  

As discussões travadas no interior da questão agrária e do campesinato no Estado 

capitalista, ao longo das décadas, trouxeram recortes característicos de concepções  e dos 

modelos de reforma agrária adotados na América Latina e nela o Brasil. As configurações que 

assumimos trazem características delineadas nos contextos sócio-historicamente 

determinados, com  particularidades ao enfrentamento à questão agrária na realidade do 

Brasil. 
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CAPITULO 3 - QUESTÃO AGRÁRIA E REFORMA AGRÁRIA NO COMPASSO DA 

HISTÓRIA BRASILEIRA 

 

“o povo brasileiro não pode esperar nenhuma 

transformação social que ele não possa conquistar com 

suas próprias mãos”. Plínio de Arruda Sampaio Jr. –

Economista. 

 

 

Este capítulo objetiva apresentar o trato ao enfrentamento à questão agrária e à 

reforma agrária ao longo da história brasileira. Para isso, contextualizamos as discussões da 

República Velha à década de  1960 observando os aspectos relativos do não reconhecimento à 

relevância do debate sobre a questão agrária  e a reforma agrária. 

Em seguida  focalizamos as ações empreendidas  à questão agrária no governo  

militar. Para isso, conferimos atenção especial ao pacto tecnicamente modernizante e 

socialmente conservador estabelecido, principalmente a partir de 1970. 

Por fim, abordamos o tratamento dado à questão agrária brasileira a partir da 

Constituição Federal de 1988, situando a tendência atual do debate. Daí analisamos o II Plano 

Nacional de Reforma Agrária, a democratização do  acesso à terra via crédito fundiário e a 

abordagem do desenvolvimento territorial. 

 

3.1- As propaladas questão agrária e reforma agrária: trajetória e configurações no 

Brasil 

3.1.1- No marco da modernização e desenvolvimento 

Ao assumir que a  questão social é indissociável da sociabilidade do  capital, 

também reconhecemos que essa abordagem envolve uma arena de lutas  políticas e culturais 

contra as desigualdades socialmente produzidas na sociedade capitalista 

(IAMAMOTO,2008). Dentre suas configurações, vislumbramos,  a questão agrária e suas 

expressões  no espaço rural e urbano, em conjunturas determinadas. 

O debate sobre o que se convencionou  chamar “a questão agrária no Brasil” 

perpassa diferentes interpretações: desde aquela que a define como problema de ordem 

econômica, política e social,  expressa na pobreza e desigualdade social, à aquela que a 

compreende como um “conjunto de problemas inerentes ao desenvolvimento do capitalismo 
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na agricultura” (OLIVEIRA, 2001, p.10). Não se pode ignorar, entretanto, que as discussões 

têm privilegiado frequentemente as manifestações da questão agrária deixando em segundo 

plano seus determinantes. 

Vale observar que no Brasil, desde o momento em que o Estado reconheceu a 

questão social (1930) como caso de polícia, as políticas públicas se mostraram  historicamente 

voltadas para atender a interesses de grupos dominantes. Particularmente, no meio rural, o 

período colonial se evidenciou por manter privilégios de grandes produtores,  e ainda hoje, a 

forma como se utiliza a terra não representa os interesses da sociedade como um todo, muito 

menos  dos pequenos agricultores e trabalhadores  rurais que  ficam com as sobras das 

políticas  dos mínimos sociais (MARTINS,1995) 

A concepção marxista compreende que a história da humanidade é constituída por 

uma permanente luta de classes numa dialética de forças entre poderosos e fracos, opressores 

e oprimidos.  Essas relações se reproduzem no campo a partir da expansão do  capital no 

Brasil e como refere Gorender (1994), a gênese do capitalismo reside fundamentalmente na 

transformação da renda da terra em capital agrário, bem como, na colocação dessa renda a 

serviço da acumulação. Nesta direção, passou a se processar em duas linhas de 

desenvolvimento: a linha da pequena exploração de caráter camponês-familiar
26

 e a do 

latifúndio que se transforma em empresa rural. Na trajetória  brasileira, observou-se que, 

 

os donatários não se preocuparam muito com essa subdivisão e muito 

menos com a já citada função social da terra. Vaidosos e detentores de 

inúmeros privilégios típicos da nobreza da época, sentiam-se donos 

absolutos das terras e valiam-se delas somente para motivos de 

grandeza pessoal e ostentação de poder (STRAZZACAPPA E 

MONTANARI, 1999, p.22). 

 

 

Na modernidade, esse legado cultural tem seguidores. Na posição de grande 

proprietário, o dono da terra passou a impor condições de trabalho e dominação, reforçando a 

permanência da exploração ao pequeno trabalhador rural associada à concentração da 

propriedade e dos meios de produção, da renda, do poder  econômico e político nas mãos dos 

que dominam o cenário rural (GRAZIANO DA SILVA, 1996). Esta realidade se traduziu 

num palco de lutas entre trabalhadores expropriados e fazendeiros, ratificando aquele 

                                                           
26

 agricultura camponesa é o modo de fazer agricultura e de viver das famílias, que, tendo acesso à terra e aos 

recursos naturais que ela suporta, resolvem seus problemas reprodutivos por meio da produção rural, 

desenvolvida de tal maneira que não se diferencia o universo dos que decidem sobre a alocação do trabalho dos 

que se apropriam do resultado dessa alocação (COSTA, 2000, p.116-130). 
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pressuposto segundo o qual, a classe dirigente, jamais abriu ou, segundo Marx, abrirá mão do 

poder por livre e espontânea vontade, sendo inevitáveis os conflitos. Vale destacar ainda que, 

 

o poder  central sempre contou com a fidelidade e o apoio irrestrito 

das classes dominantes e da grande maioria dos políticos nordestinos. 

Em troca desse apoio seus interesses mais fundamentais eram 

preservados (como o monopólio da posse da terra e a repressão, e 

incentivos e créditos, subsídios e outros fatores de diversas ordens 

eram prodigalizados, principalmente através das políticas agrárias e 

órgãos como IAA ou DNOCS; e o Governo Federal também 

contribuía de modo direto para a manutenção de mecanismos 

clientelistas que viabilizaram os padrões tradicionais de dominação  

política vigente na região, como a utilização de verbas e das 

instituições do aparelho do Estado (CARVALHO, 1987, p.257). 

 

As raízes desse debate encontram-se nas últimas décadas do século XX, pós-1930, 

fruto das intensas discussões polarizadas entre a centralidade da questão agrária em torno do 

café e da grande depressão iniciada com a Quebra da Bolsa de Nova York. A partir da 

derrubada da oligarquia cafeeira (revolução de 1930), deu-se um grande impulso ao processo 

de industrialização, reconhecimentos dos direitos legais dos trabalhadores, papel central ao 

Estado no processo econômico, sem no entanto, intervir na ordem agrária. 

Na chamada “Era Vargas”, o Estado centrou-se no projeto desenvolvimentista 

modernizador do País subordinando a economia nacional aos interesses do grande capital 

monopolista internacional. Nesse panorama, as várias produções relativas à questão agrária 

apontaram outros elementos explicativos, dentre os  quais sua relação com a estrutura 

fundiária e com o avanço do capitalismo no campo. Como sustenta Graziano Silva (1996), os 

aspectos fundiários relacionam-se à estrutura de posse e uso da terra e, como tal, estão  

associados às formas de organização do trabalho e relacionavam-se, portanto, às 

transformações nas relações de produção: como se produz e de que forma se organiza o 

trabalho e a produção, o nível de renda e emprego dos trabalhadores rurais, a produtividade no 

campo, etc.   

Na busca para entender as implicações da questão agrária na sociedade brasileira, 

a hegemonia agrário-exportadora e a monocultura passaram a ser vistas como principais 

causas da fragilidade e da dependência externa da economia nacional, e certamente um risco à 

soberania do país.  Assim, começou a ser pensado um modelo de desenvolvimento 

modernizante para a economia nacional cuja proposta assentou-se nos programas de 

industrialização e modernização. 

A agricultura passou a assumir funções determinadas, com o objetivo de servir de 
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base ao processo de industrialização, quais sejam: abastecer a população; financiar as 

importações; baratear o preço da produção industrial nascente; gerar empregos e ocupar o 

território nacional. Nessa perspectiva, no universo imaginário nacional uma questão ganha 

centralidade: como uma agricultura atrasada possibilita o desenvolvimento do país?  Segundo 

Linhares e Teixeira (1999), nascia aí a questão agrária. 

Foi a partir de então, que a agricultura passou a ser submetida às necessidades da 

indústria nacional e suas orientações políticas voltaram-se para medidas e ações públicas 

visando tornar o meio rural não um setor subsidiário, mas, prioritário na industrialização. O 

ente estatal direciona  ações para o mundo rural promovendo a colonização interna do país e 

expandindo as fronteiras agrícolas mediante incorporação de  amplos vazios demográficos ao 

processo produtivo - o chamado processo de ocupação dos sertões (IDEM,1999). 

Na transição de uma sociedade predominantemente agroexportadora para uma 

sociedade urbana-industrial (1930-1945), Alves(1995) observou que isso não ocorreu  sem 

qualquer modificação da estrutura fundiária do país.  No período que segue (1945-1963) 

segundo Linhares e Teixeira (1999), a questão agrária foi consagrada como óbice ao 

desenvolvimento nacional, ou seja, os problemas restritos do campo invadiram a cidade, 

passando a questão agrária a ser identificada  como uma  questão nacional.  

Com o encerramento da fase autoritária do Estado Novo,   verificou-se um quadro  

que sinalizou a crise na área econômica com tendência à concentração de renda; queda do 

salário real; queda da taxa de acumulação do setor industrial; deterioração dos termos de 

intercâmbio internacional e, consequentemente, escassez de divisas, agravou-se a precaridade 

da vida no campo acelerando o processo de êxodo  rural. Somada a essas condições, a baixa 

produtividade agrícola gerava impactos na vida urbana, tornando urgente uma saída política.  

   Com o projeto desenvolvimentista de JK (1955) em que a industrialização e 

urbanização adentraram aceleradamente, a questão agrária ganhou espaço com grandes 

discussões centradas nos obstáculos que essa questão poderia representar para a consolidação 

do desenvolvimento da indústria. Muitos projetos-de-lei de reforma agrária foram 

apresentados ao Congresso Nacional, porém nenhum foi aprovado (PRADO JR,1979).  

Neste panorama, os debates e teses emergentes foram fundamentais ao 

posicionamento do Estado mediante uma série de providências dirigidas ao Congresso 

Nacional dando início a reforma agrária considerando-a "indispensável  para evitar conflitos 

no meio rural. Vale observar que foi a partir dos elementos extraídos do campo paradigmático 

do pensamento clássico brasileiro que as discussões tomaram outras dimensões presentes no 

diário do mundo rural do Brasil. 
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Retomando a posição do debate, verificou-se que a construção teórica e política da 

“questão agrária” no pensamento brasileiro veio a ocorrer de maneira mais sistemática a partir 

dos anos 1950, com a própria emergência da reforma agrária nas discussões políticas. A  

contribuição do debate faz emergir quatro centros de reflexões da intelectualidade: o Partido 

Comunista Brasileiro (PCB); a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

(Cepal); setores reformistas da Igreja Católica e os economistas conservadores (DELGADO, 

2006). 

Nessa direção, as teses dos principais intelectuais agrários do PCB, Caio Prado, 

Jr.Ignácio Rangel e Alberto Passos Guimarães,  protagonizaram teórica e politicamente o 

debate sobre a questão agrária nesse período. O cerne da tese de Caio Prado é o ataque às 

relações sociais fundiárias e de trabalho no meio rural brasileiro
27

. Estas relações impõem 

condições sub-humanas de vida à maior parte da população rural do país. Acreditava, então, 

na tendência ao assalariamento crescente da força de trabalho rural e por isso, destaca a defesa 

da legislação social trabalhista, tendo a reforma agrária um papel secundário. 

Ao contrário de Caio Prado, Alberto Passos Guimarães, na obra, “Quatro Séculos 

de Latifúndio” (1964) como corroboração de sua tese de “Restos feudais” na agricultura 

brasileira, observa o latifúndio brasileiro como uma espécie de feudalismo agrário, cuja 

transformação o  capitalismo não realiza, mas que a reforma agrária deveria fazer. Para esse 

autor, o problema agrário brasileiro surge não da transformação rápida da agricultura 

(passagem de uma economia de subsistência para uma economia de mercado), mas dos 

obstáculos à essa transformação decorrentes do passado latifundiário colonial do país. A causa 

básica dos contínuos deslocamentos da população rural seria o monopólio da posse da terra, o 

qual impediria o estabelecimento produtivo da população no próprio meio rural. 

O autor concluiu que a herança feudal reforçava o atraso e se constituía em um 

sério limite à industrialização e ao desenvolvimento do país, ou seja, os restos feudais eram a 

barreira ao desenvolvimento da agricultura como da própria economia nacional. Desta forma, 

a solução proposta pelo autor seria a superação dos restos feudais através de uma reforma 

agrária que acabasse com os latifúndios improdutivos e atrasados. 

Ignácio Rangel mostrou-se preocupado com a superpopulação rural como 

elemento gerador de uma questão agrária, “seja porque o setor rural não libera mão-de-obra 

para os demais setores ou ao, contrário, a libera em excesso” (RANGEL,1961). Entretanto, o 

                                                           
27

1960, Caio Prado Jr. pública sua “Contribuição para Análise da Questão Agrária no Brasil”, complementada 

em 1962, com a “Nova Contribuição à Questão Agrária no Brasil”, em que protagonizou um debate interno no 

PCB. 
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autor vê a reforma agrária como uma hipótese remota.  Embasado em seu diagnóstico, afirma 

que a expansão urbana e os mercados externos criariam uma solução alternativa para essa 

superpopulação rural neste período, protagonizada no Brasil pela contribuição de Celso 

Furtado e diagnosticada no Plano Trienal (1963-1965). 

É importante destacar que na década de 1960 vivia-se uma extrema polarização 

político-ideológica no Brasil marcada pelo acirramento das contradições sociais e a ascensão 

dos movimentos populares enquanto atores importantes na cena política brasileira. Nesse 

ínterim, Furtado passa de uma postura “técnico” e incorpora no debate político-ideológico  

defendendo um projeto de reforma para o capitalismo brasileiro, ao tempo que se opõe ao 

revolucionário, de inspiração marxista-leninista.  

Nesta dinâmica, Furtado passa a defender a realização das reformas de base como 

medidas necessárias à diminuição da miséria, entendendo que esta era o principal fator 

instigador da expansão de ideias revolucionárias. Daí centrou-se  na problemática da questão 

regional, especialmente, no desenvolvimento do Nordeste. 

A proposta para  desenvolver o nordeste e a reforma agrária, ganha espaço na obra 

de Celso Furtado no pré-1964. Furtado passou a atuar no aparelho estatal com objetivo de 

elaborar um plano de desenvolvimento para o Nordeste, tempo que fomentou a criação da 

SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste). Contudo, vale sublinhar que 

as soluções para os problemas nordestinos na visão furtadiana passavam pela modificação das 

estruturas produtivas da região, sem se voltar diretamente para a questão da reforma agrária.  

Para Wilson Cano (2000), Furtado afirmou que a solução para o problema do 

superexcedente populacional na zona rural nordestina passaria pela reforma agrária e que essa 

proposta constaria no documento do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 

(GTDN)
28

. Todavia, o referido autor, afirma que o termo “reforma agrária” não aparece em 

nenhum momento desse texto. O que está presente é a tese da necessidade de mudanças no 

sentido de se “reorganizar a unidade produtiva da região semi-árida” e não propriamente de se 

fazer a reforma agrária. Como o próprio Cano (2000) reconhece, o objetivo central era 

instituir relações capitalistas de produção, ou seja, introduzir renda monetária na região com 

base no assalariamento dos trabalhadores.  

                                                           
28 Economista Celso Monteiro  Furtado em 1958 foi nomeado pelo presidente Juscelino Kubitschek como 
interventor junto ao Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN).  Em 1959  em reunião 

convocada por Kubitschek para discutir a situação do Nordeste, decorrente de uma grave  seca. Celso Furtado 

apresentou a JK os resultados dos estudos que vinha realizando junto ao GTDN, passando a partir de então a ser 

incumbido de elaborar um plano de política econômica para aquela região (CONO, Wilson,2000). 
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O tema da reforma agrária, com relação ao problema do desenvolvimento 

econômico do Nordeste, foi trabalhada por Furtado no texto a “Operação Nordeste”, que 

corresponde a uma conferência proferida por ele no ISEB (Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros). Esse tema só foi abordado depois da exposição principal, no momento do debate 

com as pessoas que acompanhavam tal evento. [...] “A reforma, na caatinga, não pode ser 

divisão da terra, e sim reorganização da agricultura, proporcionando ao homem melhor nível 

de vida” (FURTADO,1959,p.57). 

O debate sobre a reforma agrária na construção do pensamento católico, embora 

importante, não foi considerado paradigmático dado a ausência de base científica. Entretanto, 

suas discussões a partir da doutrina social da Igreja Católica tiveram uma influência política e 

social neste período, dando início ao processo de mudança na mentalidade dos católicos sobre 

a reforma agrária. 

 O pensamento católico sobre a questão agrária surge principalmente por meio das 

declarações dos seus bispos, cartas pastorais e nas encíclicas sociais do Vaticano. O foco da 

questão agrária nas cartas pastorais e manifestações do episcopado nos anos 1950 e 1960 é a 

tentativa de aplicação da doutrina social da Igreja em contraste à uma realidade agrária de 

grave injustiça e exclusão social que acomedia a população rural brasileira. 

Em contraponto, pesa fortemente no discurso e na prática eclesial uma disputa de 

espaço com a esquerda, protagonizada pelo PCB, cujas estratégias de organização dos 

trabalhadores rurais e a defesa da reforma agrária são assumidas competitivamente pelo 

episcopado. É nesse contexto político e social que a igreja católica desenvolve importante 

papel na luta política de organização do sindicalismo rural brasileiro ao mesmo tempo em que 

exercerá influência na conceituação do direito da propriedade fundiária, legitimada em sua 

doutrina social pelo princípio da função social da terra.
29

.  

Esse princípio que não é exclusivo da doutrina social irá se inscrever de direito 

nas normas do Estatuto da Terra de 1964, e mais tarde na Constituição Federal de 1988. O 

princípio da função social substitui de jure a velha tradição do direito de propriedade, 

proveniente da Lei de Terras de 1850 que trata a terra como se fosse uma simples mercadoria 

(DELGADO,2006). 

O pensamento católico acerca da questão agrária e reforma agrária ganhou 

expressão com o denominado “cristianismo da libertação”. Este emergiu no começo dos anos 

                                                           
29

 51º sindicato foi organizado com apoio do regime ditatorial, com direção do bispo dom Eugênio, exatamente no 
Rio Grande onde nascia as experiências de Educação Rural com o método de Paulo Freire, Pedagogia da 

Autonomia, Libertação, Conscientização. 
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1960, quando a Juventude Universitária Católica Brasileira (JUC), influênciada pela cultura 

católica francesa progressista (Emmanuel Mounier e a revista Esprit, o padre Lebret e o 

movimento “Economia y Humanismo”, o Karl Marx do jesuíta J.Y. Calvez), formulou pela 

primeira vez, em nome do cristianismo, uma proposta radical de transformação social. Esse 

movimento se estendeu depois a outros países do continente e encontra, a partir dos anos 

1970, sua expressão cultural, política e espiritual na “Teologia da Libertação”
30

. 

No final dos anos 1950  e início de 1960 que os debates foram ampliados com a 

participação popular. As reformas de base (agrária, urbana, bancária e universitária) foram 

consideradas essenciais pelo governo para o desenvolvimento econômico e social do país. 

Destas, a reforma agrária foi a grande polarizadora das atenções. 

A criação da Superintendência de Política Agrária – SUPRA (1962) emergiu  com 

a atribuição de executar a reforma agrária. Em março de 1963, foi aprovado o Estatuto do 

Trabalhador Rural, visando regular as relações de trabalho no campo, que até então estivera à 

margem da legislação trabalhista. Um ano depois (1964), o Presidente da República assinou 

decreto prevendo a desapropriação para fins de reforma agrária das terras localizadas numa 

faixa de 10Km  ao longo das rodovias, ferrovias e açudes construídos pela União. Nele, o 

Estatudo da Terra (Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964) comenta a reforma agrária como 

lei do desenvolvimento rural, voltada para as propostas reformistas do governo militar. 

A tese da “modernização sem reforma”, é também o caminho perseguido pelo 

golpe militar de 1964. Por este caminho se sufoca a efervescência do debate agrário, tentando 

encerrá-lo pelo “argumento” da força.  Assim, os interlocutores da “questão agrária” até 1964, 

com a exceção de Caio Prado, debatiam “problemas propriamente agrários” no dizer de 

Ignácio Rangel: aqueles que dizem respeito às relações de produção e à estrutura fundiária e 

das suas conseqüências sociais, econômicas e políticas. Debatiam também as questões 

relativas à oferta e demanda de produtos agrícolas, seus efeitos sobre os preços, o emprego e o 

comércio exterior, como se estivessem também tratando da “questão agrária”.  Estas últimas 

são denominadas por Ignácio Rangel de problemas “impropriamente agrários”, ou externos às 

relações de produção. 

                                                           
30

 É importante destacar os dois principais teólogos da libertação, os brasileiros, Leonardo Boff e Frei Betto, 

estão, portanto, entre os precursores e inspiradores do altermundismo. Com seus escritos e suas palavras 

participam ativamente nas mobilizações do “movimento dos movimentos” e atualmente nos encontros do Fórum 

Social Mundial. Se sua influência é muito significativa no Brasil, onde militantes dos movimentos sociais, tais 

como sindicatos, MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e movimentos de mulheres provêm de 

comunidades eclesiais de base (CEBs) conhecidas Teologia da Libertação  tem seus escritos  muito conhecidos 

entre os cristãos de outros países, tanto da América Latina quando de outras partes do mundo 

(LÖWY,Michael,23/10/08). 
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No contexto de três décadas centrou-se o debate daqueles que reconheciam a 

existência de uma questão agrária e a necessidade de desconcentração fundiária e aqueles que 

via na modernização  o caminho para o desenvolvimento do país. Entretanto, com o apogeu 

da tutela militar,  as políticas de modernização do campo tornaram-se o caminho escolhido 

para o crescimento do Brasil 

3.1.2A reforma agrária  sob a tutela militar- 1964-1985 

 

O ciclo dos governos militares ergueu-se por mais de  21 anos em nosso País. 

Logo após assumir o poder, passaram a incluir a reforma agrária entre suas prioridades. Um 

grupo de trabalho foi imediatamente designado sob a coordenação do Ministro do 

Planejamento para a elaboração de um projeto-de-lei de reforma agrária. Assim, em  

30/11/64, o Presidente da República, após aprovação pelo Congresso Nacional, sancionou a 

Lei nº 4.504 que tratava do Estatuto da Terra. 

Com a criação de uma legislação para atenuar a questão agrária, o Estado sob a 

égide militar (1964-1984), em vez de dividir a propriedade, impulsionou a expansão  

capitalista  mediante política de modernização do latifúndio através do crédito rural
31

, 

fortemente subsidiado e abundante. O dinheiro farto e barato, aliado ao estímulo à cultura da 

soja - para gerar grandes excedentes exportáveis - expropriou e expulsou os pequenos 

proprietários rurais, favorecendo principalmente, as médias e grandes propriedades (ZAIDAN 

FILHO, 2001). 

As relações expressas no modelo capitalista de desenvolvimento para o campo  

passou nos  anos do golpe militar, mediante a vitória das forças conservadoras ou   pacto do  

Estado e burguesia agrária a erguer-se com base na  industrialização. Havia uma dupla 

intenção, de um lado, não contrariar os interesses da oligarquia rural, de outro, não prejudicar 

a emergente oligarquia industrial, dando-se, então, cabo ao projeto de financiamento à 

modernização parcial da agricultura.  

O processo de modernização também significou na substituição dos meios de 

produção tradicionais (enxada, arado, tração animal, etc) por máquinas e insumos de origens 

industriais. Entretanto, a  modernização não implicou na modificão da arcaica estrutura 

fundiária, nas relações de trabalho, mas determinou a elevação da produção e produtividade 

agrícola; por outro, acentuaram as desigualdades estruturais (GRAZIANO DA SILVA,1996). 
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Em seus estudos, Delgado (2006) afirma que o processo de modernização não só 

preservou, mas aprofundou a heterogeneidade da agricultura brasileira, tanto no uso variado 

de tecnologia como das relações de trabalho predominantes. Os indicadores de modernização  

concentraram-se nas regiões Sul e Sudeste e parcialmente no Centro-Oeste – à época uma 

fronteira agrícola. Observou-se que na Amazônia e Nordeste, por seu turno, foram bem mais 

baixos os índices de modernização técnica. 

A expansão capitalista impôs uma reordenação territorial no campo, levando por 

um lado, o Estado a atuar no sentido de estimular esses setores competitivos e, por outro, 

praticamente a abandonar culturas que se constituíram historicamente na alimentação básica 

dos trabalhadores brasileiros (ABRANOVAY, 1992). Para fazer funcionar o desenvolvimento 

industrial não houve por parte do Estado uma intenção de modernizar genericamente a 

agricultura. Decidiu-se privilegiar alguns pontos (de exportação) em detrimento de outros (de 

subsistência); algumas regiões  (Centro-Sul) em detrimento de outras (Norte-Nordeste). A 

ideia de modernizar a agricultura foi associada à de conservar e até mesmo a de acentuar a 

concentração de terra e renda mantendo as arcáicas relações  de trabalho no  campo. Assim, 

 

a política de incentivo à modernização da agricultura terminou se 

transformando numa política de incentivo à concentração de terras, 

uma vez que a criação  de infra-estrutura e juros subsidiados 

determinaram um processo de valorização das mesmas. No entanto, a 

relação inversa não existe: o processo de concentração de terras não 

significou necessariamente uma modernização da agricultura (SORJ, 

1980, p.116). 

 

Nesse quadro histórico as contradições expressas no agravamento da questão 

social, inerentes ao processo de modernização do campo brasileiro, aguçaram as Ligas 

Camponesas
32

 que se inseriram nos anos 1960 como o mais importante movimento social. 

Constituíram-se numa forma de organização das massas camponesas do Nordeste, em 

especial dos moradores dos Engenhos da Zona da Mata e, principalmente nos Estados de 

Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.  Em 1963, o  Conselho Nacional das Ligas 

Camponesas do Brasil resolveu por unanimidade criar a Organização Política  das Ligas 

Camponesas do Brasil (LCB), tornando ainda mais expressiva a questão no campo, que passa 

                                                           
32

 Ligas Camponêsas: Manoel Correia de Andrade esclarece sobre ligas camponesas e também quanto à 
designação camponês: [...] não era usado no Brasil para indicar os nossos trabalhadores rurais, até os meados do 

século XX, quando estes se organizaram em associações e passaram a reivindicar seus direitos frente aos grandes 

e médios proprietários. A partir de então, as correntes políticas de esquerda que apoiavam estes movimentos 

passaram a chamar, de forma generalizada, os trabalhadores rurais de camponeses, daí o nome das chamadas 

ligas camponesas, popularizando esta denominação (ANDRADE, 2011, p.6). 
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a espacializar em escala nacional
33

 (STÉDILE, 2004). 

A questão agrária se tornará uma questão nacional e a ditadura civil-militar, ainda 

que negando o campesinato e demais trabalhadores rurais, sobretudo com a enorme repressão 

às ligas camponesas e aos sindicalistas, instituíram políticas públicas explicitamente para a 

reforma agrária, daí, a célebre fase: “para não perder os dedos vão-se os  anéis”. Algumas 

ações de políticas públicas foram instituídas, tais como; a criação do  Estatuto da Terra 

(1963), que criou o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária – IBRA, passou a reconhecer 

legalmente a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura (Contag)  e os Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais (STRs), ainda que sob controle político. Foram criadas cooperativas, o  

Estatuto do Trabalhador Rural, a Política de Crédito Rural e Assistência Técnica e Extensão 

Rural, etc (PORTO,2006). Tanto as ligas camponesas como o nascente sindicalismo rural
34

  

se constituíram marcos ao trazerem à cena política nacional novos protagonistas em luta pela 

reforma agrária. 

As políticas do governo militar, contraditoriamente acentuaram ainda mais a 

polaridade  pobreza e latifúndio.  Favoreceram a economia brasileira para que a mesma 

chegasse na década de 1970 com crescente vigor,  “os tempos do milagre brasileiro" 
35

, no 

qual,  o País urbanizou-se e industrializou-se em alta velocidade, sem ter que democratizar a 

posse da terra, nem precisar do mercado interno rural (MARTINS, 2003).  

A partir das reformas econômicas empreendidas no âmbito do PAEG - Plano de 

Ação Econômico do Governo, de 1964, bem como, do posterior  “milagre econômico” 

período compreendido ao intervalo dos anos 1967 a 1973 século XX,  o modelo econômico 

brasileiro cresceu na sua plenitude conservadora, vias empreendidas com vistas à ampliação 

da  capital (NAKATANI,2012).  

O fato é que, o grande salto para frente empreendido pelos militares pressupunha 

aceleração da indústria  - a dita modernização – sem reformas estruturais de amplo alcance e 

sem um processo de mobilização social mais amplo, uma vez que o grande objetivo das elites 
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 Os ‘de baixo’ (Florestan Fernandes) do campo adentram, pela 1ª vez em nossa história, à cena política 

nacional, superando a escala geográfica local e se lançando nacionalmente. Seja com as Ligas Camponesas, seja 
com a Contag, marcam um dos momentos mais importantes das lutas democráticas no Brasil tornando visível os 

limites autoritários que conformam nossa formação política. 
34

 No Estado Novo (1944), foi  regulamentado formalmente a sindicalização rural conforme Decreto-Lei n.º 
7.038 de 10/11/94. A  estrutura sindical foi atrelada a determinação da  CLT. 
35

 Milagre Brasileiro. No  período do “Milagre Econômico”, o modelo adotado alicerçou no binômio segurança-

desenvolvimento, obteve elevadas somas de recursos de capital externo, do empresário nacional e do próprio 

Estado que interveio como agente econômico. Foi à política de incentivos governamentais, direcionada à 

exportação de produtos nacionais que garantiu o sucesso do planejamento econômico,BARBOSA, Nilmar de 

Oliveira. PIB e Salário Mínimo no Milagre Econômico Brasileiro de 1968 a 1973. 2003. Disponível 

em:<http://www.anhanguera.edu.br/.Acesso em: 19 ago. 2007. 
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nacionais era avançar a acumulação capitalista sem abrir mão  do controle sobre a mudança 

social, ou , em outros termos, o objetivo (alcançado por fim) era “congelar a luta de classes, o 

tempo histórico, evidenciando uma resistência sociopática à mudança” 

(FERNANDES,2008,p.185). 

 Assim, a dolorosa modernização (GRAZIANO SILVA,2004) verificada na 

agricultura nos anos 1960 e 1970 teve  como uma de suas precondições a derrota de qualquer 

proposta de efetivar a reforma agrária, optando-se por um desenvolvimento capitalista no 

campo com a manutenção de uma estrutura fundiária rígida. Isso, evidentemente, excluía 

parcela significativa da população brasileira das “beneses” ,  dos ganhos de produtividade e 

acentuaria as pressões inflacionárias contidas no modelo, como de resto expulsaria as pessoas 

do campo numa escala ainda avassaladora para os centros urbanos. 

Concomitantemente ao “milagre econômico”, a mancha dos latifúndios se 

expandiu para  a Amazônia e todo o Norte do Brasil -  promovendo impactos ambientais 

incalculáveis-, como também se viu revigorado em áreas até então dominadas pela pequena 

agricultura, como no interior de São Paulo e Norte do Paraná. Com o agronegócio,  o 

complexo industrial voltado para a agricultura ganha espaço dominando e ampliando 

articuladamente os setores de expropriação e exploração dos trabalhadores rurais 

(DELGADO, 2006). 

Em certo sentido pode-se visualizar nesse processo de modernização, um pacto 

agrário tecnicamente modernizante e socialmente conservador que, simultaneamente à 

integração técnica da indústria com a agricultura trouxe  para o seu abrigo as oligarquias 

rurais ligadas  à grande propriedade territorial [..]. Vale ressaltar que no período da 

“modernização conservadora” estas oligarquias foram novamente assimiladas em programas e 

projetos especiais, os quais garantiram ao latifúndio a obtenção de inúmeras linhas de apoio e 

defesa à nova estrutura  fiscal e financeira do setor rural.  

Dando continuidade a esse modelo de desenvolvimento, o Governo Federal 

passou a lançar vários programas especiais de desenvolvimento regional, tendenciando um 

quadro de políticas públicas voltadas para a necessidade de integração inter-regional.  Dentre 

as ações, podemos considerar: Programa de Integração Nacional - PIN (1970); Programa de 

Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste - PROTERRA 

(1971); Programa Especial para o Vale do São Francisco - PROVALE (1972); Programa de 

Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia - POLAMAZÔNIA (1974); Programa de 

Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste - POLONORDESTE (1974), etc. 

Associado a tais projetos, grandes obras ergueram-se, tais como, as construções  de rodovias, 
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extensão da malha viária, usinas  hidrelétricas, barragens, etc. Essas ações tinham, dentre 

outros objetivos, a intenção de integrar as regiões brasileiras, sob o slogan  “integrar para não 

entregar”
36

. 

A década (1970) foi considerada um marco na expansão do capitalismo no Brasil, 

e especialmente para o Nordeste brasileiro. Nesse período, decorrente da reestruturação do 

sistema do poder, o desenvolvimento da referida região passou a ser de interesse do capital 

monopolista do Centro-Sul. As políticas públicas passaram a se orientar  pela tendência  de 

valorização do capital monopolista, subsidiando o capital que se dirigia ao Nordeste.  

 A política de incentivos adotada pela Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE) promoveu o investimento no Nordeste de grandes empresas localizadas 

no Centro-Sul vinculadas principalmente a projetos agropecuários.  Para isso, contaram com 

as ações da SUDENE no fortalecimento da pecuarização, que reeditou a concentração 

fundiária e instalação de grandes empresas capitalistas (OLIVEIRA, 1997). 

O Estado nos anos 1970, passou a (re)editar políticas públicas visando  criar e  

implantar  projetos capitalistas de caráter nacional e regional, apoiando-se no discurso de  

enfrentamento e minimização da questão social no campo. A região Nordeste passou a ser  

foco de intensa intervenção dado aos baixos indicadores econômicos e sociais. No entanto, na 

essência, acabou agravando ainda mais esse quadro de exclusão social, uma vez que, grande 

parte dos investimentos foram injetados para  subsidiaram a expansão capitalista. 

Entretanto, a euforia desenvolvimentista que marcou os governos militares, 

disseminadores do slogan do Novo Nordeste, na realidade nada mais era do que um novo 

momento da expansão do capitalismo monopolista no Brasil, alicerçado em uma política de 

incentivos fiscais, com intuito de alavancar a industrialização na Região (OLIVEIRA,2004). 

Conforme enfatizou Kautsky, [...] “ a indústria constitui a mola não apenas de sua própria 

evolução, mas ainda da evolução agrícola [...]. A grande indústria passa agora a dominar. A 

agricultura deve obedecer às suas ordens, adaptar-se às suas exigências” (1980,p. 317- 319). 

Segundo Gaudemar, esse foi um momento histórico que visou não inicialmente, o 

aumento de suas habilidades, nem tão pouco aprofundar sua  sujeição, mas a formação de uma 

relação que no mesmo mecanismo a tornara tanto mais “obediente quanto  mais útil, e 

imensamente ao interesse da acumulação do capital” (1993,p.127). 

                                                           
36

 O PIN e o PROTERRA foram os programas que obtiveram maior atenção, recebendo  soma significativa de 
recursos. Com o propósito de ocupar uma parte da Amazônia, ao longo da rodovia Transamazônica, o PIN era 

baseado em projetos de colonização em torno de agrovilas e, segundo a versão da época, buscava integrar "os 

homens sem terra do Nordeste com as terras sem homens da Amazônia." Na prática, verificou-se que a maior 

parte das cerca de 5.000 famílias deslocadas para a região eram procedentes do extremo Sul do País, 

principalmente, dos Estados do RS e de SC, e não do Nordeste. 
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Entretanto, a chamada modernização conservadora não se tornou viável à 

competitividade dos produtores da agricultura familiar, contribuindo ainda mais para a 

expropriação no campo. Uma “modernização dolorosa”, pois privilegiou as máquinas e 

insumos, e eliminou muitos postos de trabalho provocando o êxodo, aumento da pobreza e a 

desigualdade, principalmente na Região Nordeste em suas áreas rurais (SOUZA 

MARTINS,1995). 

Verificou-se, nesta lógica, que a mobilidade da força de trabalho foi assim 

introduzida. Inicialmente como a “condição de exercício da sua ‘liberdade’ de se deixar 

sujeitar ao capital, de se tornar a mercadoria, cujo consumo criará o valor e assim produzirá o 

capital” (GAUDEMAR,1988,p.190),ainda, 

 

a intensa mobilidade para o trabalho, momento da submissão da 

mobilidade do trabalhador às exigências do mercado, aquele em que o 

trabalhador, à mercê do capital e das suas crises periódicas, desloca-se  

de uma esfera de atividade para outra (GAUDEMAR,1977,p.193-

194). 

 

A dinâmica capitalista traduz as contradições que geram as crises, as quais 

acabam sendo destrutivas aos trabalhadores e à natureza, fazendo eclodir a barbárie ao longo 

da história nos diversos países (ENGELS,1986). Daí as constantes intervenções do Estado, 

intensificadas  desde os anos 1970, com a implantação de pacotes de políticas públicas de 

abrangência regional para conter a crise; ações públicas direcionadas  para a implantação de 

novos polos de desenvolvimento, privilegiando no semi-árido  investimentos em projetos de 

irrigação, dentre outras. Essas ações estimuladas pelo Estado, somadas à própria lógica da 

concentração do capital a partir dos grandes centros metropolitanos, fez aguçar a contraditória 

e desigual expansão entre a agricultura capitalista e a camponesa (SANTOS,M.2000). 

Conforme Sorj, 

 

o sentido  fundamental das políticas públicas para o setor agrário tem 

sido o de articular a expansão agrícola com o complexo agro-

industrial e as necessidades de abastecimento interno e às exportações, 

através de um conjunto de medidas, entre as quais o crédito rural 

ocupa um lugar privilegiado (1980, p.78). 

 

O conjunto de projetos e/ou programas especiais continuam a fazer parte dos 

pacotes de ações e intervenções idealizadas pelo Estado em integração com os organismos 

internacionais – Banco Mundial (BIRD), Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização 

das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) - representantes oficiais do 
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capital financeiro internacional e dos interesses dos países centrais. O objetivo imediato de 

tais  órgãos  era  corrigir os efeitos ou as consequências  negativas da globalização e do 

modelo neoliberal. Estes impõem uma nova ordem social, política e econômica para enfrentar 

o acirramento da questão social e suas expressões. 

Dentre o conjunto de programas, o Programa de Desenvolvimento de Àreas 

Integradas do Nordeste (POLONORDESTE), elaborado pelos estudos do IPEA,  teve como 

objetivo alcançar o desenvolvimento de áreas úmidas (decreto nº74,794, de 30.109.74). Sua 

concepção básica era a ideia de Pólo de Desenvolvimento, com perspectiva teoricamente 

integrada e concentrada, preferencialmente nos Perímetros de Irrigação do Departamento 

Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS), além disso, “pretendia fomentar a criação de 

polos de desenvolvimento no interior dos estados nordestinos” (PARREIRAS, 2007, p. 16-

17). Entretanto, redirecionou paulatinamente seu objetivo e passou a ser uma ferramenta de 

combate à pobreza. 

Nessa mesma direção, foi criado entre 74-76, o Programa Especial de Apoio ao 

Desenvolvimento da Região do Nordeste (Projeto Sertanejo), para as áreas sujeitas às secas,  

constituindo ambos nos primeiros programas especiais dirigidos para a  referida região. 

Conforme Parreira (2007), os pacotes de programas foram formulados  com a finalidade de:  

 

enfrentar  os problemas da população rural do Nordeste e (..) o 

governo federal à época esperava que esses programas pudessem 

aliviar a pressão demográfica-social provocada pelas dificuldades de 

acesso a terra  e da convivência com a seca (PARREIRAS, 2007, 

p.16). 

 

Sublinha-se que os referidos programas não alcançaram os objetivos propostos, 

visto que (..) as condições ecológicas na Amazônia e a resistência dos nordestinos à 

imigração, fizeram com que o projeto não tivesse êxito (IDEM,2006). Para Parreiras 

(2007,p.17) “as estratégias do POLONORDESTE não se efetivaram porque dependia, na 

prática, de uma integração institucional, o que não aconteceu”. De fato, tais instituições 

atuavam de forma isolada e desenvolviam as ações e intervenções de acordo com a lógica, 

direção, interesses e prioridades institucionais particulares.  

Dentre os seis programas que compõem o Projeto Nordeste, pode-se destacar o 

Programa de Apoio ao Pequeno Produtor (PAPP), resultante da absorção de quatro programas 

especiais que existiram nas décadas de 1970 e 1980. Estes  tinham a região  Nordeste e o meio 

rural como área de abrangência, sendo o único que chegou a ser viabilizado, desenvolvido 

entre os anos 1985 a 1995, com a finalidade de, 
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propiciar a elevação dos níveis de emprego e renda dos pequenos 

produtores agropecuários, pelo aumento da produção e da 

produtividade (...) através de ação de desenvolvimento rural integrado 

que possibilite, a cada família de pequeno produtor, o acesso às 

formas de associativismo (...)(DECRETONº91.179, DE 1º DE 

ABRIL,1985). 

 

Para viabilizar a participação das famílias de pequenos produtores rurais, 

concedeu-se  Apoio a Pequenas Comunidades Rurais (APCR), cujas linhas de ação focavam 

as mobilizações e organizações dos produtores, apoio a empreendimentos geradores de 

emprego e a implantação de equipamentos públicos comunitários, com experiência de 

consulta e envolvimento da população.  

Além do envolvimento e participação da população no PAPP/APCR, esses 

programas contavam com uma participação intensa do Estado, representada pelos  Ministérios 

da SUDENE, na esfera federal, e das Unidades Técnicas Estaduais (UTEs) de coordenação na 

esfera estadual, das empresas públicas de assistência técnica e extensão rural, antiga 

EMATER, dado o seu caráter rural.  

Na concomitância da implantação dos arranjos de políticas públicas, observou-se 

na década de 1980 o registro da retomada dos movimentos sociais organizados na luta e 

defesa da reforma agrária, seguida de uma significativa ampliação e fortalecimento dos órgãos 

estaduais encarregados de tratar dos assuntos fundiários. Quase todos os Estados da federação 

contavam com este tipo de instituição e, em seu conjunto as ações estaduais conseguiram 

beneficiar um número de famílias muito próximo daqueles atingidos pelo governo Federal 

(VEIGA, 2001). 

Com o ambiente de abertura política ocorreu uma articulação ampla dos 

movimentos sociais e entidades de assessoria agrária: nasceu o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), reorganizou-se a Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura (Contag), a Comissão Pastoral da Terra (CPT), a Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB). Este foi  criada em 1979, e ao ser  fortalecida  pela Igreja 

possibilitou o aparecimento de várias organizações não governamentais (ONGs) em apoio ao 

“Fórum Nacional pela Reforma Agrária”. 

A partir da década de 1980, especialmente com a seguridade social assumida pelo 

Estado de Direito mediante Constituição de 1988, a reforma agrária é inserida no campo do 

direito. As discussões são reerguidas sobre a centralidade da questão agrária hoje. No entanto, 

as mudanças no cenário internacional, num quadro de crise que atinge os países centrais e  as 
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interferências nas economias nacionais passam por novas discussões paradigmáticas sobre o 

papel do Estado na intervenção junto às políticas públicas, especialmente a de reforma 

agrária. 

Quatro décadas se passaram após a criação do Estatuto da Terra e o Brasil 

continua  com uma das mais elevadas concentração fundiária. Possui uma área de 850 milhões 

de hectares; destes cerca de 418 milhões estão cadastrados, por tamanho de área (dados de 

2003), revelam que aqueles com até 100 ha representam 86,3% do número de imóveis e 

19,7% extensão da área. No cadastro do INCRA/2005  sua apuração indicou a existência de 

58.329 grandes propriedades classificadas como improdutivas, que ocupam 133.8 milhões de 

hectares (IPEA,2005). 

Apesar da intensificação de medidas e ações estatais voltadas para assentar 

famílias trabalhadoras rurais, o processo de  democratização da terra tem se concretizado 

largamente como mecanismo estratégico à expansão do capital (PEREIRA e SUER,2006). 

Conforme Harvey, o capital se movimenta produzindo o espaço para sua reprodução 

fundamentando-se na apropriação privada, que aliena o produtor ao produto “ nesse sentido, o 

espaço se reproduz a partir da contradição entre sua produção socializada e a apropriação 

individualizada” (2005, p.22). 

3.1.3 Redemocratização e o aceno ao capitalismo agrário 

No âmbito do poder político dos anos 1980, a reforma agrária volta à agenda 

política do Estado. Ela faz parte do pacto formal que levou o presidente Tancredo Neves a 

inaugurar a chamada Nova República, traduzida depois no I Plano Nacional da Reforma 

Agrária (1985-1988). O IPNRA, criado pelo Decreto nº 91.766, de 10 de Outubro de 1985, 

passou por  modificações, vindo a se tornar apenas mais um papel sem concretização. As 

metas previstas eram beneficiar 1.400.000 famílias através do INCRA, após aprovação dos 

recursos pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República, porém, novamente o 

sonho da reforma agrária foi derrotado pelos interesses dos latifundiários sem que houvesse 

mudanças na estrutura agrária do país. 

Os rumos da reforma agrária de base legal no Brasil, em seus quase 18 anos  de 

Plano (IPNRA), foi o único de ordem nacional que reergue no País as disposições acerca da 

reforma agrária levando em consideração a variedade de beneficiários. Todavia, recebendo 

pouco apoio do poder público brasileiro, este plano deixou de acompanhar várias mudanças e 

debates ocorridos ao longo do processo histórico, tornando-se um programa pouco aplicável, 
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e configurando-se num verdadeiro engodo. 

O Estado estava presente em todas as etapas e os recursos para a implantação de 

pequenos projetos comunitários eram repassados tanto para as organizações governamentais, 

à exemplo das prefeituras, como para as organizações da sociedade civil (sindicatos, 

cooperativas, igreja e associações). O processo de redemocratização, fortaleceu a luta da 

sociedade civil organizada no contexto do Estado democrático de direito, possibilitando 

reconfigurar o  panorama das políticas públicas.  

Nesse contexto verificou-se um paralelo entre as políticas democráticas e o 

crescimento de políticas focalizadas no enfrentamento à pobreza emergente com a crise do 

mundo do trabalho  e da agenda liberalizante que passou a subordinar  as políticas dos países 

devedores da América Latina e, com toda a força no Brasil. Daí, verificam-se mais outro 

grande pacote de políticas públicas compensatórias e de natureza assistencialista num mix de 

ações solidárias governamentais e não governamentais. 

Este quadro político de transição demarcado pelo novo ordenamento 

constitucional – a Constituição de 1988, no campo do direito, promoveu mudanças no estatuto 

da propriedade fundiária, legitimado pela sua função social. Reconheceu todos como cidadãos 

de direitos, ganhando em seu texto um capítulo exclusivo sobre os direitos sociais e sobre a 

política agrícola, fundiária e a reforma agrária (Título VII, Capítulo III, Artigos 184 a 191). 

Esta Carta  deu ao tema um tratamento diferenciado de acordo com GRAZIANO SILVA  

(1996), destacando a conceituação do papel social do imóvel rural
37

. 

O não atendimento aos requisitos  para o cumprimento da função social da terra 

dá ao Estado o poder de retirar compulsoriamente a propriedade rural das mãos do cidadão, 

através da desapropriação: 

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para 

fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua 

função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da 

dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, 

resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua 

emissão, e cuja utilização será definida em lei. 

                                                           
37

 Destacam-se dois artigos importantes da Constituição Federal/88 que vieram sendo modificados por interesses 
dos latifundiários agrícolas e burgueses industriários, porém com o passar do tempo, como foi dito 

anteriormente, passaram a sofrer evoluções, sendo estes: [...]  

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não 

esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. 

O Artigo 184 firma a finalidade da desapropriação, quais os imóveis que são passíveis de desapropriação e a 

forma que se dá, sendo complementado pelo Artigo 185: [...]  

Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:  

I - a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra e II - 

a propriedade privada. 
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Essa nova reforma agrária fortalece a lógica mercantil da terra desrespeita o 

ordenamento jurídico, previsto na Constituição e em Leis Federais, cuja base esta no 

cumprimento da função social da propriedade. Dentre os objetivos visa  promover, a partir do 

Estado, um deslocamento do papel estratégico da reforma agrária como política de construção 

de justiça social, promovendo o deslocamento do protagonismo do Estado para o mercado ao 

mesmo tempo que protege o capital dos possíveis conflitos das ocupações de terras. 

Assim, o quadro panorâmico iniciado nos 1990 ao atual, demonstrou uma 

acomodação da velha estrutura fundiária aos interesses da grande indústria e a típica 

capacidade brasileira de crescer economicamente sem realizar reformas. Entre 1996 e 2005 os 

saldos advindos das atividades agropecuárias saltaram de 7,9 para 28,6 bilhões de dólares, 

alcançados 63 bilhões de dólares em 2010 (IPEA,2010). 

Entre os anos de 1993-1995, houve uma revisão e  reformulação do Programa de 

Apoio ao Pequeno Produtor Rural, por orientação do Banco Mundial e com base no Projeto 

Solidariedade (experiência que no México obteve êxito). Este agregava princípios da 

descentralização e municipalização previstos na CF/88; a ampliação das atribuições e 

responsabilidades da sociedade civil; redução/minimização da presença do Estado, conforme 

orientação neoliberal. Nessa fase, o PAPP reformulado iniciou um trabalho junto aos 

conselhos municipais para garantir a estratégia de municipalização e descentralização. O   

repasse de recursos para implantação de projetos comunitários passou a ser feito  

exclusivamente para as associações comunitárias, excluindo a participação das demais 

organizações da sociedade civil e as governamentais que participavam na fase anterior. 

As associações e os conselhos assumiram as tarefas de mobilização, identificação 

de demandas, elaboração, execução, operacionalização dos projetos comunitários, 

anteriormente dirigidos pelo Estado em parceria com a sociedade civil. Houve diminuição das 

atribuições e responsabilidade das Unidades Técnicas (UTs), que passaram a ter como 

principal responsabilidade, a análise dos projetos aliando à assessoria aos conselhos. 

Foram os Programas de Desenvolvimento da Região Nordeste (Projeto Nordeste) 

e de  Apoio ao PAPP, criados na segunda metade dos anos 1980 e implantados até os anos 

iniciais de 1990 que deram continuidade a essa fase e constituíram insumos para a formulação 

a partir de 1995 dos projetos de Combate à Pobreza Rural, denominado de PCPR. Atualmente  

se encontra na segunda geração, PCPR I  (1999 a 2001), PCPR II – 1ª Fase (2002 a 2005) e 
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PCPR II na 2ª fase (2009-2011)
38

, em articulação com o Programa Território da Cidadania 

(TC), Programa de Aceleração do Crescimentos (PAC), Arranjos Produtivos Locais (APLs), 

Brasil Sem Miséria (BSM), PRONAF dentre outros arranjos e subprogramas 

(NEALPS/UFS,2012). 

Esse cenário começou a mudar no que diz respeito à novas estratégias de gestão 

das políticas públicas com base no enfoque territorial e diretrizes focadas no alívio e combate 

à pobreza. Esse quadro de mudanças se intensificou principalmente ao longo das duas últimas 

década, desde fins século XX e  as do início do século XXI devido a um conjunto de 

acontecimentos mais ou menos articulados que colocou no centro do debate a importância 

sociopolítica da agricultura familiar na dinâmica do desenvolvimento do país, 

agravamento da crise econômica, desemprego; aprofundamento 

político dos movimentos sociais e sindical no campo; ampliação do 

número de estudos relativos à unidade familiar de produção agrícola. 

E finalmente, a implantação de um programa de política agrícola 

diferenciado para as distintas categorias de agricultores familiares, 

assentados de reforma agrária, indígenas e quilombolas 

(SCHNEIDER, 2004, p. 175). 

 

Em meados da década citada anteriormente, conforme Schneider (2004) a 

expressão agricultura familiar surge no contexto brasileiro como uma nova categoria-síntese 

dos movimentos sociais no meio rural, especialmente na região Centro-Sul, capitaneados pelo 

sindicalismo rural ligado a CONTAG, em decorrência dos desafios que o sindicalismo rural 

enfrentava nesta época. Alguns impactos verificam-se: os impactos da abertura comercial, 

falta de crédito agrícola e a queda dos preços dos principais produtos agrícolas de 

exportação,etc.  

O Estado passa a assumir o exercício de políticas de gestão social para o espaço 

rural no Governo Itamar Franco, por promulgação da CF/88, focando tais ações no PROVAP 

– Programa de Valorização da Pequena Produção Rural, criado desde 1994. Com uma política 

transitória passa a estabelecer o financiamento a partir de definições de categorias de 

produtores rurais através de recursos do BNDES. O PROVAP foi o embrião para a criação do 

                                                           
38

 Relatório 21790/BR: Programa de Combate à Pobreza Rural no Brasil. Trata-se uma estratégia integrada, que 
foi implantada em 27/12/2001. Este relatório, finalizado em 2001, representa uma etapa do planejamento da 

estratégia integrada para redução da pobreza no Brasil. O relatório contém um perfil atualizado e mais detalhado 

da população rural carente do Nordeste (NE) e do Sudeste (SE) do País, identifica os principais determinantes da 

pobreza rural nessas regiões e propõe uma estrutura estratégica em cinco vias que engloba um conjunto de 

políticas integradas visando ajudar efetivamente a reduzir a pobreza rural no Brasil.Perfil da pobreza rural: fatos 

atualizados e novas conclusões A incidência da pobreza rural é maior no Nordeste do Brasil; A pobreza rural 

afeta desproporcionalmente os estados do Nordeste do Brasil; A redução da pobreza rural no Brasil permanece 

um desafio substancial; A maior parte dos pobres no NE é constituída por pequenos agricultores; A tendência de 

migração rural-urbana no NE continuará. No Brasil, a análise da pobreza rural, ao contrário daquela referente às 

áreas urbanas, permanece bastante limitada pela escassez de dados adequados (“miséria estatística”). 
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Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 

Desde 1996, o Pronaf  foi  designado para o atendimento dos “agricultores 

familiares”, categoria que passou a inserir diferentes produtores, principalmente os da região 

sul do Brasil, com a finalidade de “prover crédito agrícola e apoio institucional aos pequenos 

produtores rurais que vinham sendo alijados do conjunto das  políticas públicas desde 1980. A 

partir do surgimento do referido programa, o sindicalismo rural brasileiro, sobretudo os 

localizados nas regiões Sul e Nordeste, passou a reforçar a defesa de propostas do 

compromisso do Estado com a implementação de políticas públicas diferenciadas (juros 

menores, apoio institucional, etc) para a reprodução camponesa enquanto agricultura familiar.  

Este momento de debates e reivindicações foram importantes para fortelecer os 

estudos elaborados pela FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura) e pelo INCRA, os quais vão dar visibilidade ao papel do pequeno produtor rural, 

destacando a agricultura familiar enquanto uma das formas de atingir desenvolvimento 

econômico, social e ecologicamente sustentável. Nestes estudos, foram destacadas dentre 

outras vantagens a capacidade de produzir alimentos de boa qualidade para mercados 

diversificados, criação de empregos, preservação do meio ambiente, manutenção da 

pluralidade como alternativa para a produção agrícola, manutenção da dieta alimentar interna 

do Brasil, dentre outras. Nesse sentido, destacou-se a visibilidade do PRONAF. 

Foi em 1999 que o MDA lançou o documento Agricultura Familiar, Reforma 

Agrária e Desenvolvimento Local para um Novo Mundo Rural. Política de desenvolvimento 

rural com base na expansão da agricultura familiar e sua inserção no mercado, conhecido 

“largamente” como o Novo Mundo Rural. Este documento institucionalizou um pacote de 

políticas para o campo brasileiro, que determinava as diretrizes do desenvolvimento rural, 

dentre estas, algumas já se encontravam em operação antes da sua promulgação, a exemplo do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e a diversificação 

das linhas de financiamento de RAM com a criação do Banco da Terra (BT) e da Reforma 

Agrária pelos Correios
39

. Assim, pode-se afirmar que o Novo Mundo Rural incorporou, 

explicitamente às políticas agrárias brasileiras o marco teórico, os princípios e pressupostos 

do projeto do Banco Mundial. A centralidade destas últimas reside na solução dos problemas 
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      Em 1999, começou operar 2ª  RAM: o Programa Fundo de Terras e da Reforma Agrária – Banco da Terra. 
RAM resultou da aprovação de Lei Federal (Lei Complementar nº 93, de 04 de fevereiro de 1998) e não apenas 

de um empréstimo financeiro tomado  a uma multilateral. Mediante a garantia de US$ 1.000.000.000,00 (Hum 

bilhão de dólares) pelo BM e contrapartida do governo brasileiro de mais US$ 1.000.000.000,00 (Hum bilhão de 

dólares), o BM concretizou seu objetivo de criar no Brasil um Fundo de Terras que, futuramente,ganharia 

autonomia de financiamento, perenizando as políticas de reforma agrária de mercado (PEREIRA E 

SAUER,2006). 

 



92 
 

do campo a partir dos mecanismos de mercado. 

No  governo de FHC (1995-2003), um novo formato foi conferido à reforma 

agrária. Retirou-se a questão fundiária do âmbito do Ministério da Agricultura, vinculando-a 

ao Ministério Extraordinário de Política Fundiária (1996). Este é subordinado ao (INCRA), 

órgão responsável, a partir de então, pela formulação e execução da política de assentamento 

do governo federal. 

Para alguns estudiosos (PEREIRA e SAUER,2006; RAMOS 

FILHO,2008;OLIVEIRA,2010, etc), compreendem que, longe de financiar e desenvolver a 

agricultura para o pequeno produtor, priorizou o desenvolvimento do agronegócio, 

sustentando a ideia de uma “reforma agrária de mercado” e financiando grandes 

latifundiários, sob apoio do Banco Mundial
40

, para que estes pudessem produzir em grande 

escala para o mercado externo. A partir de então, o Brasil passou a editar as políticas 

fundiárias orientadas por diretrizes  do Banco Mundial, cuja objetivo foi ampliar os 

financiamentos para a reforma agrária, sob os moldes da agenda neoliberal. 

O paradigma da questão agrária, será o grande  eixo das  análise tendo os distritos 

territoriais como centro distintos: o campesinato e o latifúndio e agronegócio. Latifúndio e 

agronegócio são compreendidos no presente trabalho como um único território. Esses dois 

territórios, o campesinato e o latifúndio/agronegócio, apresentam dois diferentes modelos de 

desenvolvimento para o campo e se confrontam no processo de territorialização-

desterritorialização-reterritorialização
41

(HAESBAERT,2007). Tomamos o conflito e o 

desenvolvimento como processos indissociáveis e indispensáveis ao entendimento da questão 

agrária. 

Emerge então, um novo modelo de política fundiária, integrada ao mercado e 

independente do governo em todas as etapas do processo. Seu propósito era solucionar as 

dificuldades encontradas no modelo brasileiro conduzido pelo Estado e previsto na 

Constituição Federal de 1988, com a finalidade de promover uma reforma capaz de erradicar 

a pobreza rural em sociedades altamente desiguais, marcadas por graves problemas fundiários 

e fortes tensões no campo, nos Países da América do Sul como o Brasil, a Colômbia, a África 

do Sul e a Guatemala (PEREIRA e SAUER,2006).     

Em diferentes países da África, Ásia, America Latina e Brasil o instrumento de 
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 Programas BT e CT passaram a ser denominados de Reforma Agrária de Mercado (RAM), pelas organizações 
integrantes do Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo, bem como, por diferentes intelectuais 

(SAUER, 2001; BARROS, 2003; TEIXEIRA, 2004; PEREIRA, 2004; RAMOS FILHO, 2005). 

 
41

 territorialização 
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reforma agrária de mercado foi instituído. Contudo, foi no Brasil que tais políticas alcançaram 

maior amplitude e aprofundamento. Apesar de apresentarem diferentes denominações no 

espaço e no tempo, a reforma agrária do Banco Mundial tem regras de funcionamento e 

impactos socioterritoriais negativos muito similares. 

FHC tratou a reforma agrária como uma política compensatória dirigida à 

promoção do alívio da pobreza. Para isso  implementou um conjunto de medidas com  a 

perspectiva de criar um clima de  consenso social em torno da solução pacífica para os 

conflitos no campo. Em escala federal, implantou-se a (RAM) do BM, mediante a criação do 

Projeto-Piloto de Reforma Agrária e Alívio da Pobreza mais conhecido como Cédula da Terra 

(PCT) em 1997. 

Os programas Projeto São José/PSJ, Programa Cédula da Terra/PCT, Banco da 

Terra/BT e Crédito Fundiário de Combate a Pobreza Rural/CPCPR), compõem as 

experiências da reforma agrária de mercado do BM que estiveram em execução no governo 

FHC. Faz-se necessário demarcar que, na prática, o Crédito Fundiário foi criado com o 

objetivo de substituir os já desgastados Banco da Terra e o Cédula da Terra, em face da forte 

oposição que estes projetos receberam de vários setores da sociedade. De modo que o 

primeiro encerrou suas operações no final do governo FHC e o segundo no princípio do 

governo Lula. Vale ressaltar que este governo, apesar de não atender às pressões exercidas 

pelas organizações camponesas, em seu primeiro mandato, elaborou e divulgou, em março de 

2004, o II Plano Nacional de Reforma Agrária – II PNRA, intitulado paz, produção e 

qualidade de vida no meio rural. Tendo como princípio a necessidade de execução de uma 

“reforma agrária ampla” e “massiva”, rompeu com a prática dos governos anteriores.  

Frustrada a possibilidade histórica de realização da reforma agrária, a questão do 

acesso à terra e da diminuição dos conflitos por terra no Brasil permaneceu por uma longa 

margem do processo. Trabalhadores rurais continuaram sendo expulsos de suas terras e/ou 

sendo ameaçados por fazendeiros; o número de jovens que saiam do campo à procura de 

emprego nas grandes cidades passou a ser um dos maiores de todos os tempos, dentre outras 

questões (MARTINS,1995). 

Mais uma vez, a política agrária pensada para o Brasil, tem como foco o 

desenvolvimento para os grandes produtores rurais, “abrangendo apenas alguns segmentos da 

população. Contudo, com a posse de um governo de  esquerda em 2003, cuja defesa histórica 

partidária estava voltada para a descentralização fundiária e para a extensão do acesso à terra 

aos  mais diversos segmentos populacionais, um novo modelo  de enfrentamento à questão 

agrária  é elaborado. 
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Atualmente os debates têm se ancorado na tese de Ricardo Abramovay que 

compreende o agronegócio como o caminho promissor e capaz de fortalecer a resistência do 

agricultor familiar em meio a lógica imperante da competitividade do grande capital . 

Ancorado nessa matriz teórica emergente, o  Estado fortalece os rumos das políticas  públicas 

direcionadas para fortalecer esse segmento, sob o discurso da emancipação pelo mercado. É 

nessa direção que as tendência do pensamento nesta contemporaneidade centra-se na tônica 

de que, é no próprio capitalismo que se engendra o cerne da sobrevivência camponesa. 

Apoiado em abordagens teóricas referendadas nas particularidades de outros 

países, o Brasil teve em sua base de organização e luta pela terra, influências que 

possibilitaram, ora enxergar a existência de uma questão agrária que poderia marginalizar o 

camponês, ora relegou ao plano de políticas modernizantes (neo)desenvolvimentista que, em 

si são responsáveis para promover as melhorias no meio rural. Contudo, é importante 

sublinhar que o pensamento agrário brasileiro construiu suas teses e importantes estudos 

referendando-se no pensamento clássico dos paradigmas agrários, e hoje vem fortalecendo 

suas análises com base no processo de recriação do camponês, agora travestido de agricultor 

familiar, apoiadas na tese do paradigma do capitalismo agrário defendida por Abramovay. 

Nos primeiros e segundos mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2011), deu-se continuidade ao processo de reforma agrária tal como, no governo 

anterior, de modo que os assentamentos continuaram sendo financiados pelo BIRD, porém 

com a previsão de diferentes diretrizes conforme o II Programa Nacional de Reforma Agrária.  

Vale destacar que no governo Lula todos os programas criados durante os 

mandatos do  FHC, foram extintos, ao tempo que foram criadas, linhas de financiamento 

substitutivas e abrigadas sob o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), integrante 

da Secretaria de Reordenamento Agrário (SRA) do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA), com a operação do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, agora incorporados à 

política fundiária do Estado brasileiro e funcionando como um instrumento de longo prazo. 

As modalidades de linhas de financiamento da RAM semelhantes às do governo 

anterior, passou por um “melhoramento” nas regras operacionais e ganhou um novo nome, 

mas a lógica do programa permaneceu a mesma. A  extinção do PCT e do CFCPR ocorreu e 

concomitantemente foi criado o Combate à Pobreza Rural (PCPR), no qual o ingresso dos 

mutuários se dá mediante a formação de associações e apresenta, como principal lócus de 

implantação, os estados da região Nordeste. Outra linha de  Ação é a Consolidação da 

Agricultura Familiar (CAF), cujo acesso dos mutuários ocorre, individualmente. Mesmo 

estando voltado aos estados da região Sul e Sudeste, tal projeto se faz presente em todas as 
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regiões brasileiras – substituiu o Banco da Terra. Criou-se, também, a linha de crédito Nossa 

Primeira Terra (NPT), programa voltado para os jovens sem-terra, agricultores e filhos de 

agricultores, e/ou egressos das escolas agrotécnicas, escolas rurais dentre outras, o qual 

utiliza, como um dos critérios para a elegibilidade, a faixa etária de 18 a 24 anos de idade. 

 No princípio do ano 2006, foram criadas mais duas ações dentro do PNCF: a 

Terra Negra Brasil (TNB) e a Terra para a Liberdade (TL). Com a mesma lógica de 

funcionamento da RAM visam atender, respectivamente, populações afro-descentes não 

quilombolas e trabalhadores (as) vulneráveis ou resgatados (as) de situações análogas ao 

trabalho escravo. 

Vale observar que o TNB resulta de uma parceria entre a Secretaria Especial de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a ONG catarinense Núcleo de Estudos Negros 

(NEN) e os empreendimentos são implantados por meio de qualquer uma das três linhas de 

crédito. O TL integra as ações do Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo do 

MDA/INCRA e está articulado à linha de crédito CPR, tendo em vista que o público-alvo 

encontra-se principalmente no Nordeste. 

Permanece nas diferentes modalidades de RAM o deslocamento ideológico do 

Banco Mundial, em relação à reforma agrária constitucional. Insiste-se que a recriação do 

campesinato, pela relação de compra e venda de terras, promoverá a distribuição da riqueza, 

todavia, uma reforma agrária redistributiva somente se realiza com o combate ao rentismo 

fundiário. Além disso, a própria nomenclatura das linhas de crédito indica um alinhamento 

com os pressupostos teóricos das políticas agrárias do BM. 

Os argumentos que sustentaram a implantação da RAM, se traduz na visão de que, 

com sua expansão, haveria uma pacificação do campo, um barateamento dos custos e a 

agilização de uma nova reforma agrária sob o enfoque territorial e eliminação da burocracia. 

Por detrás dessas argumentações e expansão dessa ação prática proclama a universalização de 

um interesse individual, tornando falso o interesse coletivo (MARX & ENGELS, s/d, p. 18). 

Verifica-se, na estratégia da classe dos proprietários e nas políticas e arranjos  estatais, e 

parcerias com a sociedade civil, uma postura capaz de forjar um consenso coletivo em torno 

das soluções para o desenvolvimento territorial sustentável mediante cooptação da base social 

das organizações camponesas que lutam pela terra, e, assim, elimina os mecanismos de 

pressão que ameaçavam a ordem hegemônica, na intenção de obter legitimidade do governo e 

torna funcional ao capital. Esse terreno tornou-se propício à reelaboração do IIPNRA que se 

editou em consonância  com as diretrizes das políticas publicas sob o viés de mercado e de 

outro utilizou-se dos princípios democráticos da participação e protagonismo, obscurecido   
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pelo politicismo. 

3.2 O II PNRA – novo Plano para a tradicional reforma agrária 

 

Em 2003 foi aprovada o novo Plano de Reforma Agrária (IIPNRA)
42

, o qual 

adotou a abordagem territorial e inseriu a modalidade complementar de acesso à terra via 

crédito fundiário. Os rumos das políticas no governo Lula assume o desenvolvimento 

territorial como o aglutinador  das ações, sujeitos e setores, dentre estes, a reforma agrária 

como elemento que integralmente articulado e integrado ao conjunto de setores e políticas se 

propõe a promover a dinâmica do desenvolvimento do país. 

É com base na elaboração do paradigma estratégico ao território que percebemos 

a investidura de um redesenho no conjunto das políticas públicas centradas  no plano 

territorial de desenvolvimento rural e sustentável, cujo teor encontra-se nas diretrizes do II 

PNRA. Este Plano, que integra o Programa de Governo Lula/2003-2010, se traduz num 

projeto de desenvolvimento para o Brasil rural, incluindo diversos segmentos sociais e ações 

de promoção da igualdade de gênero, garantia dos direitos das comunidades tradicionais, 

indígenas e quilombolas, ribeirinhos, atingidos por barragens e grandes obras de infra-

estrutura. 

Neste mesmo documento observamos, ainda, a referência a uma visão ampliada 

acerca do “campo”, o qual não é apreendido apenas como um lugar de produção, mas 

também, de “qualidade de vida e cidadania”. Alicerçada neste discurso, as políticas públicas 

se reeditam em ações geradoras de trabalho, renda, produção de alimentos e acesso aos 

direitos universais. Tais apontamentos podem ser observados nos próprios referenciais 

operativos traçados no II PNRA (2003), os quais vão desde a delimitação de novas estratégias 

de gestão destas políticas, até a delimitação das bases sócio-geográficas para implementação 

das mesmas.  

Em termos de abordagem sócio-geográfica, observamos no texto do referido 

Plano a previsão de um conjunto de instrumentos que deverão ser utilizados de forma 
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 O II PNRA/2003 apresenta 11 metas a serem cumpridas até o final do primeiro mandato, em 2006. São elas: 
1) assentamento de 400 mil novas famílias em projetos de reforma agrária; 2) regularização fundiária para 500 

mil famílias; 3) promoção do acesso a terra pelo Crédito Fundiário de 130 mil famílias; 4) recuperação da 

capacidade produtiva e a viabilidade econômica dos assentamentos existentes; 5) gerar 2.075.000 novos postos 

de trabalho permanente no setor reformado; 6) cadastramento georreferenciado dos imóveis rurais; 7) 

regularização de 2.200.000 imóveis rurais; 8) reconhecimento, demarcação e titulação de áreas de remanescentes 

quilombolas; 9) reassentamento de ocupantes não índios de áreas indígenas; 10) promoção da igualdade de 

gênero na reforma agrária; 11) garantia da assistência técnica e extensão rural, capacitação, créditos e políticas 

de comercialização às famílias assentadas; 12) universalização do direito à educação, à cultura e à seguridade 

social nas áreas reformadas (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2003).  
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integrada e complementar de acordo com as características de cada região e dos diversos 

públicos. Neste enfoque, o desenvolvimento territorial é base aglutinadora, pois conforme sua 

proposta [...], ele combina a proximidade social, que favorece a solidariedade e a cooperação, 

com a diversidade de atores sociais, melhora a articulação dos serviços públicos, compartilha 

identidade cultural fornecendo uma sólida base para a coesão social e territorial, alicerces do 

capital social integrado ao mercado (MDA, 2004). 

Já em termos de delimitação de suas diretrizes de planejamento, gestão e 

consecução de seus objetivos, o Plano propõe uma forte integração interinstitucional entre os 

diversos ministérios e órgãos federais do governo. Nesse sentido, busca também, assegurar 

recursos orçamentários e financeiros com o objetivo de combinar as políticas de segurança 

alimentar e nutricional de combate à pobreza rural e consolidação da agricultura familiar, 

acrescida de uma rede de proteção social, incluindo habitação, educação, saúde, cultura, infra-

estrutura e segurança pública. O Plano propõe recuperar e implantar novos assentamentos, 

fornecendo assistência técnica e acesso às tecnologias, projetos produtivos adequados às 

potencialidades regionais e às especificidades de cada bioma, comprometidos com a 

sustentabilidade ambiental. Segundo o PNRA, 

 

(...) um programa de apoio ao desenvolvimento dos territórios rurais, 

com alcance nacional, pressupõe uma decidida alteração do quadro 

fundiário brasileiro, pois se desconcentrando as terras, também se 

desconcentrarão as condições de desenvolvimento (MDA, 2004, p.9). 

 

O Plano também prevê a adequação do modelo de reforma agrária às 

características de cada região, de cada bioma,  

 

ao invés de uma ação dispersa espacialmente e desarticulada, o Plano 

organizará sua atuação em áreas reformadas, o que reforçaria o caráter 

dinâmico da reforma agrária e seu papel na constituição de um novo 

tecido social em âmbito regional e nacional (op cit.p. 9). Nas áreas 

reformadas se estabelecerá uma concentração espacial e uma 

integração produtiva entre os diversos segmentos que compõem o 

público alvo do Plano de Reforma Agrária – os assentamentos pré-

existentes e os novos, os posseiros regularizados e os agricultores 

familiares – transformam-se em sistemas locais de produção rural 

integrantes de um plano de desenvolvimento territorial (MDA, 2004, 

p. 9). 

 

Na visão do IIPNRA/MDA é a distribuição de terra e a implementação de projetos 

produtivos sustentados que gera pólos prósperos de desenvolvimento rural. Nas visões 

anteriores o ângulo era outro, o Plano de Desenvolvimento Territorial dava  sinal sobre o tipo 
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de ações que deveriam ser implementadas numa determinada região, podendo as mesmas 

serem de âmbito fundiário, mas também, educacional, de infra-estrutura, etc, dependendo do 

diagnóstico prévio que se fizer da área em questão. Entre outras compreensões,  “o conceito 

de território está relacionado diretamente com a ideia de poder”... “Seria um espaço 

determinado e delimitado por e a partir de relações de poder, que define, assim, um limite 

(alteridade) e que opera sob um substrato referencial, em suma, o território é definido por 

relações sociais” ( IIPNRA2004,p. 5). 

É com base neste modelo de intervenção pública que vem sendo sinalizada outra 

releitura da chamada “velha” e “nova” questão agrária no Brasil, e em suas particularidades 

sócio-hitóricas regionais-locais. Partindo do conteúdo do II PNRA e dos rumos apresentados 

nas questões conjunturais recentes, um novo modelo de reforma agrária vem sendo 

construído, ancorado no paradigma agrário que abriga a tese de que a inserção no mercado é 

condição de recriação do camponês (SAUER e PEREIRA,2006). 

A partir do lançamento deste  Plano, este vem se desdobrado em planos regionais 

e estaduais, de tal forma que a estratégia de desenvolvimento rural nele contida possa, no 

diálogo democrático com as diversas instituições e entidades, desdobram-se em ações 

territoriais que integrem e potencializem as iniciativas dos órgãos das esferas  

governamentais.  

Dentre as metas  previstas no contexto (2003/2006) no II PNRA/2003/2004 

propunham assentar 400.000,00 famílias; regularizar 500.000,00 posses, 130.000,00 crédito, 

criar 20.75.000,00 novos postos de trabalhos, recuperar capacidade produtiva e viabilidade 

econômica dos atuais assentamentos; recadastramento georeferenciado do território, regular 

2,2 milhões de imóveis rurais; reconhecer e demarcar área quilombola; garantir 

reassentamento de índios,  assistência técnica e extensão rural, promover igualdade de gênero,  

capacitação, políticas de comercialização e o acesso aos direitos sociais. 

Estabeleceram duas modalidades de acesso à terra, uma através da organização e 

luta, e outra, através do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). Dentre estas, pode-

se considerar: o ingresso de 130 mil famílias na terra. Herdado da política agrária do governo 

FHC, este programa inspira-se nas diretrizes agrárias do Banco Mundial, e é propalado pelo 

governo Lula como um mecanismo complementar à reforma agrária. Passou a contar com o 

apoio político e operacional de parte do movimento sindical representado pela Confederação 

Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG) e a Federação Nacional dos 

Trabalhadores da Agricultura Familiar (FETRAF) ligada à (CUT), cuja participação está 

prevista no Manual de Operações do referido programa (MDA, 2004). 
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Com base na abordagem norteadora desse modelo, os aspectos sócio-geográficos, 

observados no texto do referido Plano, sinalizam para a previsão de um conjunto de 

instrumentos que deverão ser utilizados de forma integrada e complementar de acordo com as 

características de cada região e dos diversos públicos. Sendo assim, desenvolvimento 

territorial é base aglutinadora [...]pois ele combina  a proximidade social, que favorece a 

solidariedade e a cooperação, com a diversidade de autores sociais, melhora a articulação dos 

serviços públicos, compartilha identidade cultural fornecendo uma sólida base  para a coesão 

social e territorial, alicerces do capital social integrado ao mercado (MDA, 2004).    

Na ótica do IIPNRA, para viabilizar um novo modelo de desenvolvimento rural e 

agrícola será fundamental a implementação de um programa de reforma agrária amplo e 

centrado na definição de áreas reformadas que orientem o reordenamento do espaço territorial 

do país, via o zoneamento econômico e agroecológico. Deve também combinar as dimensões 

econômico-social com importantes implicações macroeconômicas por meio da inclusão de 

agricultores excluídos do circuito econômico, da geração de milhões de novas ocupações, da 

utilização de terras improdutivas (MDA,2003/2004). 

O processo de desconcentração da propriedade da terra deve ser condicionado a 

criar sinergias evitando o predomínio de assentamentos isolados. Para isso, os agricultores 

familiares têm se inserido em associações e cooperativas num determinado espaço geográfico, 

social, econômica e politicamente dinâmico, promovendo ações integradas  sobre o novo 

enfoque de  desenvolvimento. 

Devido sua importância e abrangência, a Reforma Agrária passou a ser assumida 

como Programa de Governo, exigindo para a consecução de seus objetivos uma forte 

integração interinstitucional dos diversos ministérios e órgãos federais. A proposta visa 

também garantir  recursos orçamentários e financeiros, combinar as políticas de segurança 

alimentar e nutricional, combater à pobreza rural, consolidar a agricultura familiar, a crescidas 

de uma rede de proteção social, mediante habitação, educação, saúde, cultura, infra-estrutura  

e segurança pública (II PNRA/2004). 

Em outro viés de análise,  os críticos desse modelo de Plano rediscutem a 

dimensão dessa reforma agrária com base nos resultados  alcançados que apontam os rumos 

negativos.  De um lado, verifica-se acrescente territorialização do acesso à terra via o crédito 

fundiário, com enorme endividamento das famílias rurais. De outro, a diluição das discussões 

em torno de  ações no território,  esvaziando a centralidade da reforma agrária  

(SAUER;PEREIRA;2006 e RAMOS FILHOS,2008, dentre outros).  

Nessa direção, a leitura crítica acerca desse modelo de reforma, ancora-se na visão 
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de que sua implantação  passou a ser defendida pelo governo e pela classe dos proprietários 

que desconsiderou o ordenamento jurídico previsto na Constituição Federal e em Leis 

Federais, o qual se baseia no cumprimento da função social da propriedade. Além disso, criou 

um instrumento de aquisição de terras pela lógica mercantil destinada às famílias sem terra ou 

com pouca terra. 

Para isso, reorientou as atribuições de papéis, descentralizando as ações fundiárias 

da esfera federal para os estados. Seu objetivo foi promover  a partir do estado um 

deslocamento do papel estratégico da reforma agrária como política de construção de justiça 

social, mediante a penalização do latifúndio. Buscou-se, ao deslocar o protagonismo do 

Estado para o mercado, proteger o capital da ameaça conflitiva das ocupações de terras, que 

apresentaram um quadro evolutivo, com elevação em 2002 dos movimentos no território, 

vindo após quase uma década, a apresentar dados  declinantes em 2005 (25%) e  2010 (21%) 

em todo o País, 

    Gráfico: 01 - Evolução dos Movimentos Socioterritoriais:2000/2010. 

 
 

     Fonte: DATALUTA,Bancos de Dados da Luta pela Terra-2011.  

 

Os novos instrumentos foram implantados sob o argumento de que, com sua 

expansão, haveria uma pacificação do campo, barateamento dos custos e a agilização da 

reforma agrária, ao tempo  que reduziria a burocracia. Contudo, por detrás deste corpo 

argumentativo e das táticas midiáticas de sua difusão, encobre-se uma ação prática de que, 

mediante a universalização de um interesse individual, construiu-se um falso interesse 

coletivo (MARX & ENGELS,1989, p. 18).  

Estudiosos da questão agrária, como Ariovaldo Umbelino de Oliveira, em seu 
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artigo, intitulado - A questão Agrária no Brasil: Não Reforma e a Contra-reforma43 Agrária 

no Governo Lula, afirma que o II PNRA elaborado em 2003  chegou ao fim em 2007 não 

sendo, portanto, inserido de fato na agenda da reforma agrária do governo PT. Nessa direção,  

Oliveira (2010), afirma que este Plano apresenta dados oficiais  inexpressivos acerca dos 

assentamentos de famílias, a saber: (meta 1) de regularizar  as posses de 520 mil famílias e 

outras 650 mil (meta 2). 

Nessa perspectiva, entende  Oliveira (2010) que não se tem feito  a reforma 

agrária prevista no II PNRA, a  maior parte dos acampados de 2003 continua debaixo das 

lonas pretas, um total que ultrapassa 100 mil famílias. Assim, definiu o referido autor que, a 

reforma agrária do governo PT encontra-se  marcada pelos seguintes princípios: “ não fazê-la 

na áreas de domínio do agronegócio e fazê-la  apenas nas áreas onde ela possa “ajudar” o 

agronegócio, ou seja, a reforma agrária está definitivamente aclopada à expansão do 

agronegócio no Brasil” (OLIVEIRA,2010,p.30). Na direção desse viés crítico, o artigo “A 

nova (velha) questão agrária” de  Carvalho Filho, compreende que, 

 

do lado do capital, não existe no campo  questão a resolver que lhe 

dificulte a acumulação. Ao contrário, para as populações exploradas, a 

questão existe. No mundo gerado pelo capitalismo financeiro, 

marcadamente aqui na periferia subordinada do sistema global, não há 

lugar para a grande maioria dessas pessoas – são consideradas meras 

sobras do progresso capitalista. Para elas, no entanto, a questão agrária 

é real e significa sobrevivência e, por isso, resistem (22 de fev.2008, 

s/p.). 

 

 

Discurso que desvincula a questão social e suas múltiplas manifestações das 

formas determinantes da produção e reprodução das relações sociais. Encoberta por uma 

reforma de Estado que, em seu movimento contraditório, tem reduzido a questão social e seu 

conjunto de expressões a problemas a serem sanados no território da sinergia social, 

transfigurando  a questão agrária a um fetiche, sob a bandeira do novo paradigma de 

desenvolvimento territorial.  

De outro, destaca-se, o instrumento de acesso à terra para o campesinato, previsto 

no II PNRA com base no Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). Esta traçou como 

meta  o ingresso de 130 mil famílias à terra. Herdado da política agrária do governo FHC, o 

referido  programa inspirou-se nas diretrizes agrárias do Bird, e é propalado pelo governo 

                                                           
43

Conforme explica Oliveira  a contra-reforma é uma proposta de acesso à terra efetividade ocorre de maneira 
contrária ao que os movimentos sociais  almejam. Por exemplo a reforma agrária cuja acesso a terra se dá através 

da compra e não como  base no direito a terra (OLIVEIRA,2010). 
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Lula como um mecanismo complementar à reforma agrária. Passou a contar com o apoio 

político e operacional de parte do movimento sindical representado pela Confederação 

Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG) e a Federação Nacional dos 

Trabalhadores da Agricultura Familiar (FETRAF) ligada à (CUT), cuja participação está 

prevista no Manual de Operações do referido programa (MDA, 2002). 

Conforme Pereira (2006), o  Crédito Fundiário originou-se da luta da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e tem uma estratégia 

de atuação e gestão descentralizada participativa, compartilhada diretamente com os 

agricultores por meio de suas entidades representativas, a exemplo das Federações dos 

Trabalhadores na Agricultura e na Agricultura Familiar, dos Sindicatos dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais (STTR), e dos Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(CDRS).  

O discurso oficial apoia-se também nos pilares de que  a desapropriação para fins 

de reforma agrária, conforme previsto na Constituição Federal de 1988, tornou-se num 

instrumento inadequado para a realidade brasileira, uma vez que este estaria vinculado a um 

modelo de ação fundiária centralizador, arbitrário, propenso à corrupção e lento. Daí 

compreendeu ser necessário, então, substituir esse instrumental por mecanismos mais 

eficientes, baseados na “livre transação” de mercado entre agentes privados.  Além disso, 

entendia-se que o orçamento da União não tinha condições de financiar programas como a 

reforma agrária, dadas as indenizações elevadas arbitradas pelo Poder. 

Os  conflitos seguem desde 1995, no governo José Sarney, num total de 3% 

(34.333) famílias ao governo Lula da Silva com um percentual de 33% (343.958) famílias em 

luta pela terra, um processo  crescente e avassalador, conforme retrospectiva descrita na 

tabela: 

Tabela 01: Brasil luta pela terra entre 1985-2006 

 

Brasil – A luta pela terra entre 1985 - 2006 

GOVERNOS Ocupações % Famílias % 

SARNEY (1985 - 1989) 229 3 34.333 3 

COLLOR E ITAMAR (1990 - 1994) 507 7 82.600 8 

FHC (1995 - 1998) 1.987 28 301.908 29 

FHC (1999 - 2002) 1.991 28 290.578 28 

LULA (2002 - 2006) 2.387 34 343.958 33 

TOTAL 7.101 100 1.053.377 100 

 

Fonte:Banco de Dados da Luta pela terra-DATALUTA, 2008. 
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Segundo os dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), o número de ocupações 

de terras em 2004 com mais de 76 mil famílias passando em 2006 para em 46 mil famílias 

mobilizadas; 73 mil em 2007 e pouco mais de 25 mil em 2008. O número de família novas 

que foram acompanhadas despencou  de 59 mil em 2003 para 2.755 famílias em 2008. A 

análise política  desse panorama  sinaliza que o refluxo dos movimentos de massa e o fluxo 

dos recursos financeiros governamentais, canalizados para as políticas compensatórias 

(Programa de Transferência de Renda Mínima), estariam aquietando aqueles que lutaram 

bravamente pela reforma agrária nos últimos 30 anos (OLIVEIRA,2010). 

Assim, com base em dados reais, é possível afirmar que o modelo de reforma 

agrária sob eixo estratégico do paradigma do desenvolvimento territorial da “qualidade de 

vida e cidadania” encontra-se num terreno movediço, cercado por interesses divergentes e 

conflitos. A essência dessa tendência paradigmática que ora vem norteando as políticas 

públicas e especialmente  a política de reforma agrária  na atualidade precisa impetrar um 

debate consistente  sobre as atuais abordagens em volta de  um paradigma que se apropria do 

espaço territorial e reedita sua tessitura expansionista sob o fetiche do desenvolvimento 

territorial e  sustentável. 

 

3.3 Desenvolvimento Territorial - tendência de enfoque para a reforma agrária 

 

Ianni (2004b) ao analisar alguns determinantes econômicos e sociais do século 

XXI afirma que o novo ciclo de expansão do capitalismo transnacional que vem redesenhando 

o mapa do mundo desafia a compreensão da chamada “Sociedade Global”: uma sociedade  na 

qual se subordinam as sociedades nacionais e seus segmentos locais e arranjos regionais, 

com suas potencialidades e negatividades, considerando os seus dinamismos e contradições . 

Nele se confrontam o neoliberalismo, pós-neoliberalismo, neofascismo e o neo-socialismo. 

Nesse novo estágio do desenvolvimento do capital redefinem-se as soberanias nacionais, com 

a presença de corporações transnacionais e organizações multilaterais – FMI, BM e 

OMC,”Santíssima Trindade do capital em geral”. 

Nisso entendemos que as feições assumidas pela questão social são indissociáveis 

das responsabilidades dos governos, nos campos monetários e financeiros, e da liberdade dada 

aos movimentos do capital concentrado para atuar sem regulamentação e controle, 

transferindo lucros e salários oriundos da produção para se valorizar na esfera financeira e 
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especulativa (IANNI,2004). O movimento do capital internacional produz a concentração da 

riqueza em um polo social, e noutro a polarização da pobreza e da miséria, potenciando 

exponencialmente a Lei Geral da Acumulação Capitalista, em que se sustenta a questão social 

(MARANHÃO,2010). 

Na busca incessante e limitada do aumento exponencial da riqueza quantitativa – 

o crescimento do valor pelo valor - os investimentos financeiros tornam a relação social do 

capital com o trabalho aparentemente invisível. Crescem as desigualdades e o contingente de 

destituídos  de direitos civis, políticos e sociais, potenciados pelas orientações neoliberais, que 

capturam os estados nacionais, erigidos pelos poderes imperialistas como caminho  único para 

animar o crescimento econômico, cujo ônus recai sobre a grande maioria da população 

(IAMAMOTO,2010). 

No atual panorama, a questão social brasileira, perpassa pelo contexto de 

reestruturação, ajustes e contrarreformas das políticas sociais reconfigurando num terreno 

tenso e contraditório entre a democracia e os emergentes ajustes da reformas do Estado. De 

outro, situa-se o panorama  da crise brasileira nessa mesma década, momento em que se 

observa a interpenetração de duas determinações societárias: uma de natureza política 

vinculada à crise da ditadura e à transição negociada pelo alto que marcou a democratização 

no país, e outra, de natureza econômico-social, derivada dos processos de reorganização 

mundial do capitalismo. Sobre esse quadro histórico Rodrigues infere que, 

 

as mudanças desencadeadas no mundo pelo avanço do processo da 

mundialização do capital e o processo de financeirização da economia 

criaram distintas maneiras de dominação do espaço geográfico e 

atingiram de forma contundente o campo brasileiro. Atendendo aos 

interesses do capital, o Estado instituiu uma série de Políticas Públicas 

que favoreceram a expansão capitalista, implantando o modelo de 

modernização conservadora da agricultura, ou seja, da monopolização 

e deterritorialização do capital no campo através da subordinação da 

terra e da força de trabalho camponesa (2010,p.1 - 2). 

 

Conforme Mota (2010), a ofensiva política e ideológica para assegurar a 

reprodução deste processo passa pela reforma do Estado e suas redefinições estratégicas. 

Estas devem ser formadoras de cultura e sociabilidade, imprescindíveis à gestão de uma 

reforma moral e intelectual, conduzida pelo grande capital visando  estabelecer novos pactos e 

parâmetros para enfrentamento das  manifestações da pobreza e  da desigualdade social.  

Conforme Mendes Pereira (2006) contra a noção de direitos universais de 

cidadania, as propostas do BIRD consistem na criação de programas e projetos de alívio 
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paliativo e localizado da pobreza. Ele defende um rol de programas  “sociais” para o meio 

rural. 

O conjunto de políticas incrementadas pelo Estado encontram-se ancoradas nas 

diretrizes da agenda neoliberal e dirigidas pelo Banco Mundial, especialmente para países 

onde as tensões sejam uma ameaça à “governabilidade” das democracias de 

“mercado”(linguagem adota por Clinton). Para tal, o BIRD passou a estimular o redesenho de 

política social na direção de um novo tipo de filantropia, baseado na articulação de empresas, 

organizações, esfera subnacionais de governo e associações locais ou comunitárias. Termos 

como, “sociedade civil”, “participação”, “capital social”, “descentralização”, autonomia” e 

“emancipação”, dentre outros etc, foram criados ou resignificados para legitimar o ajuste das 

políticas sociais ao projeto neoliberal. 

Com base no cariz das reformas  voltadas para preservar a hegemonia do grande 

capital imprime um dos primeiros passos à instalação de  políticas públicas no território. Estas 

têm sido redesenhadas na intenção de  fortalecer ideias de que,  são as sinergias sociais e a 

otimização da dinâmica local os elementos estratégicos ao desenvolvimento de uma região ou 

país.  Entretanto, apesar de  destacadas experiências na realidade brasileira, as questões e 

polêmicas são alvo de grandes embates, o que nos parece um terreno pedregoso. 

Com base no paradigma de desenvolvimento territorial adotada desde 2001, 

observa-se um outro desenho de  políticas, cabe aqui destacar aquelas dirigidas para o mundo 

rural, que hoje tem se expandido com outras denominações, a saber: território rural e 

atualmente território da cidadania. Tem como eixo o plano de desenvolvimento territorial, 

integrando campo-cidade, articulando os diversos setores e políticas na tentativa de promover 

a intersetorialidade, reordenamento territorial, acesso aos direitos universais, segurança 

alimentar e sustentabilidade, propondo ainda, transformar o meio rural com qualidade de vida 

e cidadania (IIPNRA/PDTRS/2003/2004). 

A expressão território tem uso antigo nas ciências sociais e naturais e voltou a ser 

utilizada com recorrência na contemporaneidade por vertentes distintas. Nos meados de 1990 

e até hoje, o conceito de território no Brasil tornou-se uma espécie de “coqueluche”, um 

“modismo”. Autores como Haesbaert(2009) e Souza(2009) alertam para o desgaste do debate 

dessa categoria. Adverte Souza (2009) que esse excessivo entusiasmo poderá trazer prejuízo à 

discussão teórica, visto haver uma “embriaguez conceitual”, momento de “ressaca 

conceitual”. Dentre o pluralismo conceitual, nos delimitaremos a apresentar alguns enfoques 

teórico-metodológico e concepções. 

Ao discutir o território na perspectiva funcionalista considera-se que a sociedade é 
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regida por leis naturais, imutáveis, além da vontade inerente dos indivíduos como parte desse 

processo. Nesse sentido, tratam os processos sociais como fatos que devem ser analisados de 

forma semelhante aos fenômenos naturais, percebendo as desigualdades sociais com uma lei 

natural e imutável. Propõe conhecer os fenômenos sociais, buscando causas e as funções que 

desempenham. Buscam explicação da vida social na natureza da própria sociedade. 

O método funcionalista aponta para a observação, descrição dos processos e 

classificação, definido assim as situações normais e  anormais ou patológicas nas quais se 

inserem os conflitos sociais. Entre os autores que compartilham dos fundamentos dessa 

vertente podemos citar Friderich Ratzel (90), Claude Raffestin (2009, p. 93) e Rogério 

Haebaerts (2007).  Apesar de possuir a mesma perspectiva teórico-metodológica, há 

diferenciações significativas em suas concepções. Embora tais autores tragam elementos 

importantes para o debate, como a questão do poder e da multidimensionalidade do território, 

ignora as classes sociais e as contradições numa abordagem que compreendemos ser 

(neo)conservadora,  considera a totalidade dos processos e seus determinantes estruturais. 

O debate do território na perspectiva funcionalista assume um caráter fortemente 

descritivo com excessivo dados  físicos, elevando às classificações de modelos  e tipos ideias 

de território, além das comparações individuais, com  tendência à superficialidade na análise 

dos territórios, ignorando suas determinações, inter-relações, a totalidade dos processos, os 

elementos econômicos, políticos e sociais subjacentes aos dados . 

Entendemos que esta corrente teórico-metodológica despolitiza  o debate sobre o 

território, evidenciando muito mais uma dimensão  técnica e instrumental, esvaziando-o dos 

conflitos e correlações de forças. 

Entre outros debates, várias têm sido as discussões entre geógrafos, sociólogo, 

antropólogos, gestores sociais, dentre outros, na tentativa de ressignificar o papel e função do 

território para o desenvolvimento de políticas públicas. Dentre as concepções, três se 

destacam: a primeira a transforma na mais recente ferramenta estratégica de planejamento e 

gestão do território (MDA, 2003); a segunda conforme Milton Santos (1985), o território 

deixa de ser palco para ser ator, e a terceira, o território enquanto sujeito atribui a função dos 

territórios à lógica de construir e desconstruir a depender da função que vão assumir para a 

expansão do capital (MÉSZÁROS, 2005). 

Partindo da gênese da questão territorial, observa-se que alguns estudiosos 

contemporâneos têm apontado para o suposto fim da região e ressaltam a importância do 

território sublinhando a mais recente frase “adeus à região e viva o território” (FRANÇA, 

2007). Se a região no século XIX era tida como conceito-chave, no século XXI percebemos a 
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primazia do conceito de território em inúmeras pesquisas e propostas públicas de intervenção 

social. 

Em meio a uma confluência de concepções, acredita-se que esta visão ampara-se 

na perspectiva de que a globalização torna a realidade hegemônica e indistinta e as diferenças 

parecem ser anuladas. Dialogar com o conceito de território tornou-se uma tarefa árdua e 

conflituosa, principalmente do ponto de vista político. No bojo das discussões, Ortiz (1997) 

considera que as questões territoriais vêm recebendo cada vez mais atenção nos meios 

acadêmicos e sociais, o que reflete o interesse da sociedade, resultando na crescente e 

competitiva integração global de lugares e regiões. Como decorrência, o território hoje passa a 

ser entendido a partir da síntese de três características: 1 – momento complexo e dinâmico; 2 

– conjunto de relações econômicas, sociais, culturais e políticas historicamente desenvolvidas; 

3 –  fortes características identitárias, envolvendo diferentes escalas, cuja tendência apresenta 

laços de coesão e solidariedade. 

O retorno dos temas de natureza territorial nas ciências sociais, anos  e nas 

organizações internacionais de desenvolvimento marcaram o cenário dos anos 1990. As 

referências básicas dessa retomada não foram tanto as teorias da localização baseadas na 

oferta e na mobilidade de certos fatores produtivos, e sim as externalidades positivas
44

 que, 

paradoxalmente, as aglomerações eram capazes de produzir e que já tinham sido localizadas, 

desde o final do século XIX, por Alfred Marshall. 

Trata-se de uma conjuntura que impõe mudanças de paradigma técnico-

econômico e organizativo da produção e adaptações sociais, culturais e institucionais, dentre 

as quais a reforma e a descentralização do Estado. Vale destacar o papel atribuído ao território 

como ator do desenvolvimento, e não somente como espaço ou suporte passivo do 

desenvolvimento de atividades; a emergência do desenvolvimento local como cenário 

econômico, político e social, exigindo um redirecionamento integrado das políticas públicas, 

voltadas para os espaços territoriais. 

No contexto da história moderna, os territórios estatais e nacionais emergem como 

unidades políticas, econômicas e culturais básicas das formas de organização social vigentes. 

As próprias relações internacionais contemporâneas e a chamada “globalização” pressupõem 

a existência de Estados e de países, e estes têm por pressupostos a delimitação de espaços. 

Na Geografia Clássica, o território tem por base a obra de Friedrich Ratzel (1990), 

“Estado é o agente social privilegiado”, entendendo que a garantia do grupo social que vive 
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 Externalidades positivas, são forças externa (exógenas) que influênciam no desenvolvimento local 
(LACERDA;HEANS,2005).  
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num determinado território depende do Estado. Exprime, o autoritarismo que permeava a 

sociedade alemã da época (MORAES, 1990, p. 53-60).  Ratzel (1990) incorpora o conceito da 

sua antropogeografia e reconceitua o território como um espaço qualificado pelo domínio de 

um grupo humano, ao tempo que o define pelo controle político de um dado âmbito espacial. 

Nessa direção, o mundo moderno constitui áreas de dominação “estatal” e, mais 

recentemente, “estatal nacional”. Assim compreende que o exercício de uma soberania impõe 

uma territorialidade a certas parcelas delimitadas da superfície terrestre. 

Claude Raffestin, em sua obra: Por uma Geografia do Poder, vai compreender o 

território e o poder para além do Estado, fazendo uma crítica a obra de Ratzel.  Em sua obra, o 

território ganha uma abordagem política, compreendendo a esse respeito que o “espaço é 

anterior ao território”. Portanto, o território se forma a partir do espaço, o qual “resulta de uma 

ação conduzida por um ator sintagmático” (1980,p.143), (ator que realiza um programa) em 

qualquer nível. 

Ao se apropriar de um espaço concreto ou abstratamente pela representação, o 

ator “territorializa” o espaço. Na obra de Raffestin (1980) o conceito de território é permeado 

pelo viés jurídico, vinculado ao poder estatal e/ou à delimitação administrativa. Logo, o 

território vincula-se ao substrato concreto, ou seja, à base física. Espaço e território se 

diferenciam pelas relações de poder: 

 

O espaço é, portanto, anterior preexistente a qualquer ação. O espaço é 

de certa forma “dado” como se fosse uma matéria-prima. Preexiste à 

qualquer ação. “Local” de possibilidades é a realidade material 

preexistente a qualquer conhecimento e a qualquer prática, dos quais 

será o objeto a partir do momento em que um ator manifeste a 

intenção de se apoderar. Evidentemente, o território se apoia no 

espaço, mas não é o espaço. É uma produção a partir do espaço 

(RAFFESTIN, 1980, p.144). 

 

De acordo com Schneider & Tartaruga (2004), a concepção de território na obra 

de Raffestin (1980) fundamenta-se nas relações sociais de poder, cujas determinações se dão 

em diferentes graus pelas ações concretas e simbólicas. Assim a acessibilidade à essa 

informação de símbolos e ações podem destruir territórios, criar novos territórios ou ainda, 

reterritorializá-los. Contrapondo-se as ideias de Raffestin (1980), o geógrafo brasileiro 

Marcelo José Lopes de Souza. 

Para Souza (1995), o território não apenas associa-se ao poder do Estado, mas 

também à cultura por meio da coletividade que também exerce poder. Este se constitui numa 

complexa rede de relações sócio-espaciais cujas territorialidades vão se configurar nas 
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grandes metrópoles por grupos sociais diversos como os territórios da prostituição, do tráfico 

de drogas, dos nordestinos, dos “gaúchos”, entre outros. 

O mais importante a observar é que em todas as visões os autores se aproximam 

por destacar a defesa de um território. Assim a questão norteadora para a compreensão do 

território se traduz na compreensão de como o espaço é influenciado e dominado. Nessa 

direção Saquet et al traz importante contribuição ao comentar que: 

 

[...] o território é produzido como espaço-temporalmente pelas 

relações de poder engendradas por um determinado grupo social. 

Dessa forma, pode ser temporário ou permanente e se efetiva em 

diferentes escalas, portanto, não apenas naquela convencionalmente 

conhecida como o “território nacional”, sob gestão do Estado-Nação 

(2003, p.10). 

 

Haesbaert (2007) em suas abordagens sobre o território as agrupa em três linhas. 

A primeira é Política cujo território vincula-se ao poder, na maioria das vezes ao poder 

institucional (Estado); a segunda, a Cultural, portanto, leva em consideração as 

representações e relações simbólicas de grupos e a terceira, a Econômica, destacando suas 

relações na sociedade. 

A análise é idealista, compreende o território  numa abordagem ideal-simbólica do 

território. A abordagem sobre território é baseada no sentimento de pertencimento, na 

reprodução da identidade cultural, referindo-se a valores éticos, espirituais, simbólicos e 

afetivos. Seu caráter simbólico e cultural leva a subsídios a construção de identidades 

estruturais às demais dimensões, e sem considerar as determinações estruturais dos processos 

de construção e desconstrução dos territórios, caracterizando-se como uma visão pós-

moderna, a exemplo dos autores BONNEMAISNON e CAMBRÈZY(1996). 

Na busca de resgate dos conceitos ocorridos em tempos mais recentes, tomamos 

como central a reflexão antropológica, que assimila o território a um espaço de referência 

cultural, que se qualifica, portanto, por um significado a ele atribuído por determinado grupo 

ou segmento social. Nessa ótica, o território inscreve-se no campo dos processos de 

identidade societária como referência a certas formas de consciência do espaço e da 

autoconsciência grupal. Para essa concepção antropológica, diversas territorialidades são 

dinamizadas sobrepondo-se num mesmo espaço, rompendo com a ideia de “exclusividade”. 

É importante observar que foi com a despolitização da reflexão hegemônica da 

geografia regional francesa que o conceito de território foi praticamente banido desse campo 

de investigação. No âmbito da repolitização dos anos 1960, o resgate conceitual pela 
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geografia subjacente ao movimento de renovação do pensamento metodológico marxista 

voltou-se a homogeneizar, propondo uma reflexão essencialmente econômica e política, e a 

volta da centralidade do conceito de território na análise do espaço. Nessa orientação 

prevalece uma concepção que qualifica o território pelo uso social, assim ilustra Marx (1978), 

o que faz com que uma região da Terra seja um território de caça, é o fato das tribos caçarem 

nela. Essa visão pressupõe apropriação e domínio, o que apesar de evidentes diferenças de 

método não a contrapõe estruturalmente à concepção ratzeliana. 

Daí, inferimos que é na compreensão teórico-metodológica materialista histórico 

–dialético que encontramos o viés de nossas análises. Seu método traz uma outra perspectiva 

de análise para a relação sujeito-objeto que não se equivale nem se assemelha ao empirismo 

funcionalista, nem ao idealismo culturalista. Portanto o sujeito  é histórico, ativo, indagador e 

produtor da realidade, contrapondo-se à ideia de neutralidade. 

Tal concepção além de descrever os fenômenos, aproxima-se sucessivamente o 

movimento do real e reconstrói o objeto a partir das múltiplas determinações dos processos 

sociais, historicamente situados. Procura ultrapassar a superficialidade dos fatos, chega  à 

essência de fenômenos e busca captar seu movimento na sociedade capitalista numa 

perspectiva crítica, permeada por contradições e conflitos sociais, 

 

A investigação sob o enfoque do método da economia política 

proposto por Marx consiste, portanto, em situar e analisar os 

fenômenos sociais em seu processo complexo e contraditório processo 

de produção e reprodução, determinado por múltiplas causas na 

perspectiva da totalidade como recurso heurístico e inseridos na 

totalidade concreta: a sociedade burguesa (BEHRING e BOSCHETTI, 

2008,p.380). 

 

É na perspectiva do território que privilegia a dimensão material principalmente 

no sentido econômico, que buscaremos os elementos necessários ao entendimento do objeto 

de estudo dessa tese. Consideramos a base material, sobretudo, as relações de produção como 

o fundamento para compreender a organização do território, como fonte de recursos e base 

para a reprodução social. 

Entendemos que a reprodução  social está situada historicamente mas também 

territorialmente. É importante ressaltar que ao contextualizar o território com o qual se está 

trabalhando, (significa que) é necessário desmistificar e desvelar  as correlações de forças e as 

contradições presentes na reprodução da vida material. Diferentemente das outras correntes, 

esta procura articular o tempo, o espaço e o território  a seus aspectos econômicos, políticos e 

culturais.  
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Para isso, partimos dos pressupostos teóricos da dialética para compreender as 

manifestações territoriais do desenvolvimento econômico. Entendendo que o território é 

produzido pelas relações de poder engendradas por um determinado grupo social e se efetiva 

em diferentes escalas, não apenas na nacional. Esta perspectiva teórica compreende o 

território como produto histórico, com força produtiva, condição para o desenvolvimento, 

envolvendo relações sociais. Saquet assevera que “o território” se dá quando se manifesta e se 

exerce qualquer tipo de poder, de relações sociais. São as relações sociais que dão o concreto 

ao abstrato, são as relações que consubstanciam o poder (2004,p.140). Neste caso, 

 

[...] trata-se de apreender, no singular, o movimento universal e, no 

local, o global, no progresso histórico dos acontecimentos, entendendo 

a homo e a heterogeneidade (desigualdade e diferenças), a pluralidade, 

as contradições, as descontinuidades, o enraizamento e as articulações 

(SAQUET, 2004, p.144). 

 

Vale chama a atenção para a necessidade de contextualizar os territórios, 

percebendo a homo e a heterogeneidade produzida em cada tempo e lugar e pelo modo de 

produção capitalista. Nestes termos, concordamos com Sequet, 

 

É necessário contextualizar os processos territoriais  em cada período 

e lugar, na dinâmica socioespacial sob o modo de produção capitalista 

de produção, em constante movimento contraditório de mudanças e 

permanências [...] O que muda e/ou permanece, para cada período e 

ou momento e lugar é o arranjo social, espacial e territorial, através 

das formas e conteúdos que este arranjo assume (2004, p.143). 

 

Essa perspectiva de análise compreende o território como um espaço concebido a 

partir de uma perspectiva de integrar as diferentes dimensões e, por isso considera que o 

mesmo não deve ser percebido unicamente como natural, político econômico-administrativo, 

mas como espaço efetivamente usado pela sociedade e pelo mercado.       

Concordamos com Santos (1997) quando afirma que é o uso do território 

econômico, sobretudo, e não o território em si mesmo, que faz dele objeto de análise social. A 

utilização do território pelo povo cria o que ele chama de território vivido”, entendido como 



112 
 

sinônimo de espaço humano habitado. O uso do território
45

, por sua vez, dá-se pela dinâmica 

dos lugares  que  definem usos e geram valores de múltiplas dimensões cultural, econômica e 

social. 

Nessa direção, o estudo do território tem se constituído num rico caminho para a 

análise da formação histórica de um país, pois a qualidade de sua inércia – o “prático-

inérte”
46

 como conceituou Milton Santos (1997) – para além do econômico, torna-o 

depositário de projetos por diferentes vias que se hegemonizam na sociedade em estudo.  

A formação do território é, portanto, um dos elementos definidores da 

singularidade, pensada na escala das “peculiaridades nacionais”. Seu desenvolvimento 

histórico faz-se sobre e com o espaço terrestre. Toda a formação social é também territorial, 

uma vez que se espacializa (LEFEBVRE, 2008). 

Entende-se que o território é um espaço social que não pode emergir sem uma 

sociedade que o crie e qualifique, ou seja, não pode existir como realidade puramente natural, 

mas fruto da construção que aproxima e transforma a partir dos meios criados pela natureza, 

ou ainda, conforme abordagem marxista, a partir das relações de produção e reprodução social 

(MARX,1978). Assim, o território é um produto socialmente produzido, um resultado 

histórico da relação de um grupo humano com o espaço que o abriga, portanto, uma expressão 

da relação sociedade/espaço, sendo impossível de ser pensado sem o recurso aos processos 

sociais. 

O território “usado”, na visão de Milton Santos (1997) - além das relações de 

poder, inclui a ação humana e a própria ligação entre o seu uso e as pessoas por meio do 

trabalho, as relações de trocas materiais e as relações simbólicas-culturais. Sendo assim, o uso 

do território é expresso pelas horizontalidades e verticalidades. 

Enveredaremos nas análises dos dados da pesquisa seguindo a trilha teórico-

metodológica histórico materialista dialética, a qual  analisa as políticas públicas estratégicas 

ao território  numa perspectiva utópica retificadora da expansão capitalista no território. 
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 o território emerge como nova unidade de referência para a atuação do Estado e a regulação daspolíticas 

públicas” (SCHNEIDER, 2004, p. 102).Os programas e políticas públicas “de combate à pobreza rural eà 
promoção do desenvolvimento sustentável” elaborados nos países da América Latina, particularmente no Brasil, 

respondem às recomendaçõesdas organizações de cooperação internacional: Banco Mundial, Organizaçãodas 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e a Comissão Econômica para América Latina e Caribe 

(Cepal), entre outros. Foi no bojo dessas orientações que se consolidou o retorno do território às políticas de 

desenvolvimento, tendo como inspiração as políticas europeias, com destaque para o modelo de reestruturação 

industrial conhecido como a Terceira Itália. Neste modelo, o território, nas suas múltiplas dimensões, se revela 

como elemento essencial do desenvolvimento por ser dinâmico, com vocação empreendedora, baseado em 

pequenos e médios empreendimentos,dotado de uma institucionalidade sensível e preparado para as demandas 

de iniciativa privada, com uma comunidade coesa e com forte identidade territorial, profunda identidade 

produtiva e também elevada mobilidade social (GÓMEZ, 2007, p.49). 
46

 



113 
 

Conforme Gómez (2007) trata-se de um projeto de uma minoria dominante, ágil na defesa de 

seus interesses e seu status. Assim, quanto maior a identidade, a institucionalidade ou o 

capital humano, mais possibilidade de captura tem os indivíduos e seus potenciais necessários 

ao processo de ampliação do capital. Questões como a cultura ou a preservação de tradições, 

que poderiam ser aspectos aglutinadores dos grupos sociais de um território, sob esse 

contexto, o desenvolvimento tem sido colocado em função de seus resultados mercantis.  

Numa visão crítica sobre a noção de território como espaço de qualidade de vida e 

cidadania, vários estudiosos e pesquisadores (MÉSZÁROS; GÓMEZ,2005; 2007; LISBOA E 

CONCEIÇÃO,2007 E OUTROS) tendem a resumir tal proposta à uma perversa lógica de 

apropriação pelo capital para regular o processo de acumulação. Asseveram ainda que a 

perspectiva de desenvolvimento territorial nada mais é do que um processo que preserva as 

desigualdades ou estratégias de controle social, enfim um des-desenvolvimento, uma vez que  

o desenvolvimento verdadeiro que busca a equidade e redução da desigualdade é impossível 

na sociedade capitalista em que vivemos.   

Ao reificar o local, diz Lisboa e Conceição (2007), a proposta de desenvolvimento 

do território atribui à comunidade local as determinações do sucesso ou insucesso das 

políticas públicas ou dos programas desenvolvidos. Para as referidas autoras, a concepção de 

território como espaço limitado conduz à elaboração de políticas públicas de desenvolvimento 

também limitadas, já que não contemplam questões  essenciais, como os conflitos estruturais 

existentes.  

Por trás dessa abordagem encontramos a manutenção das assimetrias no meio 

rural, muito longe de um desenvolvimento que de fato possa reduzir a desigualdade social. No 

pensamento das autoras, a proposta de desenvolvimento territorial “ignora” a lógica da 

competição e do lucro sempre crescente. Em última análise, essa proposta  busca a produção 

do lucro pela apropriação dos lugares como forma da apropriação da pobreza, confirmando a 

tese de que o domínio do espaço se realiza de forma perversamente desigual e 

combinadamente contraditória, o que inviabiliza a possibilidade de um modelo de 

desenvolvimento mais justo (LISBOA E CONCEIÇÃO, 2007).  

Com base nesse viés de análise, entendemos o território e sua política de 

desenvolvimento como um processo em movimento, parte de uma totalidade  sócio-histórico 

e que para ser entendida é preciso conhecer a realidade concreta e os determinantes dessa 

dinâmica. Nessa direção, o território se constitui produto do capital e que deve garantir seu 

processo de acumulação, tornando-se foco flexível neste lócus. 

Entende-se que a influência do ajuste capitalista do espaço sobre a estrutura  e 
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projetos de desenvolvimento socioespacial explica  a intervenção marcante desse  ajuste do 

capital na forma de composição dos territórios rurais, e na constituição das redes de poder 

local. Conforme Souza (1995)  a lógica de construção dos territórios rurais insere-se numa 

dinâmica expansionista do capital, entremeada pelas redes de poder implícitas no espaço rural 

que afetam, inicialmente, os projetos de desenvolvimento socioespacial rural, tendenciando 

novas políticas e debates para fomentar esse instrumental. 

A análise crítica acerca das tendências de políticas públicas na 

contemporaneidade, sob a égide do neoliberalismo, nos permitem compreender os 

determinantes que estão implícitos na estratégia atual expansionista do capital financeiro. 

Nessa direção teórica,  o território  é produto do processo histórico incorporado nas relações 

de produção e reprodução da divisão sócio-técnica do trabalho.  Constitui-se como processo 

de reprodução social no espaço, e por isso, permeado de conflitos e contradições. Daí, 

entende-se que não se restringe a um recorte geográfico, um limite político ou uma diretriz 

institucional, mas se trata de um espaço socialmente constituído e fruto de múltiplas 

determinações. 

A abordagem territorial ou o retorno do território, como se refere Milton Santos 

(1995) está relacionada às mudanças do capitalismo em sua fase pós-fordista. Trata-se dos 

efeitos mais gerais dos processos de reestruturação produtiva, que se globaliza, mas também 

afeta os territórios e as localidades. Nessa direção SAQUET afirma que, 

 

sucitamente, o processo de territorialização é um movimento 

historicamente determinado pela expansão do capitalismo e seus 

aspectos culturais; é um dos produtos sócio-espaciais do movimento e 

das contradições sociais, sob a tríade economia, política e cultura 

(EPC), que determina as diferentes territorialidades, no tempo e no 

espaço, as próprias desterritorialidades e as re-territorialidades (2004, 

p.128). 

 

Os territórios não desaparecem com as desterritoralização do capital, mas são 

redesenhados conforme as necessidades do capital, em seus processos de geração  e 

ampliação de mais-valia. Nessa acepção compreende Saquet que, 

 

(...) aquelas forças econômicas, políticas e culturais que condicionam 

o território e a territorialização, geram a des-territorialização e as 

novas territorialidades, nas quais estão intimamente articulados o 

Estado e o capital. Em cada dialética espaço-tempo há características 

específicas. Por isso, é necessário contextualizar esses processos (des 

e re-territorialização em cada período e lugar [...], 

(SAQUET,2004,p.128). 
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Sublinha o referido autor que a dimensão e velocidade das transformações, 

revitalizações e desindustrializações são formas de manejar do capital em diferentes escalas 

para a ampliação da mais-valia, ou melhor, para as formas como “(re) criam    novos usos das 

heterogeneidades espaciais e pelo capital” ou seja, 

 

as fronteiras territoriais são, assim, redesenhadas a partir dos 

interesses do  capital, ‘o certo é que o sistema capitalista aperfeiçoa 

seus instrumentos, inclusive o manejo mais ágil das escalas e  a 

capacidade de utilização do espaço construído’ 

(BRANDÃO,2007,p.52). 

 

 

Nessa direção analítica, afirma Ferrari (2005) que o grande capital localiza e 

reformula territórios  econômicos num “complexo produtivo orquestrado pelas empresas-

mães detentoras do controle qualitativo e quantitativo dos fluxos de mais-valia”(2005,p.65). 

Assim, 

 

a territorialização produz a possibilidade de inserção e de criação de 

novas forças mercantis ao processo de re-produção ampliada do 

capital; permite o acesso a específicas condições de trabalho e de 

consumo, de conhecimento, de infra-estrutura, etc. (SAQUET, 2004, 

p.133). 

 

Extraímos que o movimento da acumulação de capital se processa, de forma 

mutável, parcial, diversa, irregular e com alta seletividade. Imprime que tais manifestações no 

espaço da valorização e da riqueza são altamente  discriminatórias. Existe, assim, um 

processo de busca e seleção por pontos do espaço que ofereçam maior capacidade de 

apropriação de rendimentos e onde “valorização seja mais fácil. 

Entendemos que o Estado capitalista na contemporaneidade procura atender às 

necessidades da dinâmica econômica objetivamente através de políticas governamentais de 

incentivo à criação de arranjos produtivos locais; implementação de infra-estrutura necessária 

para a circulação de mercadorias, contribuição para a formação de uma força de trabalho 

adequada a estes padrões; implantação das condições para a apropriação privada da mais-valia 

social; incentivo ao auto-emprego, ao empreendedorismo, reduzindo os obstáculos aos fluxos 

de mais-valia. 

É nesse movimento do capital que se verifica a emergente preocupação com a 

banalização de importantes discussões teóricas, a exemplo do território, que levam à 

vulgaridade analítica e simplismos ideológicos, apontando assim, para  a “urgente necessidade 
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do resgate das determinações estruturais para se pensar a dimensão espacial  do processo de 

desenvolvimento capitalista com aprofundamento crítico (BRANDÃO, 2007, p.29). 

Brandão (2007) e Ferrari (2005) fazem fortes críticas aos estudos que apontam a 

construção do desenvolvimento a partir da localidade tão somente, da força de vontade dos 

agentes empreendedores, das potencialidades endógenas de cada localidade, ao demonstrar as 

insuficiências, desvios e consequências nefastas da aplicação mecânica desse modismo que 

ressalta os microprocessos e as microdecisões, ou ainda, defende uma agenda que nega 

cabalmente a política, os conflitos, as classes sociais, o papel da ação estatal, a nação e o seu 

espaço. Nega, ainda, todas as questões estruturais e, assim, todas as escalas existentes entre o 

local e o global (BRANDÃO, 2007,p.36-37). 

Esse ideário dá ênfase ao localismo, ao comunitarismo, ou a novos regionalismos, 

preconizando um desenvolvimento local, cujo fim é garantir a expansão do processo de 

internacionalização do capital. Ferrari aponta que o grande capital mobiliza os capitais locais 

e regionais, e utiliza os lugares como “territórios” expandidos da produção e da circulação. 

Nessa fase, vê-se que não basta o controle ou monitoramento  do comportamento de 

trabalhadores das unidades produtivas “(2005). 

Ferrari (2005) analisa que, junto ao processo de reestruturação produtiva há 

também uma ideologia para manter  sob  controle o contingente de desempregados  

emergentes da reestruturação produtiva. Para tanto, constrói-se toda uma subjetividade 

visando incorporar as mudanças impostas, distanciando cada vez mais os trabalhadores da 

compreensão das determinações econômicas. 

Nesse contexto, as organizações que compõem o terceiro setor articuladas aos 

projetos estatais com as parcerias privadas, buscam  promover um cenário de “paz social” que 

dão margem à difusão de dogmas de eficácia e eficiência, solidariedade e  participação  

cidadã. A sociedade civil passa a ser vista como um espaço plural de liberdade e autonomia, 

dissociada da luta de classes, que naturaliza a propriedade privada, e sepulta os 

questionamentos da regulação capital e trabalho, apropriação privada dos resultados do 

trabalho social. 

  Assim verificamos o reducionismo da sociedade de classe à sociedade civil, que 

se reorganiza para reivindicar direitos civis baseados num igualitarismo liberal e abstrato, e 

assim, os movimentos sociais seguem numa luta, agora travestida no diálogo, no cotidiano do 

território do consenso, visando à garantia dos direitos sociais. Enquanto isso, a esfera da 

produção permanece intocada, e as discussões da relação capital e trabalho encontram-se em 

processo de esmorecimento.  
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Para Brandão (2007), essa reposição intelectual dos que defendem esse projeto 

societal,  contrapondo-se à perspectiva crítica, retornam ao conceito de comunidade, 

constituída por atores e agentes, e não por classes sociais. Compreende-se a necessidade de se 

contrapor à tais perspectivas voluntaristas, remetendo-se as determinações do modo de 

produção capitalista, “que necessariamente leva às últimas consequências a mercantilização e 

a penetração recorrente da divisão social do trabalho em todas as possíveis dimensões 

temporais e escalas espaciais”(BRANDÃO, 2007, p.51). 

Na atualidade brasileira, o Estado, as empresas e até movimentos sociais, utilizam 

a ideia de desenvolvimento territorial como jargão político, sem maiores reflexões em torno 

desse conceito e de suas implicações (CANDIOTTO e SANTOS, 2009, p.338). Nas raízes do 

movimento do capital global-local  trazemos à tona a compreensão de que os conflitos, as 

contradições e as expressões da questão social se manifestam de forma heterogênea nos 

territórios. Esse estágio monopolista do capital financeiro traduz-se numa dinâmica  que se 

fundamenta na  territorialização, desterritorialização e reterritorialização, conforme  interesses 

de ampliação do capital. Tais categorias são incorporadas nos planejamentos estratégicos do 

Estado, trazendo um redesenho às políticas no território, a qual propusemos analisar a 

realidade do território do Alto Sertão de Sergipe. 
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CAPÍTULO 4 – A QUESTÃO AGRÁRIA E A “NOVA” REFORMA AGRÁRIA EM 

SERGIPE: CRÉDITO FUNDIÁRIO E O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL  EM 

QUESTÃO 

 

 

Os “simples” (IANNI, 1975) também tecem as linhas da 

história com suas lutas e reivindicações, rebeldias e 

conformismos. E lembra o autor que para conhecer a 

história do Brasil é indispensável conhecer também a 

história social do povo brasileiro (IANNI, 2004). 

 

 

Com já dissemos na introdução desse trabalho, a centralidade das investigações 

recaem sobre a relação crédito fundiário e desenvolvimento territorial objetivando analisar o 

sentido e o significado dessa relação no enfrentamento a questão agrária no território do Alto 

Sertão de Sergipe. Na continuidade desse estudo, situaremos  a questão agrária e a reforma 

agrária, destacando seus rumos e tendências frente ao acesso à terra e  aos  arranjos de 

políticas. 

 Na desenvoltura da discussão  nos centramos no atual Plano Regional de Reforma 

Agrária de Sergipe (II PRRA), focando a modalidade crédito fundiário e desenvolvimento 

territorial  introjetados a partir de 2007 no Planejamento Plurianual (PPA) do Estado. Dessa 

relação emergiu  a hipótese e a  questão-problema de  pesquisa, conforme destacamos no 

capítulo introdutório. 

Em seguida apresentamos a caracterização do lócus da investigação, seus aspectos 

econômicos, sociais e políticos de modo a traçar o mais recente quadro panorâmico. Por fim, 

discutimos brevemente a gestão das políticas e arranjos em execução no território.  

 

4.1- Da velha à nova reforma agrária:  A tendência ao enfrentamento à questão agrária 

4.1.1-A reforma agrária em Sergipe – um olhar sobre o Alto Sertão 

Como vimos discutindo a realidade da questão agrária e a reforma agrária no 

Brasil, trazemos para este capítulo questões e reflexões destas categorias nas particularidades 

regionais-locais do Território Alto Sertão de Sergipe. Nessa direção, a concentração fundiária 

e a expansão capitalista no espaço  sergipano constituem  pressupostos de análise para 

compreender o sentido e o significado da nova reforma agrária focando na relação crédito 
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fundiário e desenvolvimento territorial.  

Nesse sentido, vale reafirmar a contribuição de Martins (1984),Stedile (1990), 

Graziano Silva, (2002) e Oliveira(2010) ao mostrarem as peculiaridades da expansão do 

capitalismo no meio rural brasileiro mediante a renda da terra, ou seja, primeiro e 

fundamentalmente pela sujeição da renda territorial ao capital. Nessa direção, os estudos de 

Silva e Lopes (1996), Dalva MOTA (1997), acerca da realidade de Sergipe  entendem que,  

 

(...) comprando a terra para explorar ou vender, ou subordinar a 

produção de tipo camponês, o capital mostra-se fundamentalmente 

interessado na sujeição da renda da terra, que é condição para que ele 

possa sujeitar também o trabalho que se dá na terra. Por isso, a 

concentração ou a divisão da propriedade está fundamentalmente 

determinada pela renda e renda subjugada pelo capital (LOPES e 

SILVA,1996,p.6). 

 

 

O quadro de forte subjunção da renda da terra ao capital nas diversas regiões do 

Brasil teve força nos anos de 1970. Em Sergipe, a partir desta mesma década, a agricultura 

passou por mudanças com adoção de pacotes tecnológicos, fornecimento de créditos 

subsidiados, e mais recentemente de políticas governamentais  dirigidas para projetos de 

irrigação e agroindústria articulados em nível nacional-regional. Estes visaram responder aos 

interesses da expansão capitalista. 

 Tal dinâmica manifestou-se com maior intensidade nas atividades ligadas à 

agroindústria canavieira, à citricultura e aos projetos  de irrigação, embora a pecuária e a 

cultura do fumo, entre outros, também tenham gradativamente incorporado o progresso 

técnico e os insumos requeridos pela modernização agrícola (MOTA, 1997). Na  

particularidade da expansão capitalista no Alto Sertão Sergipano pudemos refletir sobre os 

impactos no modo de produzir e viver camponês, cujas contradições manifestam-se nas 

expressões da questão social, a saber: pobreza, desigualdade social e questão ambiental, 

dentre outras. Conforme sinaliza  Silva e Lopes, 

 

(...) a pecuarização da região explicitou [...] a modernização de sua 

economia, desmatando a caatinga, transformando os antigos 

moradores agricultores em assalariados, parceiros e meeiros, 

eliminando gradativamente as áreas de cultivo alimentício de 

subsistência, concomitantemente à evolução da concentração da terra 

(1996,p.60). 

 

O processo de modernização no semi-árido resultou num contingente de pequenos 

produtores descapitalizados, e num número cada vez maior de assalariados. Para agravar 
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ainda mais a situação, os subsídios do governo, anunciados para os pequenos agricultores, na 

prática se destinaram, principalmente, aos médios e grandes produtores, figurando entre os 

setores beneficiados, sobretudo aqueles  que se ocupavam da pecuária melhorada (SILVA e 

LOPES,1996). 

O projeto capitalista em seu processo de ampliação recebeu grande apoio das 

políticas  estatais, agravando ainda mais a concentração de terras em Sergipe.  No espaço 

agrário sergipano, com o reforço de projetos de irrigação, projetos especiais são destinados ao 

pequeno produtor, envolvendo políticas de água,  de incentivo à pecuária, à produção de 

laranja, à cana-de-açúcar, e outros  empreendimentos que se constituíram, em última análise, 

nos fatores instigantes das expressões atuais da questão social no campo e da questão agrária 

em Sergipe. 

Nesse quadro acentuaram-se o êxodo rural a proletarização camponesa, 

intensificando os conflitos no campo que marcaram fortemente a década de 1980.  O capital 

expandiu-se, contribuindo para  intensificar as expressões da questão social. Os sintomas da 

pobreza, desigualdade social e expropriação passam a ser visibilizados através dos primeiros 

conflitos por terras que delinearam o período da “Nova República”. Vale sublinhar que esse  

cotidiano em escala regional era parte do contexto nacional, cujas lutas se espraiavam pelas 

diversas regiões do País. 

A forte presença das expressões da questão social no campo sergipano foram 

questionadas pelos movimentos sociais que passaram a pressionar o Estado a tomar algumas 

medidas voltadas para distribuição de terra. Estas não se configuraram como princípio de uma 

reforma agrária, mas considerou-se um marco inicial importante no processo  embrionário da 

luta no meio rural resultando nos primeiros assentamentos. Sobre esse contexto, Silva (1995) 

retratou que 

 

(...) as reivindicações por terra foram parcialmente atendidas através 

de diferentes iniciativas da ação de políticos isolados que tentaram, 

junto a organismos financeiros, conseguir empréstimos e adquirir 

terras para distribuí-las a colonos; cooperativas de pequenos 

produtores que passaram a incluir em seus objetivos a colonização 

como forma de melhorar suas condições de vida e de seus associados; 

políticas[...] de distribuição de terras; além da participação   da igreja 

católica, e até mesmo dos sindicatos de trabalhadores rurais. O 

resultado desse processo, foi contraditório e conflituoso ao longo das 

últimas cinco décadas, foram  implantados 93 núcleos de 

assentamentos  de pequenos produtores rurais, em 74 colônias e 6 

perímetros irrigados, e 13 projetos de reforma agrária, localizados em 

51 municípios dos 75 que formam o Estado (SILVA,1995,p. 26-27). 
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As ocupações de terras se constituíram, assim, no movimento contraditório de (re) 

criação do campesinato, desde meados dos anos 1970. Como vimos referindo, esse quadro 

traz ao longo da história questões cadentes de um cenário marcado por uma estrutura 

fundiária  calcada no elevado número de propriedades improdutivas, projetos públicos e 

privados  de modernização da agricultura  reeficado na mistigante expulsão e expropriação  

camponesa. 

Em seu papel de executor de políticas, o Estado passou a adquirir  terras, tendo em 

vista o assentamento dos pequenos produtores como mecanismo de conter as pressões 

organizadas. Nessa direção, efetivou uma  desconcentração da estrutura fundiária em nível 

compensatório, socioterritorializando  a minifundirização sob o amparo do Estatuto da 

Terra.
47

 

A distribuição de terra em Sergipe também se efetivou mediante a intervenção da 

Companhia do Vale do São Franscisco (CODEFASF) para fim de irrigação, do (Polonordeste) 

e do (Programa Especial de Apoio as Populações Pobres das Zonas Canavieira do Nordeste 

(PROCANOR) que, em última instância, enfrentariam problemas decorrentes da construção 

de barragens para a produção  do enfrentamento e retomada pela industrialização no Nordeste.  

Nesse rumo, a implantação do IPNRA em 1985 também contribuiu para fortalecer 

a luta dos trabalhadores sem terra em Sergipe. Segundo Silva  e Lopes (1996), o  quadro de 

expropriação e exploração, pobreza, êxodo rural, etc provocados pela expansão capitalista 

terminou por fortalecer a organização e luta por terras no Estado de Sergipe.  

A Diocese de Propriá, ala progressista da igreja católica, impulsionou as primeiras 

confrontações num caráter contestador das condições de subordinação e penúria vividas pela 

população do campo. Tal realidade se expressou, principalmente com a implantação do 

reservatório de sobradinho (BA), associadas as condições de exploração  impostas pelas 

oligarquias locais que contou com  forte apoio do Estado.  

 

Os estudiosos da realidade sergipana (SILVA,1995; LOPES,1996;CINTRA, 

1999) registram as lutas que foram travadas nos anos de 1980,  nas quais  se destacou a 

                                                           
47

 Estatudo da Terra Lei/1964,Cap. II artigo 58, que  estabelece as regiões prioritárias definidas pelo zoneamento 
e na fixação de suas populações em outras regiões, caberão ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) as 

atividades colonizadoras. § 1º nas demais regiões, a colonização oficial observará  a metodologia observada nos 

projetos realizados nas áreas prioritárias e será  pelo órgão do Ministério da Agricultura referido no art 74, 

executado por este e pelos governos estaduais e por entidades de valorização regional mediante convênio 

(BRASIL,1964,p.23). 
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resistência dos meeiros de arroz, expulsos de suas terras em razão da implantação dos projetos 

da – CODEVASF. Nesse contexto se inclui a luta dos posseiros de Santana dos Frades.  

A organização do MST em 1985, conviveu com  um quadro de truculência 

policial respaldada pela política local. Fruto do intenso conflito, destacamos a primeira 

grande conquista em 1986, cujo marco é o assentamento rural Barra da Onça. 

O Assentamento Barra da Onça, localizado em Poço Redondo se tornou 

referência não só para o Alto Sertão, mas  fortaleceu  os ânimos dos movimentos sociais em 

todo o Estado de Sergipe.  A partir daí, novos embates e ondas de conflitos se espalharam por 

todo território sergipano, como veremos a seguir: 

 

Figura 01: Conflitos de Terra em Sergipe 

 

 

Fonte: SILVA e LOPES, A Questão Agrária em Sergipe, (1995). 

 

 

A partir de 1990, as primeiras iniciativas organizadas dos trabalhadores do campo 

em Sergipe passou a se territorializar mediante  lutas e conflitos por terra. O território 
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sergipano tornou-se palco de enfrentamento a questão agrária através das primeiras ocupações 

de latifúndios sob a direção do MST. Ainda nesta mesma década (1990), o MST se 

consolidou politicamente em Sergipe se credenciando como o principal interlocutor dos 

trabalhadores rurais, socioterritorializando-se em todo o Estado. 

 Vale sublinhar que até o presente momento (julho/2013) essas mesmas áreas 

ainda permanecem com ocupações à beira da rodovia (Rota do Sertão). Enquanto as 

ocupações pessistem, os rumos das discussões sobre reforma agrária e seu enfrentamento 

esvazia-se, em detrimento do enfoque territorial cuja discurso oficial proclama o 

protagonismo e o consenso. O discurso que prevalece é a da reforma agrária pacífica, a busca 

pelo crédito como ferramente eficiente e pacificadora 

 

Figura 02: Assentamentos de Reforma Agrária em Sergipe (1979-1995) 

 
Fonte:SILVA e LOPES. A Questão Agrária em Sergipe, (1995). 

 

 

Com  base nas sinalizações do mapa observamos que em 16 anos (1979-1995) de 

lutas  com registro de graves conflitos,  resultou no assentamento de 14 áreas  que se 

territorializou por todo o Estado de Sergipe.  
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Quando analisamos o quadro panorâmico de mais de quatro décadas (1979-2009), 

as estatísticas registraram a implantação de 169 assentamentos, 8.109 famílias assentadas 

correspondente à  área de 142.174 ha no Estado de Sergipe. Dados oficiais revelam que, a 

partir de meados da década de 1990, (Governo FHC),  houve um progressivo aumento do 

assentamento de famílias  em todo o Estado de Sergipe, marcadamente com muitos conflitos e 

violência, fruto da luta organizada sob a liderança do MST (Tabela), 

 

Tabela 02: Assentamentos de Famílias Trabalhadoras Rurais-1979/2009 

 

Período 

Nº de 

Assentamentos 
Nº de Famílias Áreas(há) Áreas Média 

dos Lotes 
% Absoluto % Absoluto % Absoluto 

1979-

1984 
0,59 1 11 89 0,99 1.401 15,74 

1985-

1989 
3,55 6 5,81 471 7,38 10.499 22,29 

1990-

1994 
5,92 10 5,44 441 3,64 5.174 11,73 

1995-

1998 
25,44 43 34,3 2782 29,54 42004 15,10 

1999-

2002 
27,22 46 25.68 2083 30,69 43.637 20,95 

2003-

2006 
26,0 44 20,71 1679 17,85 25.372 15,11 

2007-

2009 
11,24 19 6,93 564 9,91 14.086 24,98 

Total 100 169 100 8109 100 142.1744 17,53 

 

Fonte: INCRA/SIPRA (2009). 

 

 

Os dados do Incra (2009) revelaram uma maior frequência  de assentamentos 

entre 1999 a 2002, cuja  total correspondeu a 46 (27,22%), o que equivale ao número absoluto 

de famílias de 2083 (25,68%), numa área desapropriada que reduziu em relação ao número de 

famílias assentadas. Mesmo com as ações de assentamentos rurais crescentes no período de 

quase três décadas, a concentração fundiária  continua uma questão fulcral no semi-árido 

sergipano.   

O registro da realidade fundiária do Sertão Sergipano relacionado  à constante 

falta de água potável, longos períodos de seca, as condições de extrema pobreza, levaram as 

forças sindicais e movimentos sociais associadas às entidades  religiosas a pressionarem o 

Estado para realizar iniciativas de políticas públicas. Também instigou a emergente força não 
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governamental de entidades como Movimento Eclesial de Base (MEB), Comissão Pastoral da 

Terra (CPT) e a Diocese de Propriá a engajarem na luta (SILVA e LOPES,1996). 

Mesmo assim, conforme apontado nos estudos de Silva e Lopes (1996) e Dalva 

Mota (1997) os pacotes de políticas públicas e medidas governamentais dirigidas para a 

população empobrecida do meio rural visando ampliar o número de famílias assentadas, ao 

logo de mais de três décadas não foram suficientes para o enfrentamento à questão agrária em 

Sergipe. Nessa direção, os movimentos continuavam a pressionar e a fazer barreiras, 

ocupando as rodovias, acampavam frente aos órgãos públicos e realizavam  passeatas 

frequentemente destacadas pela mídia televisiva e escrita. 

 As fortes implicações e agravantes da questão social influenciaram  nos anos de 

1990 e início do novo milênio para uma nova direção às políticas públicas a luz do mercado 

globalizado. Estas  passaram a redesenhar às políticas públicas, especialmente, a reforma 

agrária, a que  Fernandes (2006),  Sauer e Pereira (2006), Ramos Filho (2008), dentre outros, 

compreendem que estas nascem subordinadas às diretrizes ditadas por agências financeiras 

internacionais, subsumidas aos interesses reestruturador e expansionista do capital. 

Coube ao Banco Mundial o lançamento de propostas e programas a serem  

implantados nos países devedores, marcados pela pobreza  rural, alta concentração fundiária e 

graves conflitos agrários. Para isso, ofertou  empréstimos e medidas de adoações a não-

auxílios financeiros”, o Bird passou a operar em sua agenda um elenco de políticas fundiárias, 

ajustadas à plataforma neoliberal”, crescentemente adotada por diversos governos nacionais.           

Como vimos discutindo, o governo FHC assume prontamente a retórica dessa 

política, seguida pelos  governos que se sucederam ao dele. O Estado de Sergipe segue essa 

agenda tratando logo de introjetar o discurso do governo na ótica neoliberal através da mídia e 

posteriormente, dos movimentos sociais que de início relutaram, mas aos poucos  foram 

incorporando essa proposta via forte propaganda  centralizadora da reforma agrária  sob a 

retórica neoliberalizante. É precisamente, a influência dessa lógica que nos leva a este estudo, 

considerando a nova proposta de intervenção pública estatal, sua contribuição no 

enfrentamento à questão social.  

A “nova” agenda de desenvolvimento territorial sinaliza para a 

complementaridade entre Estado, sociedade  e mercado, cuja lógica aponta para a 

descoletivização, desestatização e desfederalização das diversas políticas, dentre estas, a de 

reforma agrária. Alicerçada no discurso da descentralização como mecanismo democrático, 

delega ao Estado, enquanto unidade federativa, poderes para realizar políticas ajustadoras 

nesse âmbito. Como destaca  Sauer e Pereira (2006), o governo federal, 
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(...) e as entidades reunidas no Fórum Nacional pela Reforma Agrária 

e Justiça no Campo,  tomou iniciativa no sentido de desfederalizar a 

política de reforma agrária, transferindo para  a esfera estadual a 

competência para a condução de todo o processo de obtenção de terras 

e assentamentos. Entendida pelo governo  como parte do processo 

mais amplo de ‘reforma agrária’ então em curso, a descentralização da 

política agrária serviria para desonerar a esfera federal, cujas receitas 

eram cada vez mais  comprometidas com os ajustes fiscais e o serviço 

da dívida pública externa e interna. Além disso, fragmentaria ainda 

mais a política fundiária, convertendo a ‘reforma agrária’ em caso-a-

caso negociado localmente (2006,p.195). 

 

 Em Sergipe essa articulação é assumida no planejamento estadual, acompanhada 

de diretrizes e princípios mediante a estrutura do IIPNRA,  referência para a  elaboração do 

IIPRRA/SE. Tal proposta passa a ser executada no governo Marcelo Déda (2007-2011).  

Trata-se da passagem da reforma agrária convencional,  à nova reforma agrária. 

Conforme assinala Garcia (2007), caracteriza-se por ser, uma reforma agrária que se propõe  a 

negociações entre novas e velhas forças sociais tendo como intuito modificar o monopólio das 

terras sem alterar as regras institucionais da sociedade tradicional evitando alteração nas 

formas de poder. 

É nesta direção que percebemos os rumos do acesso à terra em Sergipe, o qual 

tem se espraiado, invertendo a modalidade de acesso via  luta, ao tempo que otimiza a via do 

Crédito Fundiário e  o Reconhecimento de áreas para viabilizar assentamentos de reforma 

agrária, assim, assegurado no IIPRRA/SE. 

 

4.1.2 II Plano Regional de Reforma Agrária de Sergipe sob o enfoque do 

desenvolvimento territorial 

 

 A elaboração do IIPRRA acompanhou os procedimentos adotados  na  construção 

do Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável (PDTRS) iniciado em 2001. Tal 

processo contou com a participação da sociedade civil, que discutiu o estabelecimento de 

metas e prioridades necessárias a materialização do referido Plano.  

  Para isso congregou diferentes órgãos de administração no estado, além do 

INCRA, organizações não governamentais e representantes dos movimentos sociais. Contou 

também com a consultoria e organização das Universidades (UFS e UNIT) na tentativa de  

redesenhar uma proposta inovadora de intervenção para o desenvolvimento de políticas de 

acesso à terra, desconcentração da propriedade, ações voltadas para igualdade de gênero, 
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etnia, geração, bem como, o acesso  universalizado aos direitos sociais (IIPRRA/SE,2004). 

À semelhança do que ocorreu com o Plano de Desenvolvimento Territorial 

(PDT)/2001, os trabalhos foram iniciados por um Diagnóstico do território, identificando as 

demandas dos diversos segmentos que compõem o público-alvo e a disponibilidade de terras.  

Nessa primeira etapa foram privilegiados o conhecimento do meio rural, no caso em  estudo, 

do Alto Sertão de Sergipe, em seus variados aspectos (espaço, distribuição da população, 

processo histórico de ocupação territorial, agropecuária,estrutura e conflitos fundiários, etc. 

Em seguida foi construído o Plano de Ação, visando organizar um novo modelo 

de reforma agrária de modo a contemplar a abrangência e complexidade dessa política, sob 

orientação  de três grandes diretrizes: 

 

a)Reordenamento Fundiário. Entre as ações previstas destacam-se a i) 

democratização do acesso a terra, ii) cadastro e regularização fundiária. 

 

b) Desenvolvimento Rural Sustentável. As ações previstas voltam-se para a:  i) 

transição da  nova matriz agroecológica; ii)políticas agrícolas integradas para 

fortalecer a agricultura familiar e iii) custos e investimentos da reforma agrária. 

 

c)Universalização do Acesso a Direitos Sociais e à Segurança Alimentar. 

Compõem das seguintes ações: i)universalização do acesso a educação, cultura, 

seguridade social, saúde, previdência e assistência social e ii) direito à segurança 

alimentar (IIPRRA/SE2004). 

 

Em sua proposta o II PRRA/SE se configura como o desdobramento do II PNRA 

– Paz, Produção e Qualidade de vida no meio rural, cujo desenho procura adequar-se aos 

contornos da realidade regional-local. O referido Plano propõe-se inovador da reforma 

agrária, mediante reconfiguração espacial e uma redefinição de políticas públicas pautadas na 

inclusão, participação e democracia.  

 Propõe-se ser um instrumento capaz de promover mudanças no  meio rural do 

Estado. O Plano traz em suas diretrizes valores  pautados na justiça, cidadania, solidariedade, 

cooperação e, de modo indissociável do conjunto de políticas dirigidas para o fortalecimento 

do agricultura familiar.  Entre seus objetivos podemos destacar: potencializar as inter-relações 

no meio rural entre ecossistemas e atividades humanas no campo e pequenas e médias 

cidades, reordenar a estrutura fundiária, consolidar a agricultura familiar. Além disso, propõe-
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se a gerar postos de trabalho no campo, universalizar o acesso aos direitos sociais, combater a 

pobreza, contribuir com as políticas de segurança alimentar e dinamizar as economias locais e 

regionais (II PRRA/SE2004). 

Para responder à uma proposta dessa envergadura, o Plano para Sergipe 

estabelece 27 metas, as quais obedecem às diretrizes políticas do  II PNRA: reordenamento 

fundiário articulado com o desenvolvimento rural; a desapropriação por interesse social 

como instrumento prioritário de obtenção de terra; capacitação permanente de todos os 

atores envolvidos no processo, inclusive técnicos; combinação da massividade com a 

qualidade dos assentamentos; universalização do acesso a direitos constitucionais; 

fortalecimento da agricultura familiar medida pelos recursos técnicos e financeiros postos à 

disposição das famílias beneficiárias; deter os mecanismos regressivos que continuam a 

operar no sentido inverso ao da reforma agrária e estancar o processo de expulsão do 

homem do campo (II PRRA/SE/2004). 

O II PRRA inclui em sua proposta metodológica, a construção de um Plano de 

Desenvolvimento Territorial (PDT), o qual deve operacionalizar a nova concepção de reforma 

agrária de modo articulado e integrado, na  política  de inclusão e justiça social, de 

crescimento com equidade através da reativação das economias locais, da integração 

produtiva e da gestão sustentável dos recursos naturais e da cooperação e co-responsabilidade 

ampla. Nessa ótica a reforma agrária passa a ser operacionalizada segundo as diretrizes do  

PDTRS que se integra à dinâmica do território enquanto eixo estratégico ao desenvolvimento.  

Com esse enfoque territorial, a nova proposta de reforma agrária tem seu 

redesenho  ancorado em dois eixos: i) novo marco institucional baseado na integração das 

ações e ii) articulação institucional para promover o desenvolvimento territorial. Espera-se 

que essa proposta traduza “o resultado de uma ação coletiva intencional de caráter local e 

específico, portanto uma ação associada à uma cultura, à um plano e às instituições locais, 

com vistas a arranjos de regulação das políticas sociais” (PIRES, 2007, p.76).   

Outro eixo a destacar como inovador desse Plano, encontra-se na relação 

indissociável entre desenvolvimento sócio-econômico e ambiental, que traz à tona o respeito 

aos grandes ecossistemas nacionais como referenciais para o planejamento, o que implica na 

adequação do modelo produtivo e tecnológico aos biomas. No caso de Sergipe, estes estão 

representados pela Caatinga e Mata Atlântica, bem como, na capacitação do sistema de ofertar 

políticas de assistência técnica. 

Também é inovadora a estratégia política do Governo Federal, quando propõe sob 

a sua direção e responsabilidade a indução do desenvolvimento socioeconômico e sustentável, 
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tendo o Estado como articulador das práticas sociais desenvolvidas pelos órgãos públicos, 

movimentos sociais e Ong’s, ou seja, a chamada desfederalização. Aqui compreendemos o 

histórico papel do Estado, se renovando para conservar sua função de conciliador das classes, 

ao que chamou Netto (1995), renovação do conservadorismo.. 

A partir dos eixos e pressupostos, o PRRA/2004  propôs em suas diretrizes 

superar a matriz produtivista incrementada pelas políticas públicas de desenvolvimento 

agrícola brasileiro a qual favoreceu largamente a  modernização conservadora na agricultura 

nos anos 1970. Esta foi considerada insustentável do ponto de vista econômico, social e 

ambiental (MARTINS,1984). 

 Por considerar que é necessário por termo a esse modelo insustentável social, 

econômico e ambiental, propõem-se como central a construção desse Plano, a adoção de 

algumas ideias consensuais frente aos novos paradigmas do desenvolvimento social 

contemporâneo, “ a) a ideia de que o enfrentamento às desigualdades e à pobreza supõe a 

participação política, ou seja, indivíduos bem informados e capazes de pensar alternativas; b) 

a percepção de que a dimensão social não é um elemento complementar à estrutura 

econômica, mas um componente essencial do desenvolvimento; c) as mudanças no processo 

de desenvolvimento contemporâneo, estão cada vez mais subordinadas às articulações sociais 

mais complexas, impondo que se abandonem análises simplistas, no plano técnico, ou de 

caráter economicista, para priorizar aspectos qualitativos do desenvolvimento que busca o 

equilíbrio e a interseção entre a dimensão econômica e a dimensão político-social, inscrita na 

capacidade dos agentes em fazer valer um projeto social próprio inovador (II 

PRRA/2004/2007). 

Um outro aspecto a ser destacado no Plano consiste naquele que trata da qualidade 

de vida e redução das desigualdades como direito humano fundamental, reafirmado pelos 

preceitos constitucionais que envolvem a promoção de ações específicas permanentes de 

combate à violência no campo e prevenção de conflitos. Além disso,destacam-se as ações 

educativas de difusão dos direitos sociais e de discriminação positiva de segmentos 

historicamente marginalizados dos planos de desenvolvimento, compreendendo uma outra 

perspectiva de vida no campo, a qual entende que, 

 

[...] a qualidade de vida é o conceito central da problemática ambiental 

e do desenvolvimento sustentável, pois representa muito mais que um 

nível de vida privada, exigindo, entre outros aspectos, a 

disponibilidade total de infra-estrutura social e pública para atuar em 

benefício do bem comum, e para manter o ambiente sem 

deteriorização e contaminação (KRIAN & FERREIRA, 2007, p.129) 
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O Plano destaca como opção uma estratégia integradora, procura superar as ações 

atomizadas, desarticuladas ou superpostas, baseadas na dispersão espacial e na ausência e/ou 

descontinuidade das políticas de infra-estrutura básica, desvinculando os assentamentos de 

outros projetos produtivos de agricultores familiares. O descaso e a focalização das políticas 

sociais, bem como, a discriminação de segmentos sociais, geraram um enorme passivo que 

exigirá um esforço de governo para recuperá-lo e, sobretudo, o fortalecimento do INCRA 

como o principal órgão executor e coordenador das ações da Reforma Agrária. Acerca do 

propósito do Plano, o então superintendente SR/23(Sergipe), no contexto  afirmou que, 

 

(...) representa um avanço na definição de Políticas Públicas, porque 

pela primeira vez temos um Projeto pautado pela inclusão, 

participação e democracia. São estes elementos conjugados às 

diferentes iniciativas governamentais e não governamentais, que 

podem interferir na mudança da estrutura agrária do estado. O Plano 

Regional está inserido na estratégia de desenvolvimento por meio de 

políticas que possibilitem o acesso à terra; a desconcentração da 

propriedade rural; a intervenção na estrutura produtiva, com ações 

efetivas e esteja voltada à igualdade de gênero, raça e etnia, e à 

universalização do acesso aos direitos sociais (2004, p.6). 

 

De fato entendemos que a diretriz fortalecimento da agricultura familiar é uma 

estratégia política,  já  que  o desenvolvimento capitalista brasileiro não dispensa  o setor da 

pequena agropecuária familiar. Segundo Stédile (1994), sem ele, os  alimentos  se tornariam 

caros e a força de trabalho urbana teria que se pagar com salários monetários mais altos, 

comprometendo a acumulação capitalista. 

No tratamento específico da reforma agrária, o Plano destaca a desapropriação 

como o principal instrumento do processo de obtenção de terra ao tempo em que combina 

desapropriação com operação de compra e venda. Admite, por exemplo, que ao se constatar 

na vistoria realizada para fins de classificação que o imóvel não é passível de desapropriação, 

não deverá ser de pronto descartado, apontando a possibilidade de aquisição do mesmo 

através de instrumentos complementares para atender à demanda emergencial, através de 

compra e venda pelo Decreto 433 ou pelo  Programa de Crédito Fundiário e Combate à 

Pobreza Rural (PCPR). Para complementar estas ações o PRRA poderá se valer da utilização 

da destinação de terras públicas e a obtenção de imóveis em doação de dívidas financeiras que 

serão incorporadas ao Programa Regional de Reforma Agrária. Assim, 
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o Programa de Crédito Fundiário integra este Plano como instrumento 

complementar à desapropriação. É um mecanismo de acesso a terra 

por meio do financiamento da aquisição de imóvel rural, 

possibilitando incorporar ao universo da agricultura familiar e nas 

áreas reformadas as propriedades que não são passíveis de 

desapropriação. Este programa vai beneficiar os trabalhadores rurais 

mais pobres, em especial do semi-árido nordestino (Combate à 

Pobreza Rural) e os agricultores familiares com terra insuficiente 

(Consolidação da Agricultura Familiar), públicos prioritários das 

políticas de combate à fome e de inclusão social do Governo Federal 

(IIPRRA/SE/2004/2007, p.93). 

 

Os beneficiários ( ao que denomino  mutuários) deverão dispor de uma ajuda de 

custo inicial para a manutenção da família nos primeiros meses do projeto, e o investimento 

do trabalho familiar na estruturação da unidade produtiva e implantação de projetos 

comunitários. Contam ainda, com uma quantia destinada à contratação de assistência técnica 

por meio das próprias associações. Os mutuários do Crédito Fundiário terão acesso ao 

PRONAF -A, que permite o desenvolvimento e a consolidação das atividades produtivas 

iniciadas no âmbito do Programa.  

Assim, o  crédito fundiário, embora se apresente como  medida complementar, 

tem sido cada vez mais incorporado no conjunto das políticas agrárias. É interessante notar 

que, enquanto  pouco se verifica na materialização das metas previstas pelo II PNRA/II 

PRRA/SE no acesso à terra pela desapropriação, observamos através dos dados oficiais de 

governo do Estado, pesquisas, teses e dissertações  sobre a reforma agrária de Sergipe uma 

crescente socioterritorialização da modalidade via compra através do crédito articulado e 

integrado aos arranjos no território, o que nos induziu à problematização e questionamentos 

acerca dessa nova reforma agrária. 

4.2- No território sertanejo o Crédito Fundiário como instrumento de acesso à terra 

4.2.1 -O Alto Sertão de Sergipe: o território e sua caracterização 

Conforme diagnóstico da Secretaria de Planejamento do Estado de Sergipe 

(SEPLAN/2007), foram definidos  seis municípios  constitutivos do Território Sertanejo, a 

saber: Canindé do São Francisco, Gararu, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, 

Nossa Senhora de Lourdes, Poço Redondo e Porto da Folha. Todos fazem parte do semi-árido 

sertanejo e estão localizados  na Porção Ocidental  do estado, na região de confluência entre 

outras esferas estaduais, 
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Figura 03: Sergipe: Território do Alto Sertão Sergipano – 2010 

 

Fonte: Atlas Digital, SRH, 2004. 

 

 

O território do Alto Sertão, localiza-se no noroeste do Estado, microrregião Sertão 

do Baixo São Francisco e se encontra na área de abrangência da UHE (Usina Hidrelétrica) 

Xingó. Apresenta uma área de 4.908,20 km², com uma população que corresponde a 7,1% do 

Estado de Sergipe, equivalente a 139.119 habitantes, destes 58,35% (84.955 hab.) encontram-

se na área rural (SEPLAN,2007). 

Situa-se na região de confluência entre os estados  nordestinos da Bahia, 

Pernambuco, Alagoas e Sergipe, onde o rio São Francisco não é navegável ou, como bem 

caracteriza Teodoro Sampaio, e o  trecho do rio ... para cima de Pão de Açúcar [que é], de 

fato, um estreito canhão de margens escarpadas, altas e pedregosas, onde o gnaisse e o 

micaxisto predominam e dão à paisagem esse tom áspero e enegrecido, das regiões estéreis e 

quase despidas de vegetação (SAMPAIO, 2002; p. 71-72). Esse território apresenta  as 

seguintes  características com base em seu quadro ambiental, 
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Tabela 03: Diagnóstico Ambiental dos Municípios do Alto Sertão de Sergipe 
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Pecuária 

extensiva, 

agricultura de 

subsistência e 

agricultura 

irrigada com 

problemas 

desalinização. 

 

Pastagem natural e 

aptidão regular 

paralavoura 

irrigada com 
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Fonte: SEPLANTEC, 2009. 

 

Conforme os dados expostos na tabela, trata-se de características ambientais 

semelhantes, destacando-se  a vegetação e o clima. Daí observam-se traços geológicos e 
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geomorfológicos  que foram fundamentais para definir o conjunto desses municípios, cuja 

base geo-física territorial localiza-se na porção ocidental. 

É uma  região ocupada por tradicionais latifúndios de pecuária extensiva e/ou 

improdutivos, com forte presença de posseiros e pequenos proprietários minifundistas, 

dedicados à produção de subsistência – milho e feijão, além da comunidade quilombola e a 

aldeia indígena Xocó.  No seu interior distingue-se  quatro  zonas, a saber: a Ribeirinha, o 

Sequeiro Degradado, a Bacia Leiteira e o Perímetro Irrigado (MOTA,1997).  

Apresenta um histórico de intensos conflitos e violentas lutas pela terra e pela 

água, seguido de ações governamentais voltadas para o agronegócio, via concepção de 

projetos de irrigação de cunho empresarial, fomentados pelo governo estadual. 

Constantemente verificam-se choques com os projetos de reforma agrária e fortalecimento da 

agricultura familiar que contam mais com a presença de ações assistencialistas. 

Durante o processo de ocupação desse território sempre existiu alguma forma de 

dominação baseada na posse da terra. Os senhores de terra obtinham riqueza via exploração 

da classe desprovida de terra, e através do favorecimento das políticas públicas de 

desenvolvimento do território.  

A forte pressão social pelo acesso à terra  no território teve início em meados da 

década de 1980 como resultado da organização e mobilização dos trabalhadores rurais, com o 

apoio dos sindicatos de trabalhadores rurais, e da igreja católica. Surgiu assim, uma efetiva 

territorialização de assentamentos rurais, em que hoje, localizam-se, nesse território o maior 

número de assentamentos de Reforma Agrária do Estado. 

Quanto ao uso da propriedade, o território apresenta uma elevada concentração da 

posse da terra, com uma enorme presença de pequenos estabelecimentos – menores que 10 

hectares – e as terras concentradas nos maiores estabelecimentos – acima de 100 hectares. 

Outro aspecto muito importante na estrutura fundiária diz respeito à precariedade no acesso a 

terra, em que, grande parte dos agricultores familiares não é proprietário de seus 

estabelecimentos (INCRA,2007). 

Segundo dados da Ouvidoria do Incra, dos 61 projetos de assentamentos
48

,  mais 

de sete mil famílias encontram-se acampadas, aguardando novas áreas destinadas para o 

assentamento dos trabalhadores rurais sem terra. Além destes assentamentos, foram 

                                                           
48

Estão incluídos atualmente como assentamentos  nesse território: Colônias Agrícolas de Adão Preto; Manoel 

Dionísio Cruz; Mandacaru; Colônia Agrícola Antonio Conselheiro; Alto da Boa Vista; Morro da Barriguda; 

Doze de Março; Florestan Fernandes; Sebastião Enéas; Lagoa da Areia; Cajueiro; Barra da Onça; Queimada 

Grande; Cachoeirinha, além de outros assentamentos espalhados pelo Território do Alto Sertão Sergipano, onde 

se praticam, predominantemente, a pecuária  e a agricultura diversificada de graníferas e cerealíferas, e bulbos, 

raízes e tubérculos. 
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adquiridos pelo Programa Nacional do Crédito Fundiário, 19 imóveis rurais, assentando 432 

famílias de agricultores familiares (OUVIDORIA AGRÁRIA,2011). 

Entre os elementos cruciais para caracterização e desenvolvimento do Alto Sertão 

Sergipano podemos destacar o fator climático que caracteriza a região de clima semi-árido, 

em média de 7 a 8 meses secos e temperatura superior a 18ºc, e o hidrográfico, regime de 

chuvas escassas e irregulares, comum em todo semiárido brasileiro. O semi-árido sergipano e 

sua circunvizinhança se destacam pela proximidade com o oceano e a presença do rio São 

Francisco. Como bem aponta Manuel Correia de Andrade, “em Sergipe é maior a intimidade 

entre o oceano e o continente”. 

O preparo do solo, que há dez anos era realizado predominantemente à tração 

animal, com arado de “aiveca”
49

, para plantio do milho ou da palma forrageira, passou a ser 

tratorizado, (de propriedade da associação ou alugado) na grande maioria dos casos, com o 

uso de grades de arrasto, sem qualquer observância de curvas de nível, o que explica o notável 

aumento da área plantada com o milho e seu maior uso como forragem na forma de “rolão” 

(planta inteira seca) ou de silagem (DINIZ,2002). 

No Alto Sertão Sergipano a atividade econômica de destaque é a leiteira, com 

uma produção correspondente a 65% da produção total do estado.  Esta se encontrava 

presente em aproximadamente 87% dos estabelecimentos agropecuários no território. Nesse 

processo de intensificação e especialização da produção, destacam-se os municípios de Nossa 

Senhora da Glória, Poço Redondo e Porto da Folha. 

                                                           
49

 Arado de Aveca 
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Tabela 04: Produção de Leite (mil/l) nos Municípios do Alto Sertão /2005-2009 

SE/ALTO SERTÃO 
ANO 

2005 2006 2007 2008 2009 

Sergipe 191.306 242.568 251.624 259.700 286.568(100%) 

Sertão Sergipano 112.905 154.727 160.301 167.018 185.352(65%) 

Canindé do S. Francisco 10.601 13.965 15.309 16.485 19.320(07%) 

Gararu 9.600 13.419 13.892 14.982 17.616(06%) 

Monte Alegre de Sergipe 8.395 12.170 11.312 12.495 13.587(05%) 

N. Sra da Glória 21.060 28.980 32.256 32.787 34.883(12%) 

N. Sra de Lourdes 4.024 5.387 4.788 5.446 6.204(02%) 

Poço Redondo 16.380 25.137 26.394 26.534 29.486(10%) 

Porto da Folha 18.540 25.893 25.628 26.607 30.639(11%) 

 

Fonte: IBGE, Censos, 2009. 

 

Associada à produção encontramos as pastagens cultivadas e nativas, as quais 

permanecem ocupando a maior parte da área das propriedades e constituindo a base alimentar 

dos rebanhos bovinos leiteiros na estação chuvosa. Parte dessas pastagens – cerca de 35% dos 

produtores de leite criam ovelhas – é utilizada para a ovinocultura, a atividade tradicional na 

região, que complementa a renda auferida com a venda de leite, principalmente entre os 

pequenos criadores. 

 O manejo do rebanho ainda apresenta deficiências, destacando-se entre elas a 

ordenha, bastante precária quanto ao aspecto higiênico-sanitário, sem instalações adequadas à 

retirada de um produto de boa qualidade. O Segundo maior rebanho bovino do Estado de 

Sergipe encontra-se no Sertão. O último registro verificado em 2006  computou 190.000 

cabeças de gado, sendo considerado que a bacia estadual leiteira tem uma produção que  

corresponde a 46% de toda a produção de leite. 

Dentre os municípios do Alto Sertão, N. Sra. da Glória é  considerada a maior 

bacia de leite  entre os municípios, sendo denominado de “Ouro Branco” do Sertão. Nos 

últimos 10 anos, as pequenas produções artesanais têm perdido capacidade competitiva, e de 
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outro, observa-se a instalação de médias e grandes indústrias à exemplo: Santa Maria, Betânia 

e Sabe. 

Entre  outras atividades econômicas, considera-se que as culturas temporárias têm 

contribuído com 97,3 % do valor da produção  territorial destacando o milho e o feijão para 

subsistências das famílias agricultoras.  Vale destacar que em 2006, registrou-se um ápice 

com a segunda maior produção de milho 60,270 mil toneladas no Sertão que abasteceu parte 

do mercado regional-local (IBGE,2006).  

 

Gráfico02: Produção feijão/milho no Alto Sertão de Sergipe –2006 

 
Fonte:IBGE,Pesquisa Agrícola Municipal,2006. 

 

 

 

No que se refere à dimensão econômico-produtiva, e os dados relativos ao PIB, 

destaca-se a produção de riqueza em todo território sergipano. O Alto Sertão ocupa a  segunda 

posição, conforme dados mais recentes corresponde (PIB/mil reais) R$1492.742,00.  O 

gráfico abaixo apresenta a seguinte fatia, 
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Gráfico 03: Dimensão Econômica  Produtiva 

 
 

Fonte: IBGE:PIBM,2005. 

 

 

O território sertanejo participa com 4% PIB do setor de serviço, o que equivale a 

22% do total do território do Estado de Sergipe. A administração pública  responde  por 

83,1% da ocupação formal ligada ao setor. O comércio varejista, a intermediação financeira, 

alojamento, alimentação e educação, representam 11,4%, dos  mais empregos formal do setor 

de  serviço e, ainda, apresenta  5% distribuída em outras atividades. 

Segundo Relação Anual de Informações Socias (RAIS,2005), apresentam, até 

então, 208 pessoas ocupadas no setor industrial, 5.157 ocupadas no setor de serviços. Neste 

território se encontra o menor número de pessoas trabalhando na indústria, e o terceiro menor 

contigente de trabalhadores formais ligados ao setor de serviços. 

No que diz respeito aos indicadores sociais, o território apresenta renda per capita 

baixa, forte exclusão social, esperança de vida ao nascer mais baixa do estado, elevado índice 

de mortalidade infantil e Índice de Desenvolvimento  Humano (IDH) inferior a 0,575, o pior 
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IDH de todos os territórios sergipano. Ressalta-se que a pobreza encentra mais nas áreas 

rurais do que nas áreas  urbanas, além disso: 

 

(...) o número de pobres rurais passa de 44% da população rural para 

49%, o que fez com que essa população abaixo da linha de pobreza 

passasse de 26 mil pessoas em 1991, para 33 mil pessoas em 2000, um 

aumento de quase 7 mil pessoas abaixo da linha da pobreza, na área 

rural (SILVEIRA, 2006, p. 46). 

 

Destaca-se ainda o município de Canindé do São Francisco, no Alto Sertão 

Sergipano, que apresenta um baixo IDH
50

 e um elevado PIB, em decorrência da presença de 

uma grande usina hidroelétrica, sugerindo que a riqueza produzida pela unidade de geração de 

energia não resulta em efetiva melhoria das condições de vida da população local.  

O estudo “dimensão, evolução e projeção da pobreza por região e  Estado no 

Brasil”, lançado pelo IPEA (2009), aponta que, aproximadamente 1,4 milhões de pessoas 

vivem em situação de pobreza absoluta. Considera-se Pobreza Absoluta quando o rendimento 

médio domiciliar é de até meio salário mínimo per capita e Pobreza Extrema, quando 

rendimento mínimo mensal per capita é ¼ de salário mínimo.  

 

Gráfico 04: Demonstrativo das Taxas de Pobreza Absoluta e Extrema em Sergipe/Sertão 

 

 
      Fonte: Adaptado por Leite com base nos dados do IDH 2008. 

 

Nas sequências, estudos expõem com base na figura de Sergipe/2010 que, 48,3% 

da população  apresentava  situação de pobreza absoluta, e 21,3% em pobreza extrema. 

Observando que historicamente este número expressivo da pobreza situa o Sertão por 

décadas, e mesmo nos dias atuais  com maior número de arranjos de políticas públicas e 

volume de recursos  por concentrar pobreza e desigualdade social, principalmente no meio 

rural.  

                                                           
50

 As categorias de pobreza apresentam indicadores expressivos nos diversos territórios, com destaque para o 

Alto Sertão, correspondendo ao IDH 0,575 em 2008. 
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Acerca dos investimentos públicos canalizados para o Sertão, podemos verificar 

na parte superior da figura, parte  Ocidental do Estado, um  percentual à domicílio entre 

23,12% - 36,29%  em situação de extrema pobreza. Sublinhamos que se trata de um território 

marco de polêmicas intervenções pública, 

 

Figura 04: Domicílios em Situação de Extrema Pobreza 

 

 
 

Fonte: IBGE/CENSO 2010. 

 

 

No Estado de Sergipe os indicadores sociais do Sertão são preocupantes, uma vez 

que as desigualdades sociais dos seus municípios, acima mapeados, refletem e são reflexos do 

modelo de desenvolvimento em execução, que legitima ainda, o acúmulo de riquezas nas 

mãos de poucos em detrimentos da grande maioria da população pobre e empobrecida. Baixo 

ou quase sem nenhum poder de compra tem a população com expectativa de vida 

comprometida, diante do distanciamento e não acesso aos direitos básicos. É notória a 

necessidade da aplicação de políticas públicas estruturantes que possibilitem de forma 

definitiva a transformação social dessa população, que apresenta indicadores abaixo da linha 

da pobreza, mesmo com a presença de políticas e arranjos de Boas  Práticas, propondo o 
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desenvolvimento para o território. 

Com base nos indicadores da pobreza de 2010, no  território do Sertão de Sergipe, 

destacam-se os município de Canindé do São Francisco, Monte Alegre do São Francisco e 

Poço Redondo com os piores indicadores da pobreza absoluta e extrema, e respectivos IDH, 

 

            Tabela05: IDH da pobreza dos Municípios do Alto Sertão de Sergipe/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                Fonte: IBGE: Índice de pobreza (2010) 

 

 

Esses indicadores demonstram as fragilidades nas áreas susceptíveis à 

desertificação como um alto índice de pobreza absoluta e extrema, com maior prevalência nas 

áreas de Assentamentos Rurais da Reforma Agrária² e respectivamente nos municípios de 

Canindé do São Francisco ( 64,04%;58,15%)  e Monte Alegre (64,24%; 58,11%). Assim 

como, nas áreas periféricas das cidades.  

Todos os municípios no recorte espacial estudado se encontram dentro do nível 

médio de desenvolvimento (IDH entre 0,500 a 0,799), mas que expressam profundas 

desigualdades sociais na população. Ao analisar comparadamente o IDH entre os territórios 

sergipanos, constatou-se que o menor índice médio encontra-se no Território do Alto Sertão³. 

 Conforme segue: de acordo com a Emdagro, nesses municípios  encontram-se 

aproximadamente 3.486 famílias vivendo em assentamentos rurais com infra-estrutura  

precária,  (SEPLAN/PDTS/2008), 

 

 

 

MUNICÍPIOS 

EM ASD 

Pobreza 

Absoluta 

Pobreza 

Extrema 
IDH 

Canindé do S. 

Francisco 
64,04% 58,15% 0,536 

Gararu 56,25% 48,77% 0,572 

Monte A. de 

Sergipe 
64,24% 58,11% 0,568 

N. Sra da Glória 54,93% 49,76% 0,631 

Poço Redondo 55,52% 47,72% 0,536 

Porto da Folha 56,71% 50,64% 0,556 
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Figura 05:Assentamentos Rurais no Alto Sertão de Sergipe 

 
Fonte:INCRA,2007. 

 

 

Com base em indicadores sociais podemos considerar os dados diagnósticos em 

2010. Estes, visualizam um percentual  de cobertura domiciliar no território do Alto Sertão 

com uma relativa melhoria no que diz respeito à  renda per capita e serviços de água, energia, 

coleta de lixo. Tabela (06) N. Sra. da Glória, Poço Redondo e Porto da Folha com maiores 

percentuais de cobertura domiciliar no território do Sertão, 
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Tabela 06: Percentual de Cobertura Domiciliar no Território(%) 

Nome 

Município  

Total de 

domicílios 

particulares 

permanente  

Renda per 

capita: R$ 

1 a 70 

Abastecimento 

de Água 

Com 

esgoto 

Com 

coleta de 

lixo 

Com 

saneamento 

inadequado  

Canindé de 

São 

Francisco  

6.258 17,58 78,83 45,88 79,67 12,38 

Gararu 3.215 23,83 72,50 28,96 38,72 22,08 

Monte 

Alegre de 

Sergipe 

3.628 22,05 75,06 46,33 60,06 20,73 

Nossa 

Senhora 

daGlória 

9.225 12,00 89,84 34,94 72,29 8,49 

Nossa 

Senhora de 

Lourdes  

1.769 14,81 90,96 14,53 82,48 5,03 

Poço 

Redondo  
7.807 30,49 73,84 42,62 51,63 17,56 

Porto da 

Folha 
7.393 21,99 79,25 37,87 68,32 17,68 

Total do 

Território  
39.295 20,46 80,18 38,40 65,20 14,73 

 

Fonte: SEPLAN, 2010. 

 

 

Os dados  gerais acerca dos serviços no território mostram que a cobertura de 

coleta de  lixo no território correspondia a 44,20%, não havendo tratamento do mesmo, 

agravando-se ainda mais no meio rural. No que se  refere  aos aspectos relativos ao 

saneamento básico, mais recente registrado (2007),  apresenta o terceiro menor índice de 

domicílios ligados à rede pública de abastecimento de água, correspondendo a foi de 59,0% 

de unidades domiciliares atendidas. A cobertura de esgotamento sanitário atende somente a 

18,7 % dos domicílios no território do Alto  Sertão, 63,0% dos domicílios são atendidos com 

energia elétrica a renda per capita média é de 75,00 (setenta e cinco reais) uma das mais baixa 

dos territórios (SIAB/DATASUS, Censo do IBGE/dez 2007). 

Ao analisar as condições socioeconômicas do território, apresentadas pela Seplan, 

pode-se verifica que a taxa de vulnerabilidade ainda é fortemente concentrada no Alto Sertão 

de Sergipe, com destaque para o Município de Poço Redondo, 34,01%. Cabe destacar alguns 

focos de maior vulnerabilidade da população que habita  em áreas de atração de catadores de 

lixo, quilombola, acampamentos  e assentamentos rurais, conforme indica a figura, 



144 
 

   

   Figura 06: Zonas de Vulnerabilidade 

 
   Fonte: Seplan,2010. 

 

 

Quanto às condições de moradia o principal problema, do ponto de vista da saúde 

pública é o baixo número de domicílios com banheiros e a inexistência de qualquer forma de 

esgotamento. “(...) No primeiro caso, o percentual de domicílios com banheiros na área rural é 

substantivo, entretanto, no caso do esgotamento, este praticamente inexiste." 

(SILVEIRA,2006, p.58). 

O contingente populacional que migra para as cidades promove uma pressão sobre 

a infra-estrutura que em geral, quando existente, é precária, provocando uma queda na 

qualidade de vida. De uma maneira geral, isso tem um condicionante educacional. O sistema 

de educação atual  é favorável a mobilização dos estudantes para os centros urbanos, onde a 

infra-estrutura é concentrada, daí, o abandonando às estruturas educacionais rurais.  A mais 

atual  taxa de urbanização indica que, ainda que menos expressiva, as cidade continuam 

crescendo, no caso daquelas localizadas no  Sertão de Sergipe,  conforme dados do mapa 

apresenta a segunda maior taxa (40.01-60) 
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Figura 07: Taxa de Urbanização (2010) 

 
 

Fonte: CENSO, 2010. 

 

 

 

Nos aspectos relativos à educação, encontramos neste território atualmente  uma 

das maiores taxas de analfabetismo do Estado de Sergipe e do Brasil. Um quadro de 304 

escolas
51

, sendo que,  266 localizam-se na zona rural e apenas 38 nas cidades. Vale observar 

que destas 266 escolas, 112 possuem apenas 1 sala, o que significa que estas contam com 

salas multiseriadas. Além da presença de classes multiseriadas; há baixa freqüência escolar; a 

dificuldade de acesso às escolas, as precárias condições das unidades escolares; a necessidade 

do aluno trabalhar; a ausência de professores e material didático adequado; a quase 

inexistência do ensino fundamental completo e a inexistência do ensino médio nos povoados, 

contribuem para o atraso escolar (IBGE2008/2009). Os dados diagnósticos mais recentes da 

Educação  no Sertão, 

                                                           
51

Nos últimos 10 anos verificou-se o fechamento de escolas multeseriadas, muitas com precárias estruturas,  

pequenos salões. A proposta foi construir novas escolas nucleadas (núcleos centrais onde fundiram em escolas 

maiores e mais bem estruturadas no território).  Essa política fez com que diminuísse  o quantitativo de escolas 

ao passo que construíram escolas com maior estrutura para receberem os alunos da região circuvizinha. 

Informações obtidas com  as famílias trabalhadoras rurais, professores e coordenadores de escolas nos  

município onde realizamos a pesquisa em novembro/2012).   
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Tabela 07: Perfil Socioeducativo dos Municípios do Sertão nas ASD’s  

MUNICÍPIO

S 

TAXA DE 

ANALFABETISM

O 

TAXA 

DE 

JOVENS 

(10 A 14 

ANOS) 

FORA 

DA 

ESCOL

A 

IDEB 

ESCOLAS 

PÚBLICA

S 

NÚMERO DE 

ESCOLAS EM 

FUNCIONAMENT

O 

ÚMERO DE 

ESCOLAS COM 

ALIMENTAÇÃ

O 

ESCOLAR 

Canindé de 

São Francisco 
29,9% 4,9% 3.5 42 40 

Gararu 38,3% 12,9% 3.6 76 40 

Monte Alegre 

de Sergipe 
25,9% 7,3% 3.2 57 29 

Nossa 

Senhora da 

Glória 

18,5% 15,3% 3.3 95 52 

Poço 

Redondo 
46,9% 14,0% 2.8 87 48 

Porto da 

Folha 
20,6% 15,7% 3.3 111 60 

 

Fonte: IBGE – 2008/2009 

 

 

 

No setor de educação destacamos os altos índices de analfabetismo nos 

Municípios de Gararu (38,39%) e Poço Redondo (46,9%) Alto Sertão, saúde e habitação 

apresentam principais problemas da região no que tange à ausência de políticas sociais.  Vale 

sublinhar que  mesmo com um quadro histórico de investimentos em políticas públicas no 

território do Sertão, neste se  registram nos dias atuais os piores indicadores do Estado do 

Nordeste e no Brasil (IBGE,2009).   

Vale registrar que a taxa média de analfabetismo dos municípios é de 30,01%, e 

do Território é 37,0%, sendo o município de Poço Redondo o de maior incidência, com 

46,9%, de população analfabeta. Observando a taxa de jovens fora da escola, e analisando o 

número de analfabetos dos municípios, percebe-se que a maioria dos analfabetos do 

município está entre as pessoas mais velhas (IBGE,2008/2009). 
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        Figura 08: Taxa de Analfabetismo Geral 

 
 Fonte: CENSO, 2010. 

 

 

 

No entanto, deve-se observar que a repetência, a evasão escolar dos alunos no 

ensino fundamental e médio, bem como, a dificuldade para concorrer às vagas das 

Universidades Públicas com estudantes de escolas particulares são partes dos desafios para 

inclusão da juventude no ensino superior, mesmo com a presente política de cotas. Além 

disso, a inserção no mercado de trabalho em razão da baixa escolaridade refletem nos 

subempregos sem a garantia dos direitos trabalhistas. Essa condição está presente nos 

municípios avaliados,  e nas áreas metropolitanas para onde esses jovens migram.  

Apesar dos avanços no campo político e das ações pragmáticas em relação à 

educação (como o aumento do número de matrículas no ensino fundamental, impulsionado 

pela criação, em nível federal, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF), a região foco do PAN – BRASIL 

continua vivenciando problemas em relação à qualidade da educação ali praticada, (PAN – 

BRASIL, 2004). 

Em Sergipe, nas áreas susceptíveis à desertificação em análise (Região do semi-

árido sertanejo) foram pesquisadas as taxas de analfabetismo, de jovens fora da escola, o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e o número de escolas com 

alimentação escolar. Vale destacar que, a alimentação servida nas escolas dos municípios, seja 

na sede ou nas áreas rurais, são preponderantes para a frequência, permanência e aprendizado 



148 
 

dos estudantes. 

No campo da seguridade social, o Programa Bolsa Família e a Alimentação 

Escolar exercem um papel importante no índice de alunos matriculados, principalmente no 

ensino fundamental, em razão da obrigatoriedade dos beneficiários estarem matriculados e 

frequentarem as escolas. Quando analisado o número de escolas com alimentação escolar, 

verificou-se apenas quantidade de escolas realizando a alimentação de seus alunos, sem 

análise da qualidade, quantidade e assiduidade desses alimentos servidos aos estudantes das 

escolas públicas nesses municípios, ainda que sob o discurso da segurança alimentar, 

 

Tabela 08: Estimativas de Famílias Pobres ASD’s 

Municípios em ASD 
Famílias Pobres 

(perfil bolsa família) 

Famílias Pobres 

(perfil cadúnico) 

Canindé do São Francisco  3.027 4.169 

Gararu 1.800 2.456 

Monte Alegre de Sergipe 1.944 2.673 

Nossa Senhora da Glória 3.696 5.431 

Poço Redonda  3.894 5.407 

Porto da Folha                    3.782                                                         5.291 

Total                  18.043                                                                         25.427 

 

Fonte: MDS, 2011 

 

 

Algumas mudanças sócio-territoriais ocorreram no contexto da instalação da 

Usina Hidrelétrica de Xingó devido a  atração de um grande contingente de trabalhadores 

ligados ao setor da construção civil e de serviços. Porém, com o represamento das águas na 

zona ribeirinha, as várzeas e o volume de água do rio foram reduzidos intensamente 

prejudicando a vida econômica dos pescadores e agricultores ribeirinhos no baixo São 

Francisco. Por outro lado, a produção agrícola tradicional desse território foi perdendo lugar 

para as novas técnicas impostas pelo modelo do capitalismo globalizado. A expansão do 

capital teve como conseqüências o fortalecimento da pecuária e a necessidade de maior 

produtividade que pressupunham, por seu lado, o cultivo intensivo do solo e irrigação em 

larga escala. 

Cabe destacar, os municípios de Poço Redondo e Canindé do São Francisco como 

exemplos típicos de áreas onde ocorreu também uma gestão direcionada ao fomento de 

políticas públicas que favorecem a produção em escala industrial. Este tipo de gestão é 

entendido aqui como o agronegócio, destacando-se: 

a) o Projeto de Irrigação Califórnia, que ocupa uma área equivalente a 4.000 ha dividida em 
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61 lotes de sequeiro e 253 lotes irrigados (para agricultura familiar e empresarial), sendo 17 

lotes para empresários rurais; e b) o Projeto Jacaré - Curituba que abrange uma área de 5.000 

ha.  

Nos anos 1990, essa área foi ocupada por 1.800 famílias organizadas pelo MST 

(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), que reivindicou sua posse para projetos de 

reforma agrária. Nessa área, já foram assentadas 700 famílias. As obras destinadas à 

implantação do sistema de irrigação, que já haviam sido iniciadas, foram paralisadas por 

aproximadamente dez anos. Enquanto isso, os agricultores assentados passaram por grandes 

dificuldades para produzir, em razão de que os tamanhos dos lotes foram originalmente 

definidos para serem usados em projetos de agricultura irrigada. 

Neste sentido, “essa região tem sido um espaço de disputa pela terra, pela água e, 

por recursos financeiros” (CECAC, 2006, p.7) e por ações governamentais seguindo a lógica 

do agronegócio via concepção de projetos de irrigação de cunho empresarial, fomentado pelo 

governo estadual. Verifica-se a atuação do Estado na implementação das políticas de 

modernização do campo, a partir da implantação do Pólo Agroindustrial isto é, da fruticultura 

irrigada. Ou seja, a política de modernização do campo, com a subordinação da pequena 

propriedade à indústria de insumo, sustentada na territorialização da expansão capitalista, que 

tem aprofundado o desenvolvimento desigual, que é reflexo da inserção da economia 

sergipana no seio do mesmo modelo da economia nacional, e do Nordeste brasileiro.  

Assim, as particularidades do lugar passaram a assumir a primazia no processo da 

territorialização do capital, via planejamento do Estado. Esse processo promoveu a 

desintegração das economias locais mediante vários mecanismos com expropriação dos 

pequenos produtores, concentração fundiária e redução do volume das águas do rio São 

Francisco com a construção da Usina Hidrelétrica de Xingó. 

Nós últimos anos do século XX, e início do XXI, o aumento de recursos públicos 

têm sido crescente nos territórios sergipanos, principalmente àqueles dirigidos para o alívio da 

pobreza rural. O Alto Sertão  destaca-se pela terceira maior alocação de recursos que, 

conforme registro mais recente é de 7.174.187,31 (sete bilhões, cento e setenta e quatro mil, 

cento e oitenta e sete reais e trinta e um centavos). 
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Gráfico 05: Investimentos Realizados por Território (R$) em 2010 

 

 
 

Fonte:SEPLAN,2010. 

 

 

Ainda com base no referido relatório o território sertanejo também apresenta o 

terceiro maior volume de recursos  disponibilizados para beneficiar as famílias. Os dados 

mais recentes computaram o valor equivalente a  3.538 (três mil, quinhentos e trinta e oito 

reais). Vale observar que o relatório não destaca os serviços  e dentre o universo das famílias 

trabalhadoras rurais aquelas foram de fato assistidas por este montante de recursos, 

 

 

     Gráfico 06: Número de Famílias Beneficiadas por Território 

 
 

     Fonte: SEPLAN, 2010. 

 

 

Intensifica-se nos últimos dez anos ações do Estado para  incorporar o 

planejamento estratégico mediante arranjos de políticas cujo propósito é enfrentar a pobreza 
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sob o paradigma do desenvolvimento territorial. Nessa dinâmica os programas e ações de 

combate à pobreza, crédito fundiário, consolidação e fortalecimento da agricultura familiar, 

etc, otimizam o território do Alto Sertão de Sergipe sob o discurso da democrarização, 

participação e controle social. 

O apoio ao desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais por meio de ações 

produtivas, abrangem o território do Alto Sertão, distribuídos segundo o município. Dentre os 

arranjos  produtivos propostos no PPA (2008-2011) encontram-se em execução: N. Sra. da 

Glória,(APLs do Leite) Poço Redondo Porto da Folha, Canindé do São Franscisco (APLs 

apícola;  caprinocultura, mel e  leite). 

Verifica-se atualmente a presença de programas e ações dirigidos ao território do 

Sertão de Sergipe. Dentre estes destacamos: as casas de facularia, fabriquetas e de leite e mel, 

abatedouro, dentre outros, tudo em nome do enfrentamento à pobreza e à desigualdade social.  

Outros dois projetos incluídos no programa Territórios da Cidadania com 

capacidade para desenvolver os APLs e fomentar cadeias produtivas são o Cresce Nordeste e 

o Nordeste Territorial. O Crescer Nordeste é um programa do BNB voltado para promover o 

crescimento das atividades econômicas em bases sustentáveis, fortalecendo o mercado 

interno, através da concessão de financiamentos.  

Recursos originados do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 

(FNE) destinam-se a empreendedores nos setores de indústria, comércio, serviços, cultura, 

turismo, grãos, apicultura, bovinocultura, insumos e matéria-prima, ovinocaprinocultura, 

carcinicultura, floricultura e fruticultura, além da agricultura  familiar. 

O Programa Nordeste Territorial é uma estratégia que associa geração de negócios 

a organização de cadeias produtivas, visando aumentar a competitividade e promover inclusão 

social e econômica, objetivando fortalecer a economia e expandir a geração de emprego e 

renda na Região Nordeste. Executado e financiado pelo BNB, visa à geração de negócios em 

rede e com governança previamente estabelecidas para as Cadeias Produtivas do leite e  

derivados. 

Outros programas desenvolvidos no âmbito do Território da Cidadania são 

importantes para fomentar e estruturar o desenvolvimento de atividades produtivas no âmbito 

dos APLs, como o Apoio a Projetos de Pesquisa e Transferência de Tecnologia para Inserção 

Social, Expansão das Escolas Técnicas, o Programa Luz Para Todos, o Crédito Pronaf, o 

Garantia Safra, Programa de Aquisição de Alimentos, Apoio a Empreendimentos 

Cooperativos.  
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O Programa de Combate a Pobreza Rural (PCPR), constitui outra ferramenta 

voltada para gerenciar recursos públicos para redução da pobreza em Sergipe através do 

financiamento de programas não reembolsáveis. Para isso, efetiva-se mediante acordo do 

governo do Estado e co-financiamento do Banco Mundial. Relatório da Pronese PCPR avalia 

alguns impactos para o desenvolvimento territorial: participação popular, com respeito à 

cultura local, execução de ações  sustentáveis, alinhando-se aos demais programas do 

Planejamento Participativo (PPA) sob a orientação  das diretrizes de inclusão pelo direito e 

pela renda. 

Coordenado pela SEPLAN, através de sua Unidade Estadual de Programa de 

Desenvolvimento Sustentável (UEPDS), administrado e executado pelo Pronese, em parcerias 

com as associações comunitárias de desenvolvimento municipal,  com a sociedade civil, e 

com os poderes públicos. O objetivo geral se enquadra no conjunto das políticas, ou seja, 

redução da pobreza via construção de oportunidades sociais, econômicas, melhorando o 

acesso à infra-estrutura básica, ações de sustentabilidade e melhorias dos indicadores sociais. 

Investimentos e  subprojetos  comunitários aprovados pelo conselho territorial, 

descentralização  de alocação de recursos, descentralização de estrutura de poder decisório 

constituinte, estímulos à criação  de organizações e associações comunitárias, conselhos, 

colegiados são parte da dinâmica atual no Alto Sertão. Cabe observar que conforme 

conselheiro, a referida dinâmica foi  mais intensa no início da implantação desse modelo, 

apresentando nos dias atuais um esvaziamento das ações no território, particularmente a partir 

de 2012 no governo Dilma Roself. 

O Programa Segurança Alimentar e Nutricional para o Brasil - Fome Zero (2001) 

assumido como programa de governo por Luis Inácio Lula da Silva concebia a reforma 

agrária, e o fortalecimento da agricultura familiar como parte do conjunto de medidas 

estruturais para o enfrentamento da pobreza extrema no país. Nesta perspectiva, 

democratização da terra, desenvolvimento sustentável e acesso ao conjunto de políticas 

sociais (seguridade social e educação) compõem as três diretrizes de ação do II Plano 

Nacional de Reforma Agrária e do II Plano Regional de Reforma Agrária de Sergipe.  

 As políticas públicas para o campo, “[...] passaram a ser pensadas à luz  do 

enfoque  territorial sob a  lógica da  articulação e convergência para a reforma agrária, na 

tentativa de  superar  a política fundiária isolada, ou seja, as políticas setorizadas [...]”. (II 

PRRA, 2007, p. 127).  

A estratégia de desenvolvimento local predominante no governo anterior foi 

substituída pela proposta de gestão para o desenvolvimento territorial. Daí o redesenho das 
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ações via integração dos diversos órgãos federais e estaduais numa base microrregional  e 

intermunicipais, através de parcerias com as esferas estaduais, federais, municipais e 

sociedade civil.  

 

4.2.2 Gestão  no território à luz da participação e controle social 

 

A Gestão do Território tornou-se tema recorrente nos debates  acadêmicos e 

institucionais, principalmente  a partir da retomada democrática em seu reordenamento 

econômico, social-jurídico ancorado na Carta Constitucional de 1988. Esta assume o status de 

proteção social, de modo a garantir o direito a todos os indivíduos, enquanto dever do estado e 

direito do cidadão.  

Para o alcance dos direitos assegurados na lei, sustenta-se na base legal e 

diretrizes da descentralização e participação social, em que, o conjunto das políticas  sociais 

passaram a ser planejadas e geridas.   Mediante o redesenho  de que, sob um novo enfoque  de 

gestão social com protagonismo  social dar-se-à o controle social (RACHELIS,2006).  

Nessa perspectiva os governos locais e as organizações da sociedade civil foram 

considerados os atores mais próximos das comunidades e famílias para assumirem o 

compartilhamento de responsabilidades. Além disso, entenderam que estes atores apresentam 

maiores possibilidades de formular e executar as políticas, programas e projetos dado a 

própria  cotidianidade  junto a dinâmica da realidade, podendo assim, efetuar o exercício da 

cidadania proclamada em lei.  

Assim, procurou-se alinhar as possibilidades de construção de novos espaços 

públicos de negociação/pactuação de interesses coletivos.  Os sujeitos foram invocados a 

participar via controle social para dar efetividade ao acesso aos direitos sociais 

universalmente assegurados pela constituição de 1988, em todo território nacional. Os 

diversos programas, projetos e ações passaram a ser implantados tendo como 

condicionalidade o exercício do protagonismo pelos conselhos. 

A nova proposta paradigmática de desenvolvimento social e econômico  passou  a 

incorporar  em sua metodologia de trabalho diretrizes da gestão social descentralizada e 

participativa como ferramentas para o enfrentamento a pobreza e desigualdade social 

originadas no processo de contradição da sociedade capitalista.  
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A estratégia adotada para o envolvimento e a participação da sociedade civil em 

suas ações e intervenções, propõe-se a materializar por meio de suas entidades representativas 

(Conselhos, sindicatos, associações, cooperativas, organizações não governamentais, etc).  

Na conjuntura do “Estado de Direitos”, vinculado à ideia de expansão da 

democracia e cidadania, conforme hipótese de Ramos Filho (2008), está também foi uma 

forma  de aproximação da política pública governamental, e no caso específico de Sergipe, o 

governo Marcelo Déda, que travou relações de aproximação e diálogo junto aos movimentos 

sociais, bem como, da população rural. Para dar materialidade a que essa nova gestão 

participativa,  o referido governo, realizou o Planejamento Estratégico alicerçado nas  

diretrizes do enfoque territorial.  

A intenção foi sintonizar com o redesenho das políticas públicas nacionais se 

utilizando dos princípios democráticos para legitimar um modelo de gestão de base popular.  

O Planejamento Participativo/PPA passou a ser redesenhado a partir de 2007 via oficinas 

territoriais  que articularam os diversos segmentos da sociedade civil, gestores e instituições 

discutindo e propondo  políticas públicas e sociais  com base na realidade particular dos 

territórios e forte chamamento ao protagonismo social. 

Assim, teve início a elaboração das propostas, ou seja, os caminhos do 

planejamento   e gestão participativa para o desenvolvimento territorial  de Sergipe. Para isso, 

a abordagem territorial adotada para dar sustentação foi incorporada  à dimensão social, 

econômica, política geográfica  cultural,   

 

[...], pois ele combina a proximidade social, que favorece a 

solidariedade e a cooperação, com a diversidade de atores sociais, 

melhorando a articulação dos serviços públicos, organizando melhor o 

acesso ao mercado interno, chegando até o compartilhamento de uma 

identidade cultural, que fornece uma sólida base para a coesão social e 

territorial, alicerces do capital social (MDA, 2003, p.30). 

 

 

O Planejamento Participativo Plurianual de Sergipe (2007-2011) foi construído 

com base em oito territórios definidos pela Secretaria de Planejamento do Estado/SEPLAN. 

Assim, conforme seus elaboradores, os municípios foram distribuídos com base nas 

características identitárias, econômicas, sociais e geográficas.  

Além disso, baseou-se nas variáveis definidas (economia produtiva, ambiente, 

política institucional, cultural, social e identidade territorial) numa relação que dimensiona o 

sentimento de pertencimento ao território. Daí ficou definida a abordagem territorial que 
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nortearia as políticas territoriais do Estado de Sergipe. No estudos realizados pela equipe da 

Seplan/SE  definiu o referido  território, o qual foi subdivido nos municípios de N. Sra. da 

Glória, Porto da Folha, Monte Alegre de Sergipe, Poço Redondo, Canindé do São Franscisco e 

Gararu, sobre os quais redefiniu o  redesenhar a gestão das políticas públicas. 

 

Figura 09: Territórios de Sergipe 

 

Fonte: Secretaria de Planejamento de Sergipe, 2007. 

 

 

A trajetória inicial partiu do diagnóstico destes territórios em com base nos  

indicadores sociais de  concentração social da renda, índice de indigência da população; 

concentração espacial da infra-estrutura social e produtiva no litoral; concentração do PIB 

Industrial nas indústrias de petróleo e energia hidrelétrica, dentre outros. De posse dessas 

informações deram-se início as reuniões com o secretariado do estado para definir os rumos 

das oficinas territoriais com  a sociedade civil. 
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Nessa direção, o Estado, agora articulado à força da sociedade civil, passou a gerir 

políticas públicas na perspectiva de projeto compartilhado,  ou seja, num território de múltiplos 

consensos
52

. Com base no Gráfico podemos visualizar etapa do processo de construção do 

Planejamento Estratégico do Estado mediante proposta de uma gestão com participação 

popular no território do Sertão de Sergipe, 

 

Figura 10:  Organograma do Planejamento Estratégico Participativo do Estado de 

Sergipe 

 

Fonte:Secretaria de Planejamento do Estado de Sergipe,2007. 

 

Com base nos procedimentos para efetivar esse modelo de política, pudemos 

perceber que  o trabalho partiu no  primeiro momento das ações  que o governo realizou através 

de reunião com o secretariado para lançar os rumos ao planejamento plurianual do Estado. Em 

seguida as ações foram focadas através dos fóruns territoriais com a sociedade civil organizada. 

Assim, no decorrer de um ano e meio foram realizadas 75 conferências municipais, 

3 territoriais, 2 estaduais. Nestes eventos, conforme relatório da Seplan, estiveram presentes  

                                                           
52

Território de multiplos concensos: expressões utilizadas frente ao conjunto de sujeitos que tem participado da 
reuniões do Alto Sertão mediante: parcerias da sociedade civil organizada, Estado parcerias públicas e privadas 

PPP na intenção de chegar ao consenso nas decisões de políticas. O chamamento para o diálogo faz parte do 

modelo de gestão social em fase de implantação no Brasil desde 1988 (RAICHELES,2006). 
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24.700 participantes que apresentaram uma demanda de  8.671 propostas de ação. Ver dados das 

conferências e fotos de alguns momentos (SEPLAN,2006):  

 

Figura 11:Fóruns de participação social na construção das ações para o território. 

Em 1 ano e meio de Governo
foram realizadas:

- 75 conferências municipais

- 3 rodadas de conferências 

territoriais

- 2 conferências estaduais

8.671 demandas

Participação de 24.700 
sergipanos

 

Fonte:Secretaria de Planejamento do Estado de Sergipe,2007. 

 

 

Do II ciclo de discussões foram definidos previamente os investimentos na ordem de 

74 programas finalísticos aprovados entre os 89 apresentados.  Também contemplou 70% das 

demandas apresentadas no planejamento participativo, aprovando R$2,5 bilhões em 

investimentos, o que equivale a 16% dos recursos do PAA (SEPLAN,2007).  

Na ocasião, depoimentos da população participante das ações no território via 

conselhos e associações demonstraram os sentimentos ser reconhecido  o trabalho voltado para 

o empreendedorismo coletivo, a reflexão do espaço de discussão e participação de modo que 

possa garantir uma condição de vida auto-sustentável e uma elevada auto-estima de viver de  

sua população (participante do ciclo de discussão no território).              

Cabe destacar que o Colegiado de Desenvolvimento Sustentável do Território do 

Alto Sertão Sergipano enquanto instância de participação popular na gestão de políticas 

públicas de desenvolvimento (rural) sustentável, é formado por mais de quarenta entidades 

governamentais e da sociedade civil organizada. Do lado governamental (1/3 dos membros): 

participam órgãos - INCRA, EMBRAPA, UFS/PROEX; EMDAGRO/SAGRI; e os secretários 

municipais de agricultura. Já os representantes da sociedade civil (2/3 dos membros), são: 

movimentos sociais do campo de caráter popular organizados em diversos níveis; 

nacionalmente são: o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra, o Movimento dos Pequenos 
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Agricultores, ambos integrantes da Via Campesina Nacional e Internacional (criada em 1993), 

o Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais (FETASE/CONTAG), a tribo Xocó, de Porto 

da Folha, que integra a “Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste” que por sua vez 

compõe a articulação nacional e duas comunidades – Mocambo (Porto da Folha) e Serra da 

Guia (Poço Redondo) e se articulam na coordenação estadual do movimento quilombola, que 

integra o movimento Brasil Quilombola. Esses movimentos formaram em 1995 o Fórum 

Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo que promove Conferências Nacionais da 

Terra e a Conferência da Terra e da Água.   

Há ainda, movimentos sociais membros do colegiado que só se organizam e 

atuam no âmbito da gestão municipal: associações comunitárias rurais, que apenas num 

município se articulam na Federação das Associações Comunitárias de Pequenos Produtores 

de Porto da Folha/FEACOM; as colônias de pescadores dos municípios ribeirinhos (Canindé, 

P.Redondo, P.Folha, Gararu e N. Sra. Lourdes) e o Sindicato Rural (N. Sra. Glória), que 

congrega pequenos e médios produtores de leite e derivados. Também são membros do 

colegiado as entidades (ONG’s) de apoio aos referidos movimentos sociais, como a 

CÁRITAS/CNBB da igreja católica e o Centro Dom José Brandão de Castro, além de 

representantes de Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRs (de 

Porto  da Folha e de NS Glória). 

O governo do Estado de Sergipe, na gestão de Albano Franco (1995/2002) 

vinculou os projetos de desenvolvimento das comunidades rurais, executados pela 

PRONESE, com recursos do Banco Mundial, à criação em cada município de um Conselho 

de Desenvolvimento Municipal, posteriormente transformado em Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável. Eles são coordenados pelo Conselho Estadual de 

Desenvolvimento (Rural) Sustentável, onde participam os movimentos sociais do campo – 

MST e FETASE, e, no plano nacional pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento da 

Agricultura Familiar, no qual a sociedade civil é representada pela CONTAG.  

O Programa de Aquisição de Alimentos da CONAB/Ministério da Agricultura 

instituiu Comitês Gestores estaduais e municipais do PAA, existente em apenas um 

município. Como desdobramento do Programa Fome Zero (2003), foram criados o Conselho 

de Segurança Alimentar e Nutricional. Em 2005 também foi criado um Conselho de 

Acompanhamento do Programa Bolsa Família.  

Nessa perspectiva de gestão, cresceu a participação da sociedade civil via fóruns, 

conselhos, audiências, associações, etc. Assim, registra-se o grande número no Alto Sertão de 
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segmentos organizados, conforme registros  um total de 392 (100%) representantes da 

sociedade civil nos conselhos de todas as políticas públicas a maioria dos conselheiros (117) 

são representantes de associações (30%), sendo 61 de associações urbanas (16%) e 56 de 

associações rurais (14%) (ZAVARES,2012). 

Vale observar que, a I Conferência  Estadual do PPA (Planejamento Participativo)  

foi importante na viabilização  e pactuação entre o Estado e os delegados  do território acerca 

das demandas  que deveriam ser priorizadas no PPA 2008-2011.  Através das conferências 

que a gestão articulada com a sociedade civil ganhou expressividade no debate político. 

A dinâmica que vem se materializando no Alto Sertão de Sergipe fortalce o 

discurso  de que novo reordenamento territorial,  apriori, causa a impressão que a reforma 

agrária, bem como, a ações que vem sendo executadas no território caminha na perspectiva de 

gestão e participação social. Contudo, tal perspectiva de gestão num território marcado por 

históricos conflitos e antagônicos de classes não trazem dados concretos de mudanças capazes 

de reverter num espaço de consenso, uma vez que a questão agrária marcada pelo latinfúndio 

e demais expressões da questão social continuam como parte do processo de produção e 

reprodução social. 

À luz desse quadro entre o discurso da pacificação e a permanência de velhas 

expressões da questão social, questionamentos são reeditados com base no real: o que há por 

traz desse ponorama de políticas consensuais e pacificadoras sob o território  das 

contradições?. 
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CAPITULO 5 – CRÉDITO FUNDIÁRIO  E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

NA REALIDADE DO ALTO SERTÃO DE SERGIPE 

 

Já dizia Patativa 

Nos seus versos sem zum-zum, 

Que essa terra é desmedida 

E devia ser comum, 

Devia ser repartida 

Um taco pra cada um. 

 

 

Neste capítulo buscamos responder às questões instigadoras da pesquisa com base 

nos dados coletados in lócus no Alto Sertão Sergipano junto aos mutuários do crédito 

fundiário entre 2007-2012. Para isso,engendramos um percurso destacando a democratização 

do acesso à terra via crédito fundiário, os mecanismos de fortalecimento do agricultor 

familiar, o acesso ao mercado, à assistência técnica e o crédito. Por fim, destacamos os 

aspectos  relativos ao acesso aos direitos sociais e a sustentabilidade. 

Desse quadro procuramos analisar a relação crédito fundiário e desenvolvimento 

territorial no Território do Alto Sertão de Sergipe a partir das  falas dos associados, mutuários, 

bem como, das observações da realidade concreta. 

 

5.1 O crédito fundiário e desenvolvimento territorial: estratégias para a consolidação da 

agricultura familiar 

 

Na continuidade do processo de implantação da Crédito Fundiário em Sergipe 

entra em vigor  a denominada  fase de ampliação do crédito. É importante destacar  que o 

Estado no governo PT assume essa política inserindo-a no PPA (2008-2011). Para isso, 

passou a  contar com a força, aceitação e legitimação do MST, FETASE e dentres outras 

organizações da sociedade civil. 

Nesse direção, trataremos na sequência a dinâmica para efetivar a democratização 

do acesso à terra no território do Alto Sertão de Sergipe no período de 2007-2012. O objetivo 

é discutir a dinâmica dessa proposta que se propõe complementar a reforma agrária.   
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5.1.1 Terceira fase do crédito fundiário: democratização do acesso à terra 

 

O processo de democratização de acesso à terra pelo crédito fundiário em Sergipe 

iniciou-se em 2001, 1ª fase de Implantação, e em 2003 – 2006, 2ª fase, denominada de 

Consolidação. Estas fases deixaram como resultado, conforme estudos de Ramos Filho (2008) 

a tendência de ampliação da reforma agrária pelo  mercado, concorrendo  e ultrapassando a  

reforma agrária através da luta. Também, marcou o esgotamento da linha de crédito de 

Combate à Pobreza Rural (CPR), carro-chefe do acesso à terra pela via coletiva, em fins de 

2006.  

Na continuidade do processo de democratização de acesso à terra iniciados nos 

dois governos anteriores (Albano Franco e João Alves), o governo Marcelo Déda, em seu 

primeiro mandato (2007-2010), implantou a  terceira fase do crédito fundiário denominada, 

Expansão Programada. O governo PT, empenhou-se no esforço de levar adiante essa 

modalidade de assentar as famílias trabalhadoras rurais e agricultoras familiares  contando 

com o apoio dos movimentos sociais do Estado de Sergipe.  

Vale sublinhar que a emergente fase tem conquistado cada vez mais espaço, tanto 

por parte das políticas de governo, quanto pela mídia e sociedade civil organizada. 

Diferentemente das fases anteriores, não encontra forte resistência, mas um crescente e 

legítimo apoio popular, impulsionados por uma expectativa de que se  rompe com o pacto 

político de décadas passadas que marcava intensos conflitos e transitava para uma  nova 

relação de diálogo e consenso,  figurado oficialmente  de “Paz Agrária”.     

Sob essa direção, a Unidade Técnica Estadual (UTE-Pronese) vêm coordenando 

ações do crédito fundiário, na qual registra 22 fazendas compradas através da linha 

Consolidação da Agricultura Familiar (CAF) e somente 3 fazendas através do Combate à 

Pobreza Rural (CPR) entre  (2007- 2012). Vale observar, que se vive o retorno da linha CPR a 

partir de 2012 devido às reivindicações dos movimentos sociais.  

Associado ao acesso a terra, a nova reforma agrária à luz da modalidade Reforma 

Agrária de Mercado (RAM),  propõe em suas diretrizes articular e integrar os setores e 

políticas de modo a promover  paz, qualidade de vida e cidadania no campo. Nessa direção,  a 

centralidade recai sobre a necessidade de reordenamento fundiário enquanto estratégia para 

fortalecer a produção familiar e a segurança alimentar  (IIPNRA/2004). 
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Com base no IIPNRA/IIPRRA/SE, o reordenamento fundiário, é o primeiro 

passo, uma vez que entende que a concentração fundiária é a raiz da pobreza e desigualdade 

social. Em seguida, a sociedade civil organizada  através das associações e conselhos 

municipais e territoriais, assume o protagonismo viabilizando um Plano de Ação composto de 

Boas Práticas e  subprojetos estratégicos ao território, na perspectiva de promover o 

desenvolvimento social e econômico do território. 

No centro desse debate estão o crédito fundiário e o conjunto de políticas para 

alívio da pobreza  e  redução da desigualdade social. De outro lado,  esvaziam-se as  

discussões sobre a questão agrária e a própria reforma agrária através da luta e acesso no 

campo mediante desapropriação, o pano de fundo, é  o fortalecimento da agricultura familiar e 

segurança alimentar. Assim expressou o secretário do SRT/MDA,   

a agricultura familiar é estratégica para produzir alimentos para o 

cardápio do país, 70% do alimento que vai para o prato do brasileiro 

vem dela. Daí a agricultura familiar ser estratégica ao projeto de 

desenvolvimento do País com inclusão social, além disso, agrega uma 

boa relação com o meio ambiente, produção e diversificação, geração 

de renda e ocupação. Por isso aprimorar o crédito fundiário é apontar 

na direção da extrema pobreza articulado com o processo de inclusão 

produtiva e geração de  alimento buscando a soberania alimentar 

(2012). 

 

 

É com base na visão de um novo modelo de desenvolvimento que se observa  uma 

verdadeira reengenharia para dar efetividade ao crédito fundiário e às políticas no território.  

Assim, articular e integrar setores, bens e serviços são recomendações das diretrizes  do que 

vêm sedo chamado de nova reforma agrária. 

Orientado pelas referidas  diretrizes, o plano de reforma agrária em Sergipe 

focaliza  nas ações de  descentralização das terras, no conjunto de políticas   enquanto 

mecanismos centrais na busca do fortalecimento da agricultura familiar no sertão. Sendo 

assim, no primeiro trimestre de 2007, foi elaborado o Plano Operativo Anual – 2007 do 

crédito fundiário, cuja meta foi assentar 1.000 (Hum mil) famílias até dezembro de 2007, por 

meio da compra de aproximadamente 10.000 ha (dez mil hectares) de terra distribuídos da 

seguinte forma: 6.500 (seis mil e quinhentos) hectares para o Combate à Pobreza Rural, 3.000 

(três mil) hectares para a Consolidação da Agricultura Familiar e 500 (quinhentos) hectares 

para a linha  de crédito Nossa Primeira Terra
53

. Para tanto, o aporte de recursos foi da ordem 

                                                           
53 Nossa Primeira Terra é uma linha de financiamento especial, criada pelo governo federal dentro do Programa 
Nacional de Crédito Fundiário (PCNF).Tem o objetivo  de financiar a terra aos jovens  (entre 18 e 24 anos de 

idade) de modo a contribuir para a permanência no campo (www. mda.gov.br). 
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de R$ 40.470.300,00 (quarenta milhões, quatrocentos e setenta mil e trezentos reais), dos 

quais R$ 23.160.000,00 (vinte e três milhões e cento e sessenta mil reais)  destinaram-se à 

aquisição de terras, R$ 16.560.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos e sessenta mil reais) 

voltaram-se aos investimentos comunitários e R$ 750.300,00 (setecentos e cinqüenta mil e 

trezentos reais) foram canalizados para os custos de administração, supervisão e capacitação 

(PRONESE, 2007). 

Esta meta foi considerada ousada, pelo então diretor da Pronese, uma vez que, 

propunha  assentar em um ano o equivalente ao mesmo número de famílias que foram 

assentadas nos últimos quatro anos do governo anterior. Desde o início da implantação do 

novo modelo de desenvolvimento à luz desse plano de reforma agrária, o governo do PT em 

Sergipe tem adquirido áreas extensas via  aquisição de fazendas. 

Segundo dados do governo estadual, já foram investidos R$ 8.557.545,00 na 

aquisição de mais de 2 mil hectares onde já estão assentados 144 famílias. Mais de R$ 20,3 

milhões estão sendo investidos em parcerias com o governo federal para assentar outras 1,2 

mil famílias. Dessa forma, em menos de dois anos o governo se propôs a assentar 1.646 

famílias, praticamente o dobro da gestão anterior, e nos últimos anos (2007- 2012) 

concentrou-se na aquisição de fazendas no Território do Sertão, num total de 25 fazendas 

(RELATÓRIO OFICIAL  DO GOVERNO, 2009). 

A crescente atenção do governo estadual na otimização dessa modalidade de 

reforma agrária, registrou conforme dados de 2007/2008 que o volume de investimentos  com 

a compra de terras no Alto Sertão apresentou valores muito próximos entre a RA e RAM com 

grandes divergências entre o número de famílias assentadas,  e valor contratado. Observamos 

que se investe em ações de descentralização da terra via mercado endossando este aumento 

especulativo, pois nos referidos anos, gastaram-se respectivamente um montante de 

(18.329.665) para assentar (540 famílias) através da RA e, (11.187.623) para assentara 404 

famílias via RAM,  
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  Quadro 09: Famílias assentadas RA e RAM  no Alto Sertão de Sergipe 

 

MARCELO 

DÉDA  

 

Nº DE 

FAMÍLIAS 

HÁ (ÁREA) VALOR CONTRATADO 

(R$)* 

RA RAM RA RAM RA RAM 

2007 92 222 1.535 2.764 1.251.717 4.296.949 

2008 448 218 12.404 2.870 17.077.948 6.880.674 

TOTAL 540 404 13. 939 5.634 1 8 .3 2 9 .6 6 5 11.1  8 7.6 2 3 

Fonte: Banco de Dados da Luta pela Terra – DATALUTA; Superintendência Regional 

doINCRA, em Sergipe; MDA/SRA/PNCF; PRONESE; EMDAGRO 

* Os valores de contratação da RAM incluem apenas o Sub-projeto de Aquisição de Terras 

(SAT) e para a RA referem-se ao valor pago pela terra nua. 

 

 

 A estratégia de descentralização da terra via RAM, não entendemos como 

reforma agrária, uma vez que responde aos interesses estratégicos da política agrícola e de 

segurança alimentar.  Nesse rítmo, vale relembrar que, ainda em 2008, o Governo do Estado 

de Sergipe recebeu, através de convênio com o MDA, 50 milhões para assentar 1.100 famílias 

até outubro de 2009. Só neste ano, cerca de 1.050 famílias encontravam-se em fase de 

assentamento. 

 Dentre outros resultados obtidos pelo governo, que foram alvo dos comentários 

elogiosos do ministro da reforma agrária, está a desapropriação de 3.011 ha para assentamento 

de agricultores sem-terra. Isto envolve as ações executadas nos municípios do Alto Sertão, 

tais como: Carira, Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre, Poço Redondo e Canindé de São 

Francisco, áreas de maior resistência à reforma agrária de mercado (PRONESE,2012). 

Destacamos que só nesta região do semi-árido foram adquiridos, através dos 

recursos do convênio e de recursos próprios do governo, desde sua implantação,  69 imóveis, 

onde já estão instaladas oito colônias agrícolas e há a perspectiva concreta de abrigar mais 22 

colônias. Conforme fala do governador em exercício: Recebemos R$ 50 milhões do Governo 

Federal, através do MDA, e aplicamos 48 milhões na compra de terras para assentar 

famílias sem-terra em nosso Estado. E desse montante, temos apenas um saldo de R$ 1,9 

milhão que será aplicado nas despesas cartorárias para regularização dos assentamentos 54 

(PRONESE,2012). 

Nesse ritmo frenético da obtenção de terras em Sergipe, o então ministro do 

MDA, Guilherme Cassel se mostrou favorável à prorrogação do convênio, o que se traduziu 

em mais R$ 20 milhões previstos em 2009 para mais 400 famílias a serem assentadas. Além 

                                                           
54

 Emissão de escrituras 
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da garantia em 2010 de mais R$ 50 milhões para serem aplicados em assentamentos nas 

regiões norte, sul, e municípios do Baixo São Francisco, assim, relatou o governo, Marcelo 

Déda, na ocasião (2010). 

Segundo dados oficiais a ordem de 37,7 milhões foram investidos para que os 

agricultores e trabalhadores rurais tivessem  terra em (02/09/2011). O Governo do Estado de 

Sergipe  entregou neste mesmo ano, certificados de aquisição de terra para famílias de 

agricultores do Alto Sertão, oportunidade de registar essa política como reforma agrária do 

governo PT,  

 

FOTO 01: Entrega de certificado do crédito fundiário em Canindé do São Francisco/SE 

 

 

Fonte:  PRONESE, 2011. 

 

 

Com estes novos beneficiários já somam 1.026 o número de famílias atendidas 

através do Programa Nacional de Crédito Fundiário, no período entre janeiro de 2007 a agosto 

de 2011, perfazendo um total de R$ 37,7 milhões aplicados. Também foram anunciados os 

investimento de R$ 4,5 milhões para 442 assentados, via acesso ao Pronaf  infra-estrutura, 

através do Banco do Nordeste (BNB), com centralidade no Alto Sertão (PRONESE,2011). 

Em 2011 esses números subiram, mediante 16 propriedades rurais adquiridas, 

numa área de 2.102,82 ha, equivalentes a 6.938,30 tarefas, num total de R$6.233.388,68 de 
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investimentos destinados para a construção de casas, aquisição de animais,  implantação da 

agricultura de subsistência, etc. Num total de 144 certificados de assentamentos foram 

entregues aos agricultores que adquiriram o crédito fundiário, destacando que parte dos 

recursos foram destinados principalmente para o Alto Sertão em 2011,  contemplado 9 

assentamentos através do crédito fundiário.  

Entre as várias iniciativas que vieram a agregar força à nova reforma agrária 

também destacamos, a atuação da Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de 

Sergipe (Pronese), que informa que realizou nos últimos quatro anos, 1212 projetos, 

beneficiando 31.100 famílias e investiu mais de R$ 83 milhões em ações como aquisição de 

tratores, construção de casas populares, implantação de rede de eletrificação rural, e rede de 

esgoto em todo o Estado. 

Estudos mostram que 2007- 2012, a RAM tem se constituído numa política que 

não só concorreu como  ultrapassou a RA, principalmente em 2008, 2010 e 2011, quando 

foram adquiridas respectivamente (4);(9) e (7) fazendas no Alto Sertão. A RAM concorre, 

ainda com a RA na perspectiva de que a existência de créditos possibilita a fragmentação da 

propriedade e a negociação de lotes antes que  esta se converta improdutiva e corra o risco da 

desapropriação para reforma agrária. Desmonta o discurso do acesso à terra pelo direito e 

fortalece a cultura da emancipação pelo mercado, conforme tabela 10 abaixo, os anos de 

2010/2011 a linha CAF (individual) foi maciçamente otimizada no Alto Sertão, 
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Tabela10: Fazendas adquiridas no Alto Sertão de Sergipe - 2010/2011 

RAM 

LIN

HA/

CAF 

MUNC. FAZ  

ADQUIRIDAS 

Nº DE 

FAMÍLIA

S 

ÁREA SAT SIC TOTAL 

2010 

N. Sra da Glória 8 105,18 241.167,00 71.664,01 312.831,04 

Monte Faz Conceição 13 181,43 322.945,58 117.000,00 439.945,58 

Porto da F . R S. Jorge 10 151,70 331.534,20 68.465,80 400.000,00 

Porto da F. Faz. São 

Francisco 
10 151,28 298.819,60 90.000,00 388.819,60 

P da Folha, Saco de Ouro 
 

6 244,52 194,384,42 45,615,58 240.000,00 

Porto da Folha. Faz. 

Várzea Campo Grande 

 

14 102,98 489.258,98 70,741,01 560.000,00 

Porto da folha. Faz. 

Alpídio 
15 107,18 520.140,02 79.859,98 600.000,00 

Porto da Folha Faz. 

Moama 
20 405,62 566.049,84 180.000,00 746.049,84 

Monte Alegre Faz.Alegre 4 54,55 115.464,00 36.000,00 151.464,00 

2011 

TOT

AL 

N.Sra. da Glória,Aribé 10 140,58 331.471,70 68.528,30 400.000,00 

N.daGlória,Augustinho 2 31,70 66.294,34 13.705,66 80.000,00 

Canindé do S Franc.,Faz. 

Petrolina 
17 272,72 576.764,27 103.235,73 680.000,00 

Poço Redondo Faz. 

Sítios Novos 
6 72,60 179,280,00 55.120,00 234.400,00 

Porto da Folha/Faz. São 

Joaquim 
8 108,50 248,721,19 69.570,58 318.291,77 

N. Sra da Glória/Faz. 

Aningas I 
4 53.03 147.027,44 12.972,56 160.000,00 

P. Redondo/Faz.Sítio 

Pia/Umb. do Rancho 
1 12,10 38.880,00 00,00 

 

38.880,00 

TOTAL 

invest.2010/2011 
148 2.195,67 4.769,211,00 1.081.379,23 5.749.681,83 

Fonte: UTE/SE e SIGCF/MDA,2012. 

 

 

Com base nos dados fornecidos pela Pronese, podemos considerar que no período 

de 5 anos (2007-2012) as aquisições de fazendas, via crédito fundiário, corresponderam a  um 

total de  10. 069.143,85, conforme informações da Unidade Técnica do Estado de Sergipe 

(UTE), o que implica em uma sólida crítica de que se gasta muito para assentar famílias em 

fazendas que, além de longíquas, se encontram em estágio  de exaustão. De outro, favorecem 

a grupos de fazendeiros que fazem uma boa venda, conforme relato, “vendemos a fazenda em 

Poço Redondo, pois se fosse investir nela não compensava, com esse negócio compramos 

terras excelentes, num lugar melhor”(2011). Observa-se em depoimentos que há relações de 

compra e eventa favoráveis àqueles que  almejam descartar de suas  terras longíguas e em 

estágio de exaustão.   

Vale ainda observar que, essas fazendas conforme mutuário, passam pela 

avaliação da viabilidade por técnico da  Pronese, antes de ser comprada. Além disso, muitas 
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delas foram negociadas e adquiridas por preços abaixo do mercado. Entretanto, entendemos 

essas posições bastantes divergentes, e que verificamos na realidade  que no geral as fazendas 

astavam em estágio de abandono, 

 

    Foto 02 Fazendas em Porto da Folha/SE                        Foto03 Fazenda em Porto da 

Folha/SE  

                     

 

   Fonte:Silva, Nelmires Ferreira, jul/13                      Fonte:Silva,Nelmires Ferreira,jul/13  

 

Nessa direção temos compreendido que há uma política dirigida pelo Estado 

Nação que injeta recursos para otimizar  esse modelo em escala território-regional, 

imprimindo o discurso de que este mecanismo é eficiente para (re)criar as condições concretas 

das famílias agricultoras e trabalhadoras rurais, desconsiderando os graves impactos negativos 

já assinalados em diversos estudos. Tais como: favorecimento de fazendeiros da região, 

endividamento do agricultor, minifundização, desmobilização da luta, etc (SAUER e 

PEREIRA,2006; RAMOS FILHO, 2008). Essas condições, conforme observamos, 

apresentam custos muito mais elevados, e não têm resultados concretos na área pesquisada 

quanto a sua capacidade e  efetividade de trazer soluções às expressões da questão agrária. 

Nessa direção, mesmo sem dados avaliativos sustentáveis, a reforma agrária via 

crédito fundiário vem sendo executada de forma  crescente em todos os territórios sergipanos, 

com destaque para o Alto Sertão, lócus de maior concentração dos movimentos sociais, 

assentamentos e ocupações. Cabe destacar que há uma propagação de que esta é a reforma 
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agrária do governo PT. 

Os discurso oficiais têm dado respalde e publicizado as ações de reordenamento 

fundiário via crédito fundiário, destacando a harmonia das relações entre os movimentos 

agrários e o Governo de Sergipe. Assim, propaga-se um discurso que “as metas que 

alcançamos jamais haviam sido alcançadas no Estado de Sergipe”, registrou o governador 

Marcelo Déda. A triste paisagem da violência e miséria no Sertão Sergipano vem se 

reformando por um panorama de pacificação sob o slong: Sergipe é referência Nacional de 

Reforma Agrária (propaganda oficial, veiculada na TV em 2009-2010). Hoje, propaga-se  o 

discurso de espaço de pacificação, ou ainda, uma revolução  no mundo rural sergipano. 

É importante destacar  que o  discurso oficial declara como reforma agrária 

pacífica, aquela sem conflitos, realizada por meio de ações de obtenção de terra, via crédito 

fundiário,   desapropriação, cuja indenização é paga em dinheiro e não em Títulos da Dívida 

Agrária (TDA’s) aos proprietários da área decretada como sendo de utilidade pública. O que 

elimina também possíveis conflitos como estes: somos conduzidos a crê que o uso da área do 

decreto para a realização das ações do convênio se justifica na conciliação, em tese, e talvez 

na prática, a médio e curto prazos, interesses que historicamente conflituavam. 

Estes discursos têm sido  incorporados pelos movimentos sociais sergipanos. Há 

uma crença de que os conflitos cederam lugar  ao diálogo para viabilizar a política de crédito 

fundiário e ações no território, ficando a violência para trás, quando então as famílias eram 

retiradas a força pela repressão política a mando do Estado.  

Propaga-se que,  antes do governo Déda, as máquinas que chegavam às terras 

ocupadas por trabalhadores tinham um só objetivo: derrubar os acampamentos e expulsar os 

agricultores. Afirma-se que, atualmente, essas máquinas estão de volta, mais com um outro 

propósito: levar o progresso e o desenvolvimento para o interior das áreas de reforma 

agrária, disse o coordenador do MST. Assim em resposta à questão sobre o crédito fundiário, 

membro do MST expressou, 

 

na conjuntura atual desapareceu o índice de propriedade improdutiva, 

estamos sem saída, há 35 anos que o índice é o mesmo  de 1965. Com 

esse valor tão baixo não têm terras improdutivas em Sergipe, então, a 

solução é a compra pelo crédito fundiário ou pela compra direta 

através do convênio governo do Estado e governo Federal (2012). 

 

De fato é polêmico e diverge entre  os juristas as interpretações dos artigos do 

Estatuto da Terra referentes aos índices que definem o Grau de Utilização da Terra (GUT), e o 

Grau  de Exploração  Eficiente da Terra (GEE), cuja capacidade de produzir corresponde 
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entre 80% e 100% da área produtiva. Entretanto, a não atualização desses índices  deixou de  

acompanhar as inovações do processo  produtivo. Além disso, há fatores naturais que podem 

interferir neste processo, pois as condições climáticas por exemplo, podem ser fatores da não 

produtividade em determinado período o que não significa que se trata de uma propriedade 

improdutiva. Em vista de uma legislação que caduca na história, e das velhas relações 

clientelistas, estes fatos contribuem para gerar dúvidas sobre a produtividade da terra, 

emperrando ainda mais o processo de reforma  agrária no campo do direito.     

Observa-se, uma retórica política que tem promovido a incucação que a única  

saída é a compra da terra. Esta alicerça-se em dois eixos: a não existência de terras 

improdutivas e de outro, o governo popular abriu espaço para o diálogo, as relações 

amistosas, aproximação com  as classes sem ser preciso o uso da violência.  

Nessa direção, podemos também situar a participação da Federação de 

Trabalhadores na Agricultura (Fetase), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), e  as organizações da sociedade civil Ex.: Caritas, Dom José, dentre outros,  no 

fortalecimento e apoio à essa política de acesso à terra pelo crédito. Para isso, cercou-se de  

condições materiais concretas, a exemplo da Licença Ambiental (LA),  para que todas as 

propriedades adquiridas tivéssem prévia licença ambiental
55

 e, uma rede de empresas de 

assistência técnica para fomentar e orientar os agricultores. Vemos que há uma verdadeira 

reengenharia montada para a expansão do acesso à terra, via à compra, 

 

essa modalidade de reforma agrária precisa dar certo, há um enorme 

esforço e grandes investimentos (GESTOR DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS, 2012). 

 

Para isso, as instituições destacam eventos visando discutir e propor um modelo 

de assistência técnica, e de desenvolvimento dessas áreas adquiridas para que de fato, o 

projeto crédito fundiário posso obter  sucesso. Conforme técnico “essa política tem sido 

pensada com base na legislação ambiental,  orientada pelo atual paradigma de assistência 

técnica que se propõe democrático e participativo. Há um grande empenho para que dê tudo 

certo”... “ não queremos que essa modalidade  de acesso à terra dê errado, dela dependem o 

sucesso  da agricultura familiar ” (GESTOR DE POLÍTCAS PÚBLICAS,2012). 

                                                           
55

 O Programa Nacional do Crédito Fundiário (PNCF) tem a obrigação de cumprir a Legislação Ambiental (LA), 
sendo a Licença uma exigência legal e imprescindível à celebração de financiamento da propriedade rural, 

conforme a Política Nacional do Meio Ambiente. Apesar dessa obrigatoriedade, a Empresa de Desenvolvimento 

Sustentável do Estado de Sergipe (PRONESE) – Unidade Técnica Estadual (UTE) do Crédito Fundiário em 

Sergipe financiou, inicialmente, projetos sem a obtenção das Licenças Ambientais, porém garantiu a área de 

reserva. 
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Na visão do membro da Fetase (Movimento Sindical dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais), há um "entendimento que o Programa Nacional de Crédito Fundiário é 

uma ação complementar à reforma agrária e que diante do atual cenário agrário brasileiro, e 

em particular, o de Sergipe, o acesso à terra através da compra via Crédito Fundiário tem sido 

a oportunidade de diversos trabalhadores rurais adquirirem sua terra" (IDEM,2012). Entende 

ainda que, 

 

o acesso à terra através da PNCF tem mudado a malha fundiária do 

Estado de forma positiva. Embora pontue algumas dificuldades 

relativas à situação cadastral dos imóveis pleiteados; as restrições 

cadastrais com os beneficiários; o preço da terra frente ao teto do 

programa, bem como, casos relacionados à qualidade e aptidão da 

terra, além da necessidade de uma eficiente assistência técnica para 

subsidiar o andamento das atividades no meio rural  (MEMBRO DA 

FETASE,2012). 

 

A essa modalidade de reforma agrária à luz do modelo territorial tem induzido os 

movimentos sociais, sindicais, órgãos públicos e Ongs a assumirem um posicionamento em 

defesa dessa política mesmo conhecendo as dificuldades e não disponibilizando de uma 

avaliação mais substancial. As falas, sempre na mesma direção, são de pessoas diretamente 

envolvidas com a questão que, dão a entender que estão convencidas que esta é uma 

alternativa de enfrentamento à questão social, em especial à questão agrária,  assim expressa,  

 

agente quer a terra pela força da organização e luta, mas a situação 

real é que tinham pessoas há mais de 6, 7, 10 anos sem conseguir 

negociação,  pois o proprietário não  queria negociar. O povo acabou 

aceitando a compra como alternativa, o MST só ajuda nesse processo, 

pois o povo quer, e não aguenta mais esperar (MEMBRO DA 

ASSOCIAÇÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO, 2012). 

 

A morosidade do processo de acesso à terra, prorrogava o sofrimento de famílias 

acampadas, portanto, o crédito se fez uma medida não só necessária mais redentora e 

emergente. Em seu pronunciamento,  membro da Fetase  disse que o crédito fundiário trata-se 

de uma conquista dos trabalhadores rurais que procurou novas alternativas para problemas 

que pareciam sem solução (2012). O líder do MST/SE,  durante a reunião com a diretoria da 

Pronese e representante do governo federal, expressou, 

 

para nós é fundamental  participar do programa de crédito fundiário 

sem abandonar a luta por uma política de desapropriação. Acrescentou 

ainda que, entendemos que o crédito fundiário tem contribuído para 

avançarmos na política de distribuição da terra e melhorar a vida das 
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famílias no campo (14/06/12). 

 

O apoio do MST a esse instrumento de acesso à terra é visibilizado nos 

assentamentos Apídio,Várzea Grande e Saco de Ouro, em Porto da Folha, onde  identificamos 

filhos de assentados da reforma agrária que  se  mobilizaram com a força do movimento para 

obter o crédito fundiário. Vale lembrar que desde 2004, os governos federal e estadual vêm 

ampliando o crédito fundiário para inserir outros diversos segmentos, dentre estes, a 

juventude rural, como parte estratégica à continuidade da agricultura familiar.  

Entende que,  as políticas públicas no Brasil  há décadas que não alcançam o 

sucesso  na realização da reforma agrária para gerações de trabalhadores que trazem um 

cajado de lutas.  Supreendentemente propõe  a acessibilidade aos jovens nos dias atuais, ao 

que mais configura a emergência de otimizar essa força de trabalho necessária ao processo de 

acumulação do capital. No desafio de inclusão do jovem nas políticas de acesso  à terra, 

verificamos que por traz desse movimento encontram-se as gerações que sempre estiveram na 

luta, 

 

nós vimos que hoje o caminho é o  crédito, também o jovem de hoje  

não quer lutar pela terra, nem há espaço para lutar, então a gente fica 

lutando pelos filhos pra ver se eles ganham sua terrinha. Os mais 

velhos e experientes  orientam e ajudam aos mais novos, por isso que 

vocês estão vendo uma ocupação do lado do nosso assentamento, ali 

são barracas dos nossos filhos para pressionarem o governo de um 

jeito ou de outro, para ajudar nossos filhos ter também a sua terra, pois 

a nossa é pequena se dividir ninguém produz nada (LIDERANÇA 

LOCAL DO MST,2012). 

 

As famílias têm estimulado os demais membros a adquirir a terra pelo crédito, 

fortalecidas  pelo discurso oficial. Uma questão que foi levantada por um jovem  acerca do 

crédito fundiário, é que, para esse acesso é preciso ter uma renda anual de 9.000,00, ter 

residido num mínimo  5 anos na zona rural ou ter estudado numa escola de famíliar rural.  

Tais condicionalidades acabam excluindo o jovem, principalmente, os de baixa renda que se 

encontram incluso no cadastro uníco das regiões de pobreza. 

 Assim, mais uma vez  entendemos que, as famílias continuam sendo chamadas a 

endossarem as condições concretas para que esse jovem possa ter acesso à compra da terra. A 

pesar do valor muito baixo dos juros (1%) e (0,5% CadUnico), o fato de ter o nome 

comprometido junto a uma agência financeira, submete os jovens à vínculos bancários, e os 

insere logo cedo nas regras do mercado. Esses fatores deixam a juventude (aqueles entre 18 a 

29 anos de idade)  envolta de incertezas quanto à viabilidade dessa política, 
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(...)fiquei animado para ter minha terra e trabalhar, mas fico pensando, 

se não der certo, meus pais sempre diziam, estudem porque trabalhar 

na roça não tem futuro. Agente têm exemplos, nossos avos, pais, 

irmãos, todo mundo trabalhou na roça, têm mãos caleijadas, e o que  

conseguiram, mal dá para viver (ASSENTADO DO ARATICUM, 

2012). 

 

 

No território do Alto Sertão há divulgação através dos sindicatos, Pronese e 

Deagro das modalidades e os diversos públicos potenciais para obter o crédito fundiário 

através de reuniões e encontro, entretanto nas propriedades que visitamos, observamos   os 

trabalhadores e agricultores familiares, casados e acima de 30 anos, numericamente são os 

que mais buscaram acesso ao crédito fundiário. 

Mesmo com  as questões que emergem acerca do endividamento, da própria 

desmoblização, dos embates ideológicos sobre natureza mercantil desta reforma agrária,  essa 

forma de acesso à terra através do banco encontra-se fortalecida ainda mais na fase atual (3ª), 

sob a gestão do governo PT. Os  investimentos no primeiro mandato ( 2007-2010) foram de  

R$ 8.360.035,16 e nos dois primeiros anos do segundo mandado(2011-2012)  corresponderam 

a R$ 2.798.919,75 (UTE/SE e SIGCF/MDA,2012). 

No geral, os movimentos sociais compactuaram com o discurso oficial, o qual 

compreende que o espaço agrário vem se consolidando numa pacificação, sem violência 

policial. Reafirma: “Sergipe vive numa paz social que está transformando a relação dos 

movimentos sociais e o Estado” (LÍDER DOS TRABALHADORES RURAIS/2012). Esse  

tem sido a tendência emergente no atual quadro panorâmico da política de reforma agrária nas 

particularidades  do território sergipano. 

Acerca desse quadro de soluções a histórica questão agrária e a suposta  harmonia 

interclasses, entendemos em nossas análises que a questão não é a “ausência” de lutas de 

classes, derivada de uma suposta superação de conflitos ou antagonismos entre capital e 

trabalho.  O ponto fulcral pode ser a diminuição do peso político dos trabalhadores no atual 

contexto e suas possibilidades de defender seus interesses no enfrentamento ao  novo projeto 

hegemônico do capital. Como aponta CUEVA “[...] na realidade esta aparência de 

passividade [dos trabalhadores] expressa o predomínio interno das forças mais 

reacionárias”,(sob o discurso do diálogo), e não a ausência de lutas de classes (1983,p167). 

Verificou-se que os posicionamentos a favor da reforma agrária pelo crédito, 

também encontra vozes dissonantes na oposição. Há também visões que compreendem a 
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impossibilidade de conciliar o crédito fundiário e dar continuidade a luta pela terra, algo que 

em nossas análises exergamos como inconciliáveis já que o fim último não é a reforma 

agrária,  mas a agricultura familiar com foco na produção de mercado.  

Outro ponto demarcante das contradições desse processo traduz-se numa contra-

corrente, pois no interior dos movimentos sociais vigoravam os embates, a lógica de mercado. 

Cabe ressaltar que, a nível nacional, o MST assume postura de enfrentamento à RAM, 

diferentemente de Sergipe, cuja posição adotada regionalmente é de  apoio, pouco se 

destacando  os dissidentes, os quais contactuamos e deles extraímos, 

 

se a terra não cumpre a função social, deve ser desapropriada para fins 

de  reforma agrária, tá na lei, é para efetividade desta que sempre 

lutamos (DISSIDENTE DO  MST DE N. SRA DA GLÓRIA,2012). 

 

a compra  da terra é uma prática que fortalece o ideal burguês de 

sociedade, aquela da sociedade privada, do individualismo, do meu, 

do seu! Há um desmonte do coletivo, da luta, mas muitos 

companheiros não querem ver isso (2012). 

 

 

Logo, essa percepção dos depoimentos acima, no panorama dos últimos anos 

(2007  à 2012),  perdeu força nas discussões autossonantes, encontrando-se de certa forma 

isolados em meio aos sujeitos coletivos, que absorve o discurso do crédito fundiário 

positivamente. A reedição  no interior dos movimentos sociais que, em  Sergipe,  vive-se uma 

espécie Bem-Estar Agrário, portanto, devendo articular as políticas no território para enfrentar 

a pobreza rural.   

De fato, nas pesquisas empíricas que realizamos no Alto Sertão em 2012, não 

verificamos conflitos diretos na região, mas disse o ex-líder dos  trabalhadores rurais, “eles 

não desapareceram, estão apenas adormecidos”. Nenhuma ação direta de prisão e tortura para 

com os trabalhadores rurais, diferentemente se considerarmos os registros anteriores a 2007. 

No entanto entendemos que, a prática truculenta do aparato policial e respaldada pelo Estado 

deve ser interpretada pela violência simbólica das lonas pretas e barracos– posseiros, 

ocupações e pequenos proprietários que se encontram  sem terra, e sem força, entregues a 

própria sorte, perderam visibilidade, 

 

agora abandonados, quem conseguiu a terra está satisfeito, cuidando 

de sua vida, o movimento só quer discutir com o pessoal do território, 

e nois estamos sem saber o que fazer, se estiver debaixo da lona não 

pode receber as ajudas do governo, aquelas bolsa pro mininos”. 

Agente esta meio de desorientado (OCUPANTE,2012). 
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A população sertaneja que traz em sua história a vivência e marcas da violência da 

luta pela terra e pela água – concepção de projeto de irrigação empresarial/agronegócio versus 

projetos de reforma agrária e fortalecimento da pequena agricultura familiar agora se depara 

com um cenário cuja determinantes levam a novos questionamentos pela tenção entre as 

contradições,  

 

não registramos conflitos direto como há alguns anos atrás, mas as 

ocupações persistem e numericamente. Estão calados, selenciosos, até 

porque não contam o apoio da direção geral do MST nem de outros 

movimentos sociais por conta de terem apoiado este governo, e se 

alimentam do discurso de que este é um governo popular, aberto ao 

diálogo e amigo  dos movimentos sociais, e de certa forma, se 

comparado a década passada, realmente é amigo dos movimentos. 

Além disso, sua  principal liderança regional, é o deputado estadual 

pelo PT, então qualquer ensaio de conflito, logo é abafado (MEMBRO 

DO MST,2012). 

 

O enfraquecimento e a fragilização das lutas revelam a força de diretrizes 

internacionais que orientam  por termo aos conflitos, uma vez que, não apenas a performance 

do setor agropecuário e da economia como um todo poderia ficar comprometida pelos 

sucessivos desinvestimentos provocados pela “sensação’ de insegurança, como também a 

escalada de  tensões ‘poderiam levar à quebra de legitimidade dos governos e Estados. Daí a 

defesa de um rol de programas “sociais” no meio rural a fim de aliviar a pobreza de maneira 

focalizada, especialmente em países  cujos conflitos agrários ameaçam a governabilidade das 

democracias de mercado (PEREIRA,2006). Nesse viés, 

 

o sentido geral dessas diretrizes: converter o Estado  numa agência 

mais funcional a globalização, neutralizar tensões sociais emergentes, 

potencializar a ofensiva do capital contra o trabalho, ajustar e 

subordinar as políticas sociais ao novo regime de acumulação, e por 

fim aprofundar a liberalização das economias domésticas.... (a 

expectativa dos setores dominantes era a de que, dessa maneira o 

gigantesco processo de configuração da riqueza e do poder 

impulsionado pelas contra-reformas neoliberais se consolidaria como 

traço permanente das sociedade contemporâneas 

(EDWARDS,1997.p.386). 

 

Outros dados acerca da mobilização e luta pela terra dos movimentos organizados 

historicamente pela igreja católica, em Sergipe, e pelo sindicato,em seu pleno auge, resultou, 

até 2007, na conquista de 162 assentamentos de reforma agrária, cuja área atinge um total de 

142.442 ha, beneficiando 9.164 famílias desde a conquista do primeiro assentamento de 
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reforma agrária, em 1982, o Projeto de Assentamento (PA) Santana do Frades até o ano de 

2005 (INCRA-Sergipe, dados organizados pelo autor).  

Os assentamentos conquistados a partir do final da década de 80 resultaram, em 

sua maioria, das lutas dos trabalhadores organizados em torno do MST. Enquanto por um 

lado, os projetos públicos e privados, para o campo sergipano, destinavam-se apenas à 

modernização da agricultura, mediante estratégia de desenvolvimento das forças produtivas 

que garantissem a reprodução ampliada do capital, por outro, as ocupações de terras 

converteram-se, praticamente, na única alternativa de entrada na terra para o campesinato 

empobrecido e/ou sem-terra. Hoje, esses mesmos movimentos encontram-se  orientados  pela 

retórica discursiva do estado ampliado e democrático cujo viés é a consensualidade para 

resolução dos problemas coletivos. 

Apesar desse quadro que apresenta um estado de de bem-estar no campo, com 

uma dinâmica bastante visível, podemos perceber nos acostamentos das rodovias que as lonas 

pretas persistem, o que de certa forma sinaliza que os conflitos embora silenciados, à espera 

sofrida,angustiante, principalmente num governo que apostaram, pode no futuro ameaçar 

essa paz tão propagada, e hoje  é matéria de campanha política partidária (MEMBRO DO 

MST,2012).  Ver figura, 

     Figura 04  Ocupação na Rota do Sertão/SE               Figura 05  Ocupação na Rota do 

Sertão/SE 

          
 

    Foto:Silva, Nelmires Ferrreira da,2012             Foto:Silva, Nelmires Ferrreira da,2012         
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O início das primeiras ações da reforma agrária de mercado e sua evolução, as 

ocupações de terras não apenas persistiram, como também, foram intensificadas. 

Demonstrando assim, que a RAM é insuficiente para  pacificar os conflitos. Com relação ao 

número de famílias em RAM, a análise do período demonstra que, em cinco anos, mais 

famílias entraram na terra pela RAM, mesmo que havendo uma tendência declinante do 

número de famílias ingressantes no programa. Argumentação do governo de Sergipe, 

registrado no relatório de atividades (RAMOS FILHO,2012). 

Em boa parte destes municípios a RAM se faz presente. Já as ocupações de terras 

concentraram-se no Alto Sertão, no Sertão Oriental e na Porção Centro-Sul do Estado. Ao 

confrontarmos tais ocupações com a localização das famílias em empreendimentos de reforma 

agrária de mercado, verificamos a existência de várias localidades, as quais co-existem  com 

aquelas últimas, e as ocupações de terras e a RAM. O que pode,  de certa forma, atender aos 

interesses de desmobilização das famílias em luta pela reforma agrária, tendo em vista que o 

tempo mais curto de negociação e implantação dos empreendimentos de RAM pode variar de 

186 a 661 dias (PRONESE, 2008), enquanto na reforma agrária o tempo do acampamento é 

incerto e pode durar de meses a cerca de uma década. De 2000 a 2010  verificou-se no 

Território do Alto Sertão várias manifestações observando que houve mais do que o dobro de 

ocupações, que nos levam a entender que essa “paz agrária”  está ameaçada. 

     Conforme DataLuta/2011,no período de uma década (2000-2010), verificaram-

se em Sergipe 76 manifestações, o que equivale a 1,1% do total.   Estiveram envolvidas nas 

referidas  manifestações 145.777 pessoas, o que corresponde a 3,0%. 

Daí, também compreendemos que, embora em crescente expansão da política de 

venda da terra (RAM), a reforma agrária estratégica ao território, de fato, executa-se 

pontualmente e não cobrindo o território. Os arranjos no território causam uma falsa 

impressão de que a pobreza está sendo combatida, o que não consideramos ser possível sem 

enfrentar o germe que o gera. Compreendemos em nossas análises que se trata de uma 

refuncionalização das políticas causando uma falsa impressão de que se vive no território uma 

qualidade de vida e bem-estar. 

O futuro do campesinato está na “resistência que os estudiosos explicam o 

“desenvolvimento do capital de forma heterogênea, complexa, desigual e contraditória” 

(OLIVEIRA, 2001, p. 185). Eles utilizam o materialismo dialético para  entenderem as 

disputas territoriais através da luta de classes e da conflitualidade, como explica Fernandes ao 

enfatizar que: “o capital gera a conflitualidade determinando a relação social dominante, 

tornando sempre subalterno o campesinato” (FERNANDES, 2008, p. 181). O protagonismo 
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do campesinato se territorializa com a luta pela reforma agrária (OLIVEIRA, 2001), com a 

luta pela terra, principalmente pelas ocupações de terra (FERNANDES, 2008); com o 

processo de recampesinização (PLOEG, 2008; SABOURIN, 2009; BARTRA, 2007; 

MARQUES, 2004) e pela internacionalização das lutas camponesas com a criação da Via 

Campesina, em maio de 1993. 

Dados levantados junto à Direção Estadual do MST, explicitados pelo Jornal da 

Cidade (2007), a demanda por terra em Sergipe, em 2007, era de aproximadamente 15.000 

famílias, com uma média de 55 mil pessoas distribuídas em cerca de 150 acampamentos 

distribuídos em todas as regiões do Estado, concentrando-se no Alto Sertão. O MST ressalta 

que este número pode ainda ser maior, uma vez que ainda existem muitas famílias que 

necessitam de terra, mas que estão fora dos acampamentos (SOUSA et al., 2007). 

De acordo com os dados do INCRA/ Ouvidoria Agrária (2009b), em Sergipe 

atuam quatro movimentos sociais no campo (MST, Cáritas, MLC e FETASE), coordenando 

um total de 175 acampamentos, num total de 6927 famílias acampadas distribuídas de forma 

desigual pelas regiões do Estado de Sergipe, que evidencia uma concentração da luta pela 

terra no Alto Sertão. 

A compreensão ampla de democracia associada à leitura de mundo questionadora 

da ordem capitalista induz  entender que a otimização desse instrumento de política centrada 

no discurso  político cujo enfoque é macroeconômico, ou seja; essa modalidade de reforma 

agrária caracteriza as mudanças de rumo das políticas  públicas, em particular da reforma 

agrária agora ainda mais incorporada aos interesses mercadológicos do capital financeiro.  

A política de reforma agrária, em suas ações de assentamentos das famílias 

trabalhadoras rurais sem violência policial e  concretizada como paz social nos leva à 

reinterpretar que há uma outra roupagem, agora travestida de consenso, parte  do processo de 

reestruturação do capital que vê nesta categoria uma estratégia para fortalecer suas relações no 

processo de produção e reprodução do capital no território. Essa perspectiva representa a fiel 

obdiência à contratualização social da modernidade que nega o conflito e a luta como 

componentes estruturais do poder, alimentando a retórica da passividade e do diálogo 

(SADER,1988).    

De fato, há uma dualidade acerca da incorporação desse mecanismo de acesso à 

terra: há uma aceitação sem  contestação das relações consensuais por parte dos movimentos 

sociais?. Conforme entrevista, alguns membros dos movimentos sociais são dissidentes  à 

esse modelo de acesso à terra mercadológico e compreendem que, 
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(...)as lideranças dos movimentos que vêm apoiando essa reforma 

agrária de mercado são aqueles que nasceram no movimento através 

de acordos. Não são formadas na base, são colocados por acordos 

políticos.  Temos questões internas no movimento, que é natural, é por 

isso que as dissidências são importantes, temos dificuldades dentro 

das nossas lideranças por questões de posicionamentos, mas quem 

nasce no movimento, têm convicções de que a reforma agrária é lutar 

pelo direito de acesso à terra e aos meios de produção (MEMBRO DO 

MST,2012). 

 

 

De fato, entre os nossos entrevistados havia uma forte presença  daqueles que 

nunca tiveram vínculos com os movimentos sociais. Entretanto, apesar de algumas 

contestações  de vozes dissonantes conforme acima expressa, no geral verificamos  uma 

tendência de aceitação à essa modalidade de acesso à terra. As falas convergiram em grande 

parte para a compreensão de que esta é a melhor saída. Daí entendemos que há incorporação 

do discurso oficial de uma classe (ACANDA,2006), o que favorece a garantia recíproca de 

propriedade e interesses da classe  (MARX e EMGELS,1994,p.98), ou ainda, 

 

o Estado e seus institutos constituem política das classes dominantes 

ao exercerem o domínio  sobre as demais classes, eliminando as 

diferentes decorrentes da posição social, torna, a todos iguais, 

cidadãos. No entanto, Marx (2002,p.21), afirma que o Estado ao 

proclamar a igualdade jurídica, não elimina as diferenças de classes 

estabelecidas pela propriedade privada (AMARAL,2010,p.98) 

 

Acerca da territorialização da reforma agrária pelo crédito em Sergipe, as opiniões  

divergem.  Há quem diga que esta tem sido uma oportunidade para os agricultores familiares 

do estado que já não tinham mais esperança de obter sua terra. Outros dizem que os 

fazendeiros são os maiores beneficiários, pois vendem por preços altíssimos terras exaustas e 

longínquas, podendo assim, adquirir novas e melhores propriedades em outras regiões. As 

propriedades Apídio e Saco de Ouro, representam  muito bem estes exemplos  no município 

de Porto da Folha, na divisa entre Sergipe e Alagoas). Assim observou entrevistado, 

 

Esta fazenda foi negociada por nós com os herdeiros, Pronese e MST. 

Era uma fazenda abandonada, seus herdeiros não tinham interesse em 

trabalhar no campo. Daí eles só queriam vender  por mil reais a tarefa, 

depois de muito negociar compramos por 840,00 (PRESIDENTE DA 

ASSOCIAÇÃO DO ARIBÉ,2012).  

 

Toda essa movimentação de hoje, não é algo novo, principalmente a injeção de 
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volumosos recursos financeiros, institucionais nacionais e internacionais. Entretanto,  é 

“novíssimo” esse quadro de pacificação e consenso”, a que Ramos Filho (2008) afirma que a 

reforma agrária pelo crédito fundiário, RAM, tem contribuído para a constituição de um 

camponês com terra e endividado. Assim, podemos considerar que, além da possibilidade das 

gerações futuras descartarem a terra em estágio de abandono, conseguem   vendas por preços 

de mercado e acima dele. De outro lado, entendemos que se trata de uma agressão ao Estauto 

da Terra,  lei nº. 8.629/93, no seu art. 2º, parágrafo diz que :1º Compete a União desapropriar 

por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo 

sua função social.  

Entendemos em nossas análises que se trata de uma modalidade de reforma 

agrária estratégica ao capital, capaz de fetichizar um território forjado de consensos. Além 

disso, incorporou a reforma agrária na orientação de mercado, refuncionalizando-a 

convencionalmente. Conforme Garcia (2007), reforam agrária convencional, é aquela que 

concilia as diferentes forças sociais sem alterar as formas tradicionais de poder da sociedade.   

O que esta em voga nesta tese é que o crédito fundiário, as políticas no território e 

a agricultura familiar constituem mecanismos estratégicos da lógica reestruturadora da 

expansão capitalista no estágio atual. Esse redesenho articula e intergra os referidos 

mecanismos com fins de que “ sua existência deve-se muito mais  às políticas criadas pelo 

Estado para garantir a produção de alimentos, ampliar a capacidade acumulativa do grande 

capital, do que aos interesses políticos e às lutas  dos pequenos agricultores” 

(FERANDES,2007,p.7). Assim, no contexto atual, é crescente o número de famílias que têm 

via associação procurado  uma estratégia de inserção na terra e no conjunto de ações no 

território sob o discurso da recriação camponesa, agora travestidos de agricultores familiares 

modernos, integrados e articulados ao mercado, ao agronegócio.                                      

A compreensão desse estudo, é que, a questão agrária é estrutural e o limite é a 

sua superação, daí ser  impossível no capitalismo, por isso, a única alternativa para o 

campesinato consiste na luta contra o capital, como explicita Martins, “já não há como separar 

o que o próprio capitalismo unificou: a terra e o capital; já não há como fazer para que a luta 

pela terra não seja uma luta contra o capital, contra a expropriação e a exploração que estão na 

sua essência” (MARTINS, 1981/1995, p. 177). Portanto, para os teóricos do paradigma da 

questão agrária a escolha do campesinato está entre lutar contra o capital ou ser asfixiado por 

ele pela subalternidade e pela expropriação. Desta feita, o campesinato é compreendido como 

parte do capital, “de modo que a subalternidade e a expropriação aparecem como uma suposta 

ineficácia do campesinato e não como intensa exploração do agronegócio” (FERNANDES, 
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2008, p. 9). 

No processo de  RA, o campenês é protagonista da sua criação e/ou recriação, 

através da luta política promove sua (re)territorialização enquanto classe e desterritorialização 

do latifúndio, principalmente, via desapropriação. Enquanto na RAM, o campesinato é criado 

e recriado pelo capital, mediante a contratação pelo camponês de um empréstimo bancário 

destinado à compra (à vista) de fração do território do capital, com o acesso a outros créditos 

para fortalecê-los e consolidá-los enquanto agricultor familiar. 

Evidentemente, neste processo quem detém o controle efetivo da criação e da 

recriação do campesinato e do território, até que o camponês integralize o pagamento de todas 

as parcelas do financiamento, é o capital financeiro. É o próprio capital que se territorializa 

nesta operação mercantil: o capital rentista ao vender as terras e o capital financeiro ao se 

apropriar dos juros. 

Estas dinâmicas demonstram que a territorialização da RAM pode se dar como 

uma estratégia contra-reforma agrária, ou ainda com uma outra funcionalidade à reforma 

agrária que se reestruturou de modo a ser funcional ao circuito da acumulação funcionalista. 

Esse é um processo que não só despolitizam e desmaterializa  a luta pela reforma agrária, 

como transforma esse problema  em meramente técnico, e com supostas soluções 

verticalizadas, e que, a força dos sujeitos no território com seus arranjos é a proclamação 

fetichizada da nova reforma agrária. 

Acerca dos rumos da reforma agrária de mercado, entendemos que, como política  

criada para atender aos interesses do capital, certamente seus limites encontram-se na 

emancipação pelo e para o mercado. Assim, observam-se posicionamentos na contra 

tendência dos discursos oficiais de acesso democrático sob a lógica financeira, o que 

reconfigura o embate de posicionamentos  associados ao direito à terra com base na função 

social, 

 

a política de crédito fundiário avançou muito no Brasil e em Sergipe 

porque temos um congresso defensor  dos ruralistas, o projeto é para 

ocupar sem ocupação. A RAM  foi  criada para defender os ruralistas, 

a proposta é evitar ocupações e não construir sujeitos políticos. Assim, 

o sindicato chega até o indivíduo que nunca ficou debaixo da lona 

preta, nunca se mobilizou, sem preparação política, faz cadastro para o 

crédito no momento que a terra ganhou valor de mercado, e acaba 

ajudando aos proprietários que se sentem estimulados a vender a 

fazenda, pois é um bom negócio. É assim, que a população de sujeitos 

não políticos vão encabeçando  essa tal de reforma agrária que se 

expande no nosso Estado com grande aceitação (MEMBRO 
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DISSIDENTE DO MST, 2012). 

 

 

O acesso à terra pelo crédito é mais facilmente absorvido pelos sujeitos que não 

fizeram parte diretamente das lutas e da preparação política. Entre os entrevistados 

constatamos que tais sujeitos eram originados de grupos de trabalhadores rurais que nunca 

estiveram vinculados aos movimentos sociais. Podemos dizer: trabalhadores sem a 

perspectiva política afinada com a histórica luta campesina, podendo mais facilmente 

absorver essa proposta que mais se configura com os ideais da reforma agrária neoliberal.  

Porém, este fato não quer dizer que os históricos sujeitos coletivos da luta não 

façam parte daqueles que têm incorporado e defendido o crédito fundiário. Ao contrário,  

supreendentemente,  têm assumido a bandeira  da compra da terra, ao mesmo tempo, utilizam 

o discurso  anticapitalista, confluindo num ecletismo em seus posicionamentos. Basta 

observar as  questões que foram colocadas em  pauta pelos  movimentos sociais em luta 

recentemente: reafirmação da luta contra o pensamento neodesenvolvimentista centrado na 

produção e no lucro no agronegócio,  defendido pela direita e por setores de esquerda; o 

esvaziamento das discussões sobre a reforma agrária no centro da agenda política, dentre 

outros. Tais propostas que nos parecem contraditóriar a política  vem sendo engendrada pelo 

crédito e arranjos territoriais com forte apoio popular . 

É nesse panorama que o discurso de uma reforma agrária popular no campo do 

direito ora mergulha nos conceitos flexíveis da reforma agrária de mercado “o crédito tem 

sido a única saída” (Presedente do sindicato dos trabalhadores rurais,2012). Daí as agendas 

dos movimentos populares e dos agentes financeiros e governo se entercruzam  confundindo 

os reais interesses que permeiam o conjunto de políticas públicas que se propõe enfrentar a 

pobreza, em detrimento do enfrentamento da questão agrária, expressão da  expansão do 

capital  nas particularidades do Alto Sertão de Sergipe. 

Em meio a esse contexto, o que observamos é que há uma política dirigida pelo 

Estado-Nação, a qual injeta recursos para otimizar esse modelo em escala territorial, 

imprimindo o discurso de que este mecanismo é eficiente para (re)criar as condições concretas 

das famílias trabalhadoras rurais, desconsiderando os graves impactos negativos já 

assinalados em diversos estudos; favorecimento de fazendeiros da região, endividamento do 

agricultor, minifundização, desmobilização da luta, etc (PEREIRA e SAUER,2006; RAMOS 

FILHO, 2008). Tais condições, conforme observamos, apresenta custos muito mais elevados e 

não apresentam resultados concretos na área pesquisada quanto a sua capacidade, e  

efetividade de trazer resoluções às expressões da questão agrária 
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A expansão da modalidade de crédito fundiário em sua terceira fase reedita  e 

fortalace não a (reforma agrária), mas a desconcentração da terra através do mercado, porque 

esta é condição estratégica para fortalecer a agricultura familiar. A nível de escala global, esta  

proposta de política pública  se configura  enquanto uma alternativa adequada à crise do 

capitalismo no contexto atual, apresenta-se como receituário ao enfrentamento da questão 

social expressa na pobreza e desigualdade social. 

Nessa direção, verifica-se no Alto Sertão de Sergipe uma  mobilização “pacífica” 

e intensa otimização de associações, enquanto   parte do cotidiano de famílias trabalhadoras 

rurais que cada vez mais são convencidas que esta é  a saída para o acesso a tão sonhada terra.  

Considera-se o crédito fundiário como mais um instrumento, não só  de controle dos conflitos 

sociais, mas principalmente, ferramenta do capital  para viabilizar alternativa à expansão 

capitalista no meio rural em escala nacional-local (territorial), capaz de recriar o camponês 

enquanto agricultor familiar, inserido no mercado.  

 

 

5.1.2 Entre o consenso e a livre transação: Os caminhos para o acesso à terra 

 

Após situarmos a política de democratização do acesso à terra sob o viés 

mercadológico, a chamada nova reforma agrária  negociável, passamos a resgatar a 

experiência  vivida pelos beneficiários do crédito fundiário, os quais situamos  enquanto 

mutuários.  Também observamos que utilizaremos as categorias reforma agrária de mercado, 

camponeses, trabalhadores rurais e  agricultores familiares. Discutimos seu processo de 

mobilização e formalização via associação ou  através da individualização, em seguida 

debateremos a realidade concreta das famílias agricultoras de posse da terra. 

Destacamos o perfil, as condições de moradia, relações comunitárias, o acesso a 

bens, serviços e direitos sociais. Além disso, analisamos as relações de trabalho, ocupação, 

renda, apoio à produção, comercialização, cadeia produtiva,  crédito e assistência técnica, 

objetivando caracterizar o movimento da relação crédito fundiário e desenvolvimento 

territorial.   

Para isso, realizamos visitas “in locu” como parte do processo metodológico 

visando capturar as  contradições recorrentes  na dinâmica do real. Assim, do universo de 25 

fazendas adquiridas pelo crédito fundiário entre (2007 a 2012), realizamos o trabalho 

empírico em cinco fazendas: Faz. Aningas I e II (Augustinho e Aribé), município de N. Sra. 
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da Glória.  Na sequência nos dirigimos às fazendas  Várzia Grande, Alpídio e Saco de Ouro 

em Porto da Folha. O critério de escolha relaciona-se às primeiras e às mais recentes 

aquisições de fazendas na terceira fase do crédito fundiário, além  de informações prévias de 

que há significativa inadimplência, a individualização, a formas de organização coletiva. 

Ainda neste recorte, privilegiamos as duas linhas CAF,visando focalizar a individualização do 

crédito e a retomada do CPR , linha essencialmente coletiva. 

Às etapas da pesquisa sucederam inicialmente a revisão documental, coleta de 

dados nas  institucionais (INCRA,PRONESE, FETASE e MST). Nos meses de outubro e 

dezembro/2011, e março e julho/2012 realizamos a pesquisa empírica nas fazendas 

privilegiadas no recorte. No contexto dialogamos com presidentes de associações e mutuários 

do crédito fundiário. 

 Desse corpo investigativo, em seus aspectos gerais, retratamos o  perfil, o  qual se 

constituiu  como parte fundamental para  entender as relações processadas pelos trabalhadores 

rurais e agricultores familiares que buscaram através do crédito fundiário obter a posse da 

terra. Além disso, de forma complementar, dialogamos com  conselheiros e gestores sobre os 

arranjos de políticas no território para o enfrentamento à  pobreza e desigualdade social. 

             Do universo  de mutuários do crédito fundiário, entrevistamos 22  pessoas  entre a 

faixa etária de 24 a 45 anos de idade, com escolaridade média fundamental incompleto. 

Também  predominou a naturalidade sergipana, seguida de alagoanos e baianos que residem  

há pelo menos  5 anos na região.  

              A iniciativa de obter a terra partiu principalmente quando essas famílias 

trabalhadoras e agricultoras rurais passaram a ouvir as frequentes divulgações do crédito 

fundiário de algumas fontes, com grande destaque para o sindicato e Pronese. Assim 

declararam,  

 

ouvimos a propaganda pelo rádio, outros souberam através da 

Pronese, MST, Fetase, sindicato local,etc. Eles reuniam a gente para 

falar do crédito fundiário como uma grande oportunidade. Ai o cabra 

sem ter muita esperança não pensa duas vezes, mas teve gente que 

ficou com medo, mas como viu um monte de amigos também 

interessados, aí criaram coragem  para se associar e cair no 

empréstimo ( 2012) 

 

na hora que  nos  soubemos que podia  conseguir crédito para comprar 

a nossa própria terra,  logo  apareceu muita gente querendo fazer parte 

da associação. A primeira vez tinham quase  60 pessoas, foi preciso 

dividir em duas associações, porque  a Pronese disse que não podia ser 

mais de 30 pessoas. Depois que cada um comprou sua  terra, ninguém 
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quis saber mais de  ficar juntos, até porque, muita gente não pagou sua 

dívida e acabou prejudicando todo mundo, assim começaram as 

confusões  (PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO,2012).  

 

As associações para obtenção do crédito fundiário emergiram de formas 

diferenciadas, porém foram destacadas principalmente  aquelas que se originaram através dos 

sindicatos e da Pronese. Essas modalidades de associação foram criadas  enquanto condição 

para obter a terra, e normalmente é composta de  25 a 30 pessoas. Dentre as questões 

destacadas, frisaram que muitos acabam tendo que ser desvinculados por se encontrar em 

débito em outros programas de crédito; nome no SPC (Sistema de Proteção ao Crédito), ou 

ainda faltando a documentação exigida. Neste caso, ainda é grande o número de trabalhadores 

que perdem a condição de financiar a compra da terra por não  se enquadrarem nos requisitos 

“muitos ficam de fora por que não são organizados. Se não cumprirem as exigências mínimas 

ficam de fora”, 

 

(...) nos resolvemos  obter o crédito de forma associada.  A peleja é 

grande, além da associação esta  certinha, os documentos devem ser 

registrados em cartório de títulos, cópia da ata de criação da 

associação, da ata de eleição da atual diretoria, da ata que aprova o 

financiamento do crédito fundiário, certidão negativa de débito com o 

INSS, e doutras papeladas, etc, mas que fica dificil me lembrar.....só 

lembrando que nas atas de criação todo mundo deve colocar o 

nome....se faltar uma coisa só não funciona (PRESIDENTE DA 

ASSOCIAÇÃO SANTO AUGUSTINHO2012). 

 

A linha de crédito CAF, iniciada em 2004, apresenta duas opções: através da 

associação podendo individualizar quando assim desejar ou ainda de forma já individualizada 

como ultimamente vem acontecendo com maior frequencia. Os problemas com a crescente 

inadimplência, foi um dos motivos que  levou em 2007 a extinção da linha CPR, 

obrigatoriamente viabilizada à partir da associação. Assim, conforme técnico,  os novos 

contratos celebrados a partir de 1º de junho de 2008, (PNCF), além de  conceder a redução da 

taxa de juros (de 5% a 10% para 2% a 5%), pode ainda ser individualizado.  

O diretor de operações da Pronese explicou aos trabalhadores mutuários 

(beneficiários) para terem acesso à essas medidas, eles precisam ir à agência bancária onde 

firmaram seu contrato de financiamento conforme prazo estabelecido pelo governo e declarar 

sua intenção em renegociar e/ou individualizar o financiamento. Poderão ser manifestadas as 

duas intenções em um mesmo documento, mecanismo utilizado para assegurar as famílias no 

programa. 
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Vale registrar a preocupação do referido diretor, que alertou aos agricultores para 

agirem com cautela quanto à individualização, principalmente aqueles assentamentos que 

obtiveram o crédito por meio do associativismo. Cabe ressaltar que esta é uma compreensão 

muito particular que não visualizamos em outros gestores. 

 Alertou o citado diretor que, a Medida Provisória (MP 432) foi criada na intenção 

de dar condição para a negociação da dívida e individualização, “sem que se perca o princípio 

da coletividade presente na luta histórica dos trabalhadores rurais". Essas contravenções 

possibilitam entender que o programa encontra grandes desafios dadas as contradições 

inerentes ao processo dicotômico, associar-individualizar.  

Vale destacar que  representantes dos sindicatos depositam a crença de que,  a 

referida MP é resultado da luta do movimento sindical de trabalhadores rurais que culminou 

com o grito da Terra Brasil. De acordo com ele, os principais mutuários (beneficiários) estão 

voltados para a renegociação de crédito mediante condições excepcionais para renegociar a 

dívida.  

Como vimos, a dinâmica dessa política pauta-se no movimento de constante 

contradição, "apesar da reivindicação coletiva para melhorar o acesso e as formas de 

pagamento do crédito fundiário,  contraditoriamente dentre as reivindicacões dos movimentos 

dos trabalhadores há possibilidades de individualização do parcelamento do pagamento da 

dívida. Na divisão de opiniões, encontramos aqueles que afirmam  “foi uma medida acertada 

do governo, que inclusive já tem aprovação do Senado e foi encaminhada para o presidente 

sancionar e tornar lei sem nenhuma alteração" (ASSENTADO PELO CRÉDITO 

FUNDIÁRIO,2012). 

As condições para obter o crédito fundiário via associação e individualmente, à 

medida para redução dos juros de (2`a 5%),ou seja, 50%,  bem como, a possibilidade de 

renegociar a dívida dentre outras questões, o intenso uso da terra de forma indireta  mediante 

parcerias, meeiros, arredamentos, etc, continuaram dando impulso aos trabalhadores e 

pequenos agricultores a verem esse instrumento de acesso à terra como uma alternativa 

legítima conquistada pelos movimentos sociais. Daí, o crescente anseio pelo crédito fundiário 

ser parte das opiniões expressas, 

 

prefiro o crédito, pior é está adulando o fazendeiro para ter um 

pedacinho pra plantar, ou tomar o que é dos outros  (MUTUÁRIO DO 

CRÉDITO FUNDIÁRIO DO ASSENTAMENTO STO 

AGUATINHO,2012).   

 

aqui a realidade é esta, ou você tem pouca terra, ou não tem nada, ou 
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ainda se quiser produzir tem que ser através do arrendamento, da 

parceria. Nessa relação, na maioria das vezes quem ganha é o 

fazendeiro, então, entre ganhar e perder, a gente prefere apostar no 

dinheiro que o governo tem para emprestar a nois, pois nunca vimo o 

trabalhador melhorar suas condições de vida trabalhando no alugado 

((MUTUÁRIO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO DO ASSENTAMENTO 

STO AGUATINHO,2012).  

 

As relações de posseiro, meeiro, sitiante, parceiro ou pequeno arrendatário são 

tipologias referidas aos agricultores familiares caracterizados pela chamada “lavoura de  

pobre”, bastante comum no Brasil e particularmente no Alto Sertão de Sergipe. Desse 

universo, identificamos que mais de 80% dos mutuários do crédito em estudo afirmaram que 

tiveram o primeiro acesso à terra pela via do uso indireto, “ aqui todo mundo praticamente 

trabalhava nas terras dos outros, vivia sonhando em ter sua própria terrinha”, então, sem muita 

alternativa, o crédito parece uma opção mais perto do sonho” (MUTUÁRIO DO 

CRÉDITO/FAZ.ARIBÉ,2012). 

Acerca das relações históricas de uso da terra, Marx  apresentava em sua obra  a 

renda da terra, como  dinheiro advindo da propriedade da terra, a exemplo do sistema de 

arredamento. A renda fundiária capitalizada passa a constituir o preço de compra ou valor do 

solo, uma categoria irracional, assim como o preço do trabalho, já que a terra não é produto 

do trabalho. Por trás dessa forma irracional acumula-se a real relação de produção 

(MARX,1980b). 

Depois da mobilização dos trabalhadores para viabilizarem  o crédito fundiário, o 

passo seguinte foi formalizar em associações com possibilidade de solicitar a 

individualização no caso da linha CAF. Verificamos tanto nos registros dos dados, quanto no 

decorrer das entrevistas que a modalidade de acesso pelo crédito que no ínicio  (1ª e 2 ª) fases 

foram marcantes no fortalecimento  do associativismo, no decorrer de três anos tendeu, 

contraditoriamente, ao individualismo.   

Assim, de 2007 a 2011, a linha CRP  não foi operacionalizada, sendo executada a 

linha CAF que estabeleceu opções entre associativismo ou individualização. Contudo, em 

fins de 2011, a preocupação com a perda da força da praxe coletiva dos movimentos sociais, 

retomaram às discussões sobre a linha CPR, vindo em 2012 a ser adquirida  duas fazendas, 

respectivamente em Gararu e Porto da Folha. 

Apesar da retomada da linha essencialmente através do associativismo enormes 

são as dúvidas e descrença na possibilidade das famílias se  manterem associadas após a 

conquista da terra.... “não dá certo, aqui, a gente só associou porque foi preciso, mas viver 
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assim não dá certo, vivemos um próximo do outro, mas cada um  por si”(MUTUÁRIO 

FAZ.,SANTO AUGUSTINHO). Reforça ainda que, 

 

todo mundo sabe que não dá certo se associar, as confusões são 

muitas, pois nem os dedos das mãos são iguais. Então a gente se 

associa e depois vai cada um pro seu lugar (2012). 

 

nos começamos no grupo, adepois passamos a ter muitos problemas, 

porque não tem jeito muita gente não paga, aqui , é claro quem é bom 

pagador não quer ficar com o nome sujo na praça. Até o pessoal do 

MST não quer mais ficar no coletivo (2012). 

 

Vale sublinhar que a medida  que favoreceu a individualização  foi uma proposta 

bem aceita por todos, inclusive por membros das associações organizadas pelo MST em 

Sergipe, cuja filosofia é da ação dos sujeitos coletivos. Daí entendemos que essa linha (CAF) 

foi um passo importante do ponto de vista político para desmontar as possibilidades de 

conflitos uma vez que cada vez mais os parcelamentos da dívida  anual estão sendo  de 

reponsabilidade de cada indivíduo, que se motivou para tomar a causa por interesse 

particular, daí fragiliza-se a força e luta dos movimentos.   

Em vista da experiência das famílias que adquiriram a Fazenda Aribé no 

município de N. Sra. da  Glória, pudemos ouvir atentamente o presidente da associação que 

discorreu sobre a história cotidiana, e os percalços durante e depois  do financiamento da 

terra. O mesmo retomou  o contexto inicial da luta e situou a realidade atual na qual pudemos 

ver que os problemas vão muito além da inadimplência e da perda da força da coletivização, 

 

quando a gente tava negociando a compra da fazenda,  o pessoal sem 

terra se aproximou da fazenda querendo invadir, foi aí que a gente 

correu para perto da fazenda, tomamos a frente, preparamos se fosse 

preciso para lutar pela fazenda, pois agente estava já negociando com 

o fazendeiro. Então tivemos que ir todo mundo para perto da fazenda 

pra não deixar o sem terra invadir, pois a fazenda  estava para ser 

comprada pelo banco da terra (MUTUÁRIOS DA FAZENDA 

ARIBÉ,2012). 

 

..... os sem terra  viram que não podiam com nós, caíram fora. 

Somente em 2010  conseguimos a compra da fazenda por 371.000,00. 

Fizemos topografia e uma casa para cada um. Tudo foi feito no início 

como  o prefeito quis. Muita gente que tinha entrada na associação foi 

excluída, daí teve muita confusão, porque ninguém sabia o por quê 

(MUTUÁRIO DO CRÉDITO DA FAZENDA ARIBÉ, 2012). 

 

É interessante notar  claramente que,  eles se definem como aqueles que 
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compraram a terra e os sem terra “invasores”, uma marginalização no interior das próprias 

famílias que vivem situações de pobreza. Reconhecem o binômio: famílias trabalhadoras e 

sem terra. Dentre as verbalizações  destacaram que se fosse preciso lutariam contra os sem 

terra, o que nos leva a reafirmar que se trata de uma relação entre sujeitos consumidores que 

defendem a mercadoria adquirido, não se reconhecendo como membros  da classe dos 

trabalhadores rurais.   

A negação que fragmenta os trabalhadores do campo, reforça a minimização do 

estado de direito em detrimento do cidadão consumidor (DRAIBE,2006).  Nessa mesma 

direção, ouvimos realidades e situações recorrentes por outras associações, 

 

a fazenda Augustinho tem apenas duas famílias. Foi comprada pelo 

crédito  fundiário. Há dois anos atrás (2010) quando compramos, 

levaram 4 anos para o crédito fundiário saí. O problema foi essa 

demora do crédito, pois quando negociamos a terra com o fazendeiro 

o valor da tarefa de terra era R$450,00, só que, o dinheiro só veio sair 

quatro anos depois, então o fazendeiro não quis  mais vender por este 

preço para não ficar no prejuízo, aumentado assim para 760,00 a 

tarefa.   Fechamos o negócio por este valor, cada família ficou com 

40.000. Esse dinheiro foi gasto da seguinte forma:  34.000,00 (para a 

terra) e 6.000,00 foi deixado  para fazer  um galpãozinho porque já 

não dava mais para comprar a terra e fazer a casa. Outro  problema  é 

que, o dinheiro só sai em parcelas (6 vezes de 5) (MUTUÁRIO DO 

CRÉDITO DA FAZENDA AGUSTINHO,2012). 

 

O discurso que a modalidade de acesso à terra através do crédito é mais rápida e 

menos burocrático não se conferiu  entre as propriedades visitadas, pois o processo de 

negociações  com o fazendeiro, a formalização  legal do grupo e o  pagamento efetivado pelo 

banco, registrou casos de mais de 4 anos de espera. Inclusive, sendo preciso renegociar o 

preço da propriedade, pois quando o projeto foi aprovado pela Pronese e BNB, o fazendeiro 

não mais queria vender no preço combinado, 

 

foram mais de 4 anos de espera, e tem gente que desde que começou o 

Banco da Terra, até hoje estava na luta para  obter o crédito, a coisa 

não é tão fácil como se fala (MUTUÁRIO DA FAZ SANTO 

AUGUSTINHO, 2012). 

 

Contudo, observamos que há uma força-tarefa muito grande em otimizar as ações 

do crédito fundiário. Hoje são visibilizadas novas medidas, a exemplo da já citada PM 432, 

que tem dado melhores possibilidades, não só de  acesso ao crédito, mas de retorno e 

permanência nesta política. Tudo isso porque do sucesso dessa política depende outras 
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políticas, inclusive a política de fortalecimento da agricultura familiar e segurança alimentar, 

a qual é defendida como estratégica ao desenvolvimento social e econômico do Brasil.  

Entre os anos de (2003-2006) as pesquisas da tese de Ramos Filho (2008)Neste 

cenário,  o  aumento da procura por terras para venda criou uma expectativa  e gerou situações 

que conforme Ramos Filho (2008) em sua tese intitulada questão agrária atual: sergipe como 

referência para um estudo confrontativo das políticas de reforma agrária e eforma agrária 

de mercado (2003 – 2006) visualizando haver uma liquidez capaz de proporcionar  um 

ambiente favorável à especulação, ao rentismo fundiário (RAMOS, FILHO,2008). 

 Os preços das terras aumentaram gradativamente, até superar o limite do 

financiamento disponibilizado para os camponeses, destinado à compra da terra e à 

implantação da infra-estrutura produtivo-comunitária. Acerca desse fato, observou o 

associado “no município de Glória não tem mais terra para ser comprada pelo crédito 

fundiário, porque o menor preço da tarefa é 1000,00 e  o crédito só paga até 800,00”.  

 

Tais transações comerciais provocaram o que Ramos Filho (2008) denominou de 

autofagia da linha de crédito (CPR) ainda no fim da segunda fase do crédito fundiário. Assim, 

os tetos de financiamentos tornam-se insuficientes para a aquisição das terras encarecidas, 

conforme verbalização, 

 

esses três assentamentos são vizinhos, cada família pegou 40.000 -. O 

dinheiro não deu para construir as casas, teve gente que levantou um 

salão, ou uma casa pequena com recursos próprios. A situação é que 

todo mundo está devendo, não conseguiu pagar a parcela no final do 

ano.  A sorte é que toda  família recebeu 21.000,00 do Pronaf A...isso 

foi bom, porque estava todo mundo no sufoco,  mais agora estão 

devendo 61 mil reais (40.000,00 Crédito Fundiário) + 21,000 (Pronaf 

A).  Só tem 10 família morando nos lotes, minha filha tem a terra lá, 

mais não pode construir a casa, aí mora no Araticum, numa casa velha 

abandonada que eu consegui. A tarefa de terra aqui é 1.100, a Pronese 

esta negociando nova compra por 800,00, mas o fazendeiro só vender 

no mínimo por 860,00 (LIDER DA ASSOCIAÇÃO PARA O 

CRÉDITO,FAZENDA ARATICUM, 2012). 

 

Essa modalidade de reforma agrária, a qual entendemos como descentralização da 

terra para a compra, tem gerado questionamentos, apesar das famílias afirmarem  que esta é a 

alternativa do momento que se apresenta mais viável.  No geral há um forte argumento de 

que, se não fosse o crédito fundiário, estariam nas ocupações marginalizados pela sociedade 

que discrimina ou na situação de meeiro, arrendatário nas terras do fazendeiro. Para o 

imaginário dessas famílias a condição de proprietário de terra, ainda que  endividados, é uma  
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condição menos humilhante, e de certa forma gera melhor expectativa e esperança de novas 

proposta do governo na renegociação das dívidas e incremento com políticas sociais. Sob este 

ponto de vista, um grupo reunido em diálogo destacou, 

 

a frase, é fácil falar de nos, mais difícil é ser um de nós, explica bem, 

pois só a gente sabe o que é não ter um teto, não ter o que 

comer,trabalhar no alugado, ser humilhado,  ser um Zé ninguém. 

Então, entre esta vida e aquela que o governo empresta o dinheiro para 

compra a terra, empresta para comprar os equipamentos de produção, 

depois vem uma ajudinha da assistência social, ..ora, o cara  sabe que 

o governo está sempre negociando para reduzir o débito,  então, é 

melhor arriscar, ou então ficar esperando, vendo sua família passar por 

necessidades..... só sabe nos o que é melhor para nois e nossos filhos. ( 

ASSENTADA DE REFORMA AGRÁRIA,ASSENTAMENTO 

CUIABÁ, 2012). 

 

 

De fato,  a história de pobreza e conjunto das expressões da questão social vividas 

por estas famílias  frente às condições materias e espirituais de vida imposta, possibilitam  

construir sua própria consciência acerca das contradições da realidade. Tal consciência  se 

restringe aos aspectos materiais de condições humanas mínimas, não os possibilitando ter ou 

apresentar  uma visão mais ampla de cidadania.   Conforme Marx (1982) não é a consciência 

que constrói o ser, mas as condições materiais de vida que formam a   consciência e o ser.  

Entretanto, entendemos que, essa mesma realidade fornece os elementos dos 

antagonismos, podendo fortalecer um imaginário capaz de perceber as armadilhas de um 

estado a serviço dos interesses dominantes.  Aqui sublinhamos que todas as formas de luta são 

importantes para combater a pobreza, mas não são capazes de levar à emancipação humana. 

Para isso, exige-se que ocorra a eliminação de toda forma de desigualdade, dominação e 

exploração, reunindo novamente o produtor com os meios para produzir.  Para efetivar a 

emancipação humana, portanto, é necessária superação da ordem do capital, 

 

a superação da propriedade privada constitui, desse modo, a 

emancipação total de todos os sentidos e qualidades humanas.[...] o 

comunismo constitui fase de negação da negação, e é, por 

consequência, para o seguinte desenvolvimento histórico, o fator real, 

imprescindível, da emancipação e reabilitação do homem 

(MARX,2001,p.142 e 148). 

 

Entendemos que a “emancipação política” é compatível com a ordem burguesa, a 

“emancipação humana” supõe sua superação, portanto, conforme Marx (2001), a 

emancipação política não implica na emancipação humana.Todas as lutas contra formas de 
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desigualdade, de opressão, de exclusão, tornam-se assim, importantes e fundamentais para a 

conquista da “emancipação política”, mas elas não garantem a “emancipação humana”. Para 

esta última, essas lutas (necessárias e fundamentais) devem confluir num processo que supere 

a divisão social em classes e a separação do produtor dos meios para produzir, ou seja, a 

eliminação da exploração, e com ela, a ordem social burguesa (MONTAÑO E 

DURIGUETTO,2010), p.131-132). 

Verificamos também um certo otimismo presente no Alto Sertão Sergipano, só 

que cada vez mais centrado nas falas de grupos e lideranças próximas ao governo. Assim, 

expressa  nos depoimentos, 

 

o governo continua a ajudar agente, se não fosse esse governo do PT 

que apoiasse nos, a coisa não estaria assim tranquila, não! 

(MUTUÁRIO DO  CRÉDITO FUNDIÁRIO, FAZ. 

ARATICUM,2012). 

 

nos continuamos acreditar que esta tem sido a melhor saída, embora 

estejamos preocupados com as ocupações que, qualquer hora acredito 

vão começar a lutar. (MUTUÁRIODO CRÉDITO FUNDIÁRIO, 

FAZ. VÁRZEA GRANDE,2012). 

 

com a terra nas mãos, agora é só Deus mandar a chuva, se trabalhar 

direitinho, dá para quitar a dívida, é uma só vez no ano. Guarda uma 

bezerra, e diz: essa é do banco, não é minha (MUTUÀRIO DO 

CRÈDITO FAZ. AGUSTINHO,2012). 

 

Apesar de, ao longo das investigações realizadas neste trabalho termos verificado 

algumas visões mais acirradas na compreensão crítica acerca dessa nova reforma agrária, o 

que pudemos perceber é que a referência dessas famílias em sua  trajetória de exclusão, a 

ideia de ser dono da propriedade, associada à própria legitimação das entidades sindicais e 

movimentos sociais,  formatou-se um imaginário  que se ergue na compreensão de que esta 

política é a alternativa mais viável. 

O número de famílias, jovens, trabalhadores e agricultores em geral que hoje estão 

procurando obter o crédito tem  crescido, principalmente devido a ser uma política altamente 

estimulada pelo governo federal e estadual com aprovação dos movimentos sociais, 

apresentando-se como mais  adequada para a realidade de Sergipe.  Além disso, as lutas 

tenderam a se esmorecer mediante apoio que os movimentos sociais deram ao governo PT. 

As possibilidade de diálogo à luz da filosofia da negociação dão  sustentação a 

essa política cujo pano de fundo não é o acesso à terra para a reforma agrária, mas acesso à 

terra para estrategicamente  fortalecer a agricultura familiar ou seja, o novo modelo de 
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desenvolvimento, necessário à lógica de mercado. É no cotidiano dessas famílias 

trabalhadoras e agricultoras rurais que passamos a compreender, qual o sentido do crédito 

fundiário no processo de produção e reprodução capitalista.  

 

5.1.3 De posse da terra: a volta ao batente – os rumos para o fortalecimento da 

agricultura familiar 

Conforme Lefebvre, “na realidade o espaço social incorpora as ações sociais, as 

ações dos sujeitos tanto individuais como coletivas que nascem e morrem, que sofrem e 

agem” (LEFEBVRE, 2001,p. 33). Portanto, o ato da criação de um espaço social e geográfico 

é um processo não só prático, como simbólico. A  partir daí passamos a analisar  o movimento 

dos sujeitos  territorializado  frente às relações de produção e reprodução, recriando-se na 

dinâmica do crédito fundiário e dos arranjos no território.  

Na realidade dos sujeitos mutuários do crédito  (optamos por entender como 

multuário) embora situados em áreas localizadas nos municípios distintos: N. Sra da Glória, 

Poço Redondo e Porto da Folha, verificamos  muitas situações incomun nos aspectos, os quais 

vão desde a mobilização ao processo de vivência dessas famílias que obtiveram o crédito 

fundiário.  Entre a organização  da associação para a obtenção do crédito fundiário e a espera 

é parte  da realidade desses sujeitos uma vez que  o processo de  compra  da terra, 

normalmente há um intervalo de tempo  de muita espera,” é uma verdadeira  angústia 

coletiva”. De posse da terra, “cada um pro seu lado”,  a dinâmica da realidade,  passa a 

configurar uma outra etapa, agora mais centrada na vida particular de cada família, 

logo  que compramos  a terra, passamos a dividir os lotes  

proporcional a parcela adquirida via  o sorteio  da parte de cada um. 

Daí ficamos na espera do pronaf infra-estruturas para levantar as 

casas, e em quanto o dinheiro não saí muitas famílias levantam um 

vaozinho e foram se ajeitando como pode, outros foram morar na casa 

de parentes até conseguir o dinheiro para terminar a construção 

(MUTUÁRIO DO CRÉDITO PRONAF,2012). 

 

Depois da aquisição da terra, o processo organizativo das famílias variou 

conforme o proposto por suas associações, ou ainda,  cada família seguiu caminhos bem 

particulares, predominando tendência à divisão seguida de sorteio da propriedade em lotes 

que  é proprocional à divisão do pagamento por famílias trabalhadoras que obtiveram o 

crédito.  
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Dentre outra opção, a compra individual direta passou a ser freqüente. Algumas  

famílias passaram a procurar o  sindicato, outras a Pronese para preencher o pedido e fazer o 

projeto para obter o crédito fundiário,  apresentando a propriedade de interesse para compra. 

Assim, aprovado o pedido e efetuada a compra, aqueles que logo foram para dentro da 

propriedade, procuraram viabilizar a estruturação para moradia e produção via obtenção do 

Pronfa infra-estrutura e mesmo, apoiados pelo financiamento das sublinhas do CAF ( SAT e 

SIB ).   

Em seguida,  mesmo aqueles que se organizaram em associações, mas com a 

proposta de parcelas de pagamento  individual/familiar se apossou da propriedade e redividiu 

seu lote conforme o projeto produtivo que planejou.  Em média, cada família obteve entre  20 

a 25 ha para construção de moradias, 20% da área total da fazenda para reserva ambiental e 

demais, para   área produtiva, da qual a renda extraída será necessária para quitar a anuidade 

junto ao banco. 

Nos seus aspectos gerais, em torno das moradias  das referidas fazendas 

verificaramos reserva de espaço para o plantio da lavoura (chão de malhada), pasto (curral e 

mato). Noutros observamos  haver apenas propostas futuras de estruturação, conforme  

depoimentos, muitos mutuários ainda não deram início a esse processo por falta de recursos. 

Não identificamos entre as propriedades investigadas atividades econômicas de 

modo a integrar a cadeia produtiva local-regional por apresentarem uma atividade meramente  

de subsistência, questão a ser discutida posteriormente. Inclusive no contexto inicial das 

visitas havia uma grande estiagem, restando uma vegetação de arbuste seco, que não servia 

nem mesmo para alimentar os animais de consumo.  

Além disso, verificamos algumas áreas adquiridas que até o momento não 

apresentava nenhuma construção de moradia, apenas havia um projeto futuro de construção. 

Encontramos  construções muito pequenas sem condições para residir. O que a priori nos 

levou a  entender que emerge um cenário de visível pobreza  perpetuada na proliferação dos 

filhos dos agricultores de famílias pobres, que via política pública encontram a reprodução da 

não qualidade de vida.     

As condições são precárias, as áreas longíquas das cidades, estradas vicinais sem 

infra-estrutura, ineficiência e escassez de transporte, dificuldade de acesso aos  serviços 

públicos de saúde (a cidade polo hospital regional de N, Sra da Glória e Canindé),ou em caso 

de média e alta complexidade o atendimento é realizado na capital do Estado/Aracaju. 

Nos aspectos relativos à saúde, à população das áreas rurais, e especificamente  as 

famílias que vivem nestas fazendas do crédito fundiário, contam com o atendimento dos 
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hospitais regionais de Sra de Glória e de Canindé de São Francisco. Além disso,  destacaram a 

presença, ainda que não regular, das equipes de saúde da família, observando entre alguns 

depoimentos que  estavam à mercê da própria sorte, “ se não tiver ajuda dos amigos e de Deus 

a gente morre aqui sem socorro” o jeito é continuar nas benzas e remédios caseiros”, 

conituam a moradora, 

 

Aqui  mulher, minino, velho, todo mundo toma chá, reza e se benze 

porque se for esperar por médico morre (MUTUÁRIO DO 

ASSSENTAMENTO ARATICUM,2012). 

 

aqui quando a gente precisa de um médico é um Deus me acuda, conta 

com a ajuda dos amigos e de algum veriador. Não lembro do dia que 

teve um médico aqui no assentamento (MUTUÁRIO DO VÁRZEA 

GRANDE,2012). 

 

quando o caso é grave, tem que ir para a capital, tira dinheiro da boca , 

ou vai pedir ao prefeito um transporte para  chegar até Aracaju. Esse 

problema sempre existiu nunca milhorou (MUTUÁRIO DO ASS. 

ARATICUM,2012).  

 

 

A realidade da saúde pública em Sergipe, não difere de outras regiões  do Brasil, 

principalmente quando os indicadores destacam a população rural. No Alto Sertão, o quadro é 

ainda mais grave nas particularidades das famílias assentadas de reforma agrária e áreas do 

crédito fundiário. Daí analisamos que a seguridade no que se refere a saúde e assistência 

social se configura em ações pontuais e compensatórias, fenômeno que tem sido caracteriza 

por estudiosos (BEHRING, BOSCHETTE; GRANEMMAN,2012),dentro outros de 

desuniversalização das políticas. 

Nos aspectos relativos a educação, pudemos constatar que em todas as famílias 

entrevistadas, seus filhos estudam, inclusive, verificou-se uma crescente inserção de jovens 

que ingressaram  na Universidade Federal de Sergipe, Universidade Tiradentes (Unit) e Uva 

(Universidade Vale do Acaraú) e EAD (Ensino a Distância UFS e UNIT). Conforme 

depoimentos,  

 

minhas duas filhas estão na universidade. Na área rural de Sergipe, de 

modo geral, já tem muita gente se formando e outros já formadas. Nos 

assentamentos muitos jovens já são agrônomos, formados em 

geografia, história e pedagogia porque foi um projeto do governo para 

levar o ensino superior para os filhos de trabalhadores rurais...no 

começo foi uma polêmica porque os filhos de fazendeiro da 

engenharia agronômica protestaram, o curso chegou a ser barrado, 
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mas depois ganhamos (LÍDER DA ASSOCIAÇÃO DE 

MORADORES NO ASSENTAMENTO QUEIMADA 

GRANDE,2012). 

 

Escolas multiseriadas têm sido substituídas por nucleadas. Aquelas que atraem as 

comunidades vizinhas para um pólo central, tem gerado grandes polêmicas, quando ao 

fechamento de escola no campo. Outros destacaram que quando seus filhos passam para o 

ensino médio,  “o caminho é a cidade, e aí eles acabam querendo ficar lá”. Apesar das 

situações precárias na oferta do ensino para às famílias do campo, verificamos  no território a 

construção de obras para a instalação do Instituto Federal de Educação Superior (IFES) 

muncípio de N. Sra da Glória,  Escola Agrotécnica Federal e a construção de mais uma escola 

de nível fundamental,  em Poço Redondo. 

Conforme depoimentos de asssentados de reforma agrária e mutuário do crédito 

fundiário houve uma melhoria no transporte escolar. Além disso, os professores estão mais 

qualificados, quase todos já têm nível superior através do Programa de Qualificação do 

Docente/PQD implantados pela UFS, em 2000.  Esse acesso era algo muito distante das 

famílias rurais, o que de certa forma, apresenta-se como um indicador de melhoria no acesso à 

educação mais qualificada,   

 

agora muita agente já tem filhos formados ou fazendo a faculdade, o 

problema é que,  o jovem estuda para trabalhar na roça? Quem quer 

estudar para ir pegar na enxada? Todo mundo quer que seu filho seja 

doutor, pois a vida da roça é sem futuro (MUTUÁRIA DO CRÉDITO 

FUNDIÁRIO, ARATICUM,2012). 

 

O que entendemos, é que se trata de um projeto de educação não para o campo.  

Continuamos com uma proposta de educação que alimenta  o êxodo rural. Dentre outras  

políticas  e serviços oferecidos às famílias das áreas investigadas, o acesso à comunicação, à 

informática é ainda  escasso. 

 

aqui praticamente todo mundo tem celular, é o nosso meio de 

comunicação, as vezes a ligação não pega ou quando pega é muito 

ruim, mas se não fosse o celular, muitas de nos ficaríamos ilhados. 

Para fazer uma ligação tem que ir até o povoado mais próximo ou à 

cidade  e se der sorte encontra um orelhão funcionando (MUTUÁRIA 

DO CRÉDITO FUNDIÁRIO, ARATICUM,2012). 

 

Para ter acesso aos referidos serviços é preciso ir até a  sede do município, ou ir 

até   alguns povoados onde, estes são fornecidos ainda que de forma precária. Inclusive 
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durante a pesquisa, à caminho das áreas do crédito fundiário, Varzea Grande, Saco de Ouro e 

Apídio, não conseguimos fazer ligação, e tivemos que retornar às pressas pois se chovesse 

não teríamos como retornar devido a estrada de barro ser inapropriada ao transporte de 

veículos em período de chuva. 

Entre as deficiências apresentadas, destacamos ausência de equipamentos básicos, 

posto telefônico e orelhão, transporte alternativo, etc. Não verificamos a presença de nenhum 

equipamento social, ainda que oferta intinerante desses serviços. Além das precariedades ou 

ausência de bons serviços nos municípios e povoados, o baixo poder aquisitivo, as parcas 

informações  contribuem para uma acesso limitado de políticas no campo dos direitos sociais  

e em processo de universalização, que nos leva a afirmar que há uma  desconfiguração  do 

Estado social universal de acesso aos direitos sociais. 

Esse retrato parece a contramão do conjunto de ações que vêm sendo 

redesenhadas no território sertanejo. A presença de ONGs, (Caritas, Projeto Dom Helder 

Câmara, dentre outros.), as parcerias públicas e privadas, os conselhos gestores, os órgãos do 

governo e movimentos da sociedade civil  organizada via os chamamentos dos fóruns para 

articular a participação e o protagonismo têm sido alvo de descrença e esvaziamento dessas 

políticas,  

 

aqui mais do dia aparece gente convidando para discutir melhorias, 

mas pouco se vê.Você começa indo, depois vê que nada acontecesse, é 

muita conversa pra pouca coisa, o povo começa a disistir, porque tem 

que cuidar da casa, dá cumida pros bichos, senão morre de fome.   

 

O território da sinergia e da cidadania, é restritivo, ou quase ausente quando 

limita o acesso à comunicação. Verificamos a ausência ou ineficiência de equipamentos e 

serviços públicos de utilidade social. 

Na condição de camponês todos os envolvidos no crédito afirmaram ter identidade 

de agricultor e de ser trabalhador rural, portanto, sua principal fonte de trabalho e renda 

encontra-se nas atividades agropecuárias. Dentre outras atividades laborativas 

complementares, foram citadas as de pedreiro, servente e costureira.  A renda das famílias 

variou de um (1) a dois(2) salários mínimos que se somam a recursos das políticas de 

transferência de renda, 

 

aqui ninguém passa fome como nossos antepassados, por exemplo, 

tenho dois tios que morreram ainda criança de fome. Hoje, nem  que 

seja o dicomer, o feijão na panela nos temos, falta dinheiro e muitas 

benfeiturias para melhorar. Além  do mais, se chegar a esse ponto as 
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pessoas já sabem mobilizar, os sindicatos, os movimentos ninguém 

mais deixa essas coisas acontecer (MUTUÁRIO DO CRÉDITO, FAZ. 

ARIBÉ,2013). 

 

 

Conforme Graziano da Silva, (2000); Gomes,(2000) e Martins, (2001), a renda 

familiar no setor agrícola ainda é formada pelas ocupações e atividades agropecuárias que 

determinam a composição da renda domiciliar. Entretanto, as transferências de renda (BPC), 

as aposentadorias, pensões e programas sociais têm grande peso para os agricultores, cuja 

produções  são vendidas a baixo do preço  de mercado. Vale observar que, entre outros 

rendimentos de atividades não agrícolas, ou seja, renda obtida com a pluriatividade soma-se à 

renda dessa famílias, realidade peculiar do Nordeste  que nunca foi estritamente agrícola, 

 

a sorte minha, e também do pessoal aqui é que sempre recebemo 

ajudinha do governo. Aqui muita gente recebe as bolsas do governo e 

crédito, e assim a gente vai vivendo, porque o pouco com Deus é 

muito.... (...)aqui têm mulheres fazendo bordado, costura, faz cocada, 

bolo e vende na feira do município. Esse dinheiro ajuda a comprar as 

roupas dos meninos (LIDER DO ASSOCIAÇÃO DO 

ARATICUM,2012). 

 

Vale considerar os recursos eventuais do crédito infra-estrutura, Pronaf (A, B, 

Jovem, Mulher, etc), 100% dos mutuários que contactamos recebe ou já recebeu o Pronaf A e, 

principalmente, o Pronaf B. Assim, a renda familiar agregada a fontes complementares tem 

rendimentos que variam durante os meses do ano, assevera o entrevistado, 

 

às vezes tenho bom dinheiro em mãos, mas têm dias, e até meses que 

a gente não tem nada, a gente se vira vendendo ovo ou uma criação:  

galinha, porco, ovelha e vai completando com a judá de Deus e do 

governo (MUTUÁRIO DO CRÉDITO DO  APÍDIO,2012). 

O Pronaf é um boa ajuda, a sorte de muita gente, mas não resolve 

nossos problemas, principalmente o Pronaf B, pois  o valor  do 

empréstimo é quase o preço de uma vaca que não é lá essas coisas 

(MUTUÁRIO DO CRÉDITO DO  APÍDIO,2012). 

 

 

Em relação ao poder de consumo, verificou-se através das falas dos entrevistados 

que têm havido uma elevação na capacidade de consumir, mesmo com baixos rendimentos 

das famílias. Verifica-se uma relação direta com os redimentos de programas sociais 

adquiridos via a mobilidade do trabalho de membros das famílias para as safras e safrinhas no 

Centro-Sul do País. Vale observar que as políticas públicas e sociais, embora assumidas no 

campo dos direitos sociais de proteger o cidadão (CF/1988e LOAS/2009/11), o camponês a 
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interpreta como favores, dado a cultura institucional preservadora de práticas  benevolentes, 

 

aqui, boa parte do jovens e adultos casados trabalha no alugado, e 

conta com a ajuda do governo, que tem sido bom pra nos. 

Primeiramente Deus, depois o governo (MUTUÁRIO DO CRÉDITO, 

VARZEA GRANDE,2012). 

 

tenho tudo em ordem de pobre, na época de colheita ou às vezes 

quando aparecesse um servicinho em outro lugar eles trabalham 

juntam o dinheiro e comprar as coisa de dentro de casa. Essa televisão 

mesmo meu filho comprou quando chegou de São Paulo, com o 

dinheiro que ganhou do trabalho que arranjou por lá. Depois agente 

compreta com as ajudas do governo (MUTUÁRIO DO CRÉDITO, 

VARZEA GRANDE,2012). 

 

Têm-se ampliado a quantidade de trabalhadores assalariados no meio rural, o que 

corrobora com as previsões de Kautsky,(1978) e Lênin, (1982), ao afirmarem em seus estudos 

que o crescente processo proletarização seria parte dessa dinâmica. No caso dos entrevistados  

ampliou-se não só o trabalho assalariado, mas o informal,  temporário (mobilidade para o 

trabalho,GAUDEMAR,1998), os “bicos” e atividades não agrícolas, 

 

aqui muita gente, principalmente os mais jovens sai para trabalhar nas 

safras de São Paulo, Bahia, Pernambuco e Alagoas (ASSENTADO 

PELO CRÉDITO FUNDIÁRIO,ARATICUM, 2012). 

 

os que tem mais um estudozinho trabalha nas feiras  vendendo sapato, 

panela pra ganha  o dia (IDEM,2013). 

 

 Com  esses baixos rendimentos, e fraca produção nas atividades produtivas, além 

do trabalho temporário, a grande dependência dos programas sociais são parte da realidade 

dessas famílias.  O que vimos configura  famílias em situação de  pobreza e com parcos 

recursos, não estando, portanto integradas ao mercado, à cadeia produtiva regional local, mas 

na economia informal de subsistência cujo foco de vendas são as feiras-livres e tendo muitas 

vezes como carro-chefe os programas assistenciais (SILVA,2012).   

Deste quadro de vida das famílias associadas para obter crédito, reiteramos um 

contexto de clímax das fortes contradições, no qual os sujeitos dessa pesquisa, lutam 

diariamente pela sobrevivência e através dos coletivos movimentos sociais e associações, 

contra a forma de exploração, as precárias condições de vida no meio rural. Sendo assim, 

buscam as políticas públicas de natureza assistencial, as quais deveriam ser parte da 

seguridade social que mais uma permanece no mínimo, como o assistencialismo, que 

(estrategicamente) fortalece  o Estado e a políticas implementadas nas bases da benevolência 
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assistencialista. 

O Estado tem feito um movimento que favorece a expansão capitalista, e de outro, 

utiliza-se de políticas regulatórias e ajustadoras. Tudo isso, afinado com a lógica de 

harmonizar os interesses interclasse, sinalizando para discursos complacentes com a 

responsabilidade dos indivíduos em operar melhorias em suas vidas e no território “agora as 

coisas são resolvidas nas reuniões”, depende da participação” mas poucos vão, porque fica 

sem acreditar”, nos que participamos conseguimos as coisas pra todos (MUTUÁRIO DO 

CRÉDITO FUNDIÁRIO,2012).  

 

5.1.4 Estratégias  de Fortalecimento  do Agricultor Familiar no Alto Sertão: produção, 

assistência técnica e crédito 

 

Na realidade das famílias mutuárias do crédito fundiário no Alto Sertão de 

Sergipe (das áreas em estudos), observamos que   a inserção no mercado é considerada como 

um sonho, um  desafio, pois além da falta de regularidade na produção para abastecer o 

mercado diante das condições climáticas, outros fatores foram elencados. Dentre estes,   terras 

cansadas, a exígua extensão, parcos recursos para investimentos, a concorrência com 

empreendimentos agroindustriais de produtos de lacticínios, escassez de crédito, dentre outras 

coisas, são elementos que dificultam a dinâmica da produção e comercialização na escala de 

mercado, e por conseguinte, a integração ao agronegócio.  

  Assim, encontramos uma produção para subsistência da mandioca,  milho, 

feijão, hortas caseiras para o sustento familiar. Os excedentes são vendidos nas feira-livres. 

Na pecuária, a criação de gado de pequeno porte (ovinos, caprinos) e grande porte, gado de 

leite convive  com pequena produção de laticnínios (mateiga, qualhada, queijo,etc) para o 

consumo familiar e venda de leite na vizinhança,  

 

quem consegue produzir leite para vender e competir com a indústria 

Santa Maria? Sabe?. Mal conseguimos vender baratinho ao carro do 

leite dessas indústrias que sai nas portas comprando, ou vendermos 

para a nossa vizinhança. 

 

Entendem que para se integrar ao mercado, os associados que nos prestaram 

informações  afirmaram que  é preciso muito investimento, competir, ter capacidade produtiva 

é algo distante da realidade deles. É preciso ter  poder de inserção na dinâmica do mercado, 
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pois  há uma minoria que já está há mais tempo, com poder  econômico, apoio do governo, 

das agências financiadoras de projetos para aqueles que têm maior poder de empreender. 

Nessa relação,  os camponeses ficam  restritos às políticas sociais e pequenos negócios sem 

muita perspectiva de galgar fatias no mercado  competitivo.  Assim, destacou, 

 

como competir com empresas que têm poder de comprar e infra-

estrutura, capital, amizade na praça. Além disso, o  apoio do Estado 

que ajuda sempre o grande, os bem sucedidos, é quebrar o cara. Eu 

mesmo o não vejo possibilidades de me integrar ao mercado, a não ser 

vender nas feiras-livres, mesmo assim tá difícil porque  os 

mercadinhos vende tudo no cartão, as vezes até mais barato, enquanto 

a gente fica com grande parte do  produto em casa apodrecendo 

(MUTUÁRIO DO CRÉDITO SANTO AUGUSTINHO,2012). 

 

Hoje a tendência de  se integrar à cadeia produtiva são daqueles que têm boas 

relações bancárias e domínio do negócio, “se não fica de fora,  eles não investem em quem 

não aposta”. Algumas voltam-se para o estímulo de políticas públicas visando obter o  crédito, 

desde que apresente um projeto viável, pois o banco é claro, quer retorno:  não vamos investir 

em quem não sabe crescer (AGENTE DO BNB,2012). 

De fato está óbvio, enquanto empresa o BNB computa lucros, por isso, só realiza 

grandes investimentos em quem apresenta capacidade  de ampliação e expansão dos negócios. 

Alguns empreendimentos de médio e grande porte, deram certo no mercado, à exemplo das 

agroindústrias de leite, queijo e manteiga, porque contaram com recursos do BNB, orientação 

do SEBRAE, e grande apoio do Estado, principalmente com o financiamento e recursos do 

FNE. Nesse processo de produção e comercialização, a agroindústria tem contado com forças 

políticas e financeiras  capazes de fortalecer sua inserção na cadeia produtiva. 

No entendimento  dessas famílias, com uma produção e  comercialização caseira, 

o crédito que se expande são ínfimos para adentrar atingir o porte dos empreendimentos desse 

segmento da agricultura. É  interessante notar  que a expansão  do pequeno crédito, embora 

incorporado ao discurso do projeto de desenvolvimento com inclusão dos pequenos 

agricultores sob a bandeira da sustentabilidade, no contato com os mutuários,  há uma clareza 

que poucos são aqueles que conseguiram  um espaço no mercado  e prosperaram na região, 

 

veja que se você perguntar aqui, quase todo mundo ou deve ou já 

deveu ao banco, o ditado que o banco dá uma camisa e tira duas  não 

morreu. Claro que já foi pior, o governo hoje tem interesse que a gente 

milhore, mas sem muitos investimentos, investir mesmo só nos 

grandes. 
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A política de crédito, considerada um importante instrumento de otimização do 

agricultor  tem passado por mudanças mediante inovações reivindicadas pelas lutas sociais 

dos trabalhadores. Assim,  as agências fomentadoras do crédito (Banco do Brasil, Banco do 

Nordeste, Banco do Estado de Sergipe e Caixa Econômica Federal) para o desenvolvimento, 

frente às pressões das lutas dos movimento sociais  têm  procurado fazer mudanças nos 

sistemas de crédito, como a redução da burocracia, dos juros, renegociação da dívida, 

incorporação de novos segmentos.  

Entretanto,  o foco das  agências financeiras, de natureza essencialmente capitalista,  

via de regra, investem  naqueles que  oferecem menos “riscos”. Essa realidade é 

compreendida por trabalhadores e agricultores que sem saída ao longo de suas vidas têm  cada 

vez mais se submetido ao circuito bancário,  

 

o banco é experto, só financia quem ele vê que pode dá certo, pode 

obter grande retorno....eles não apostam nos pequenos, por isso, 

investe apenas microcrédito  (ASSENTADADO BARRA DA 

ONÇA,2012).  

 

Aqui é comum a gente ver médios produtores têm fartos recursos para 

empreender seus negócios, enquanto, cooperativas e fabriquetas 

fecham as portas não tendo apoio suficiente para continuar. Temos 

várias fabriquetas que fecharam as portas e hoje  vendem o leite para a 

agroindústria, ou ainda abandonaram a atividade e foram viver na 

cidade, são muitos causas, que  deixam todo nois com medo que tocar 

a coisa com vontade(IDEM,2012). 

  

Assim, as famílias no Alto Sertão de Sergipe, do território investigado, inserem-se 

num mundo restrito da organização centrada nas pequenas finanças, mas imersas no discurso 

amplo de desenvolvimento. Após contrair a dívida fundiária, vem o PRONAF Infra-Estrutura, 

daí  passam a fazer parte do circuito bancário.  Apesar da condição de devedor,  há 

comentários que consideram que diante da realidade de vida marcada pela pobreza, 

desigualdade social e exclusão, mesmo  com deficiência a política de crédito tem sido 

valorizada,  

 

as famílias do crédito fundiário estão devendo, mas pior é a gente que 

não tem recebido crédito nenhum. Elas pelo menos receberam o 

Pronaf A. Agora foi prometido que 800 mulheres seriam beneficiadas 

com o Pronaf Mulher em Sergipe, até agora nenhuma mulher recebeu 

o crédito (REUNIÃO COM GRUPO ARATICUM,2012). 

 

De posse da terra, o passo seguinte  dos trabalhadores mutuários do crédito 

fundiário foi viabilizar outros créditos para fortalecer a infra-estrutura, inserção produtiva e no 
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mercado a exemplo do Pronaf-Instra-estrutura. Daí começa toda uma luta de trabalho e 

produção para o sustento e sustentabilidade do empreendimento, além disso, a readaptação 

para a acultura-se a ser chamado de Agricultor Familiar, linguagem adotada pelas políticas 

públicas e certamente pelos órgãos financeiros, e mercado que têm  introjetado no cotidiano 

dos segmentos que vivem no campo. No cotidiano desses sujeitos verificamos uma situação 

de dependência e submissão às condições apresentadas pelas políticas,  

 

quando conseguimos o empréstimo no BNB, foram  cinco meses sem 

o dinheiro sair, eu já estava sem dinheiro para pagar outro débito, 

vendi uma vaca que tinha. Quando o dinheiro do empresto saiu a 

gente consegui 8.500 para comprar vaca solteira, foi 850 por vaca, 

8.700 para tanque,870 área, a cerca e capim. O  restante do dinheiro 

foi passado para os produtores. Tiramos 16.000 pela Pronesa a fundo 

perdido, compramos 70 ovelha e 80 carneiro e também foram 

construídas cisternas para a comunidade.  A ASA, (ONG) fez cisterna 

para nos, o governo no programa luz para todos trouxe energia para 

todo né. Mesmo sendo direito se a gente não batalhar muito ele não 

vem até nos né (MUTUÁRIO DO CREDÍTO FUNDIÁRIO, 2012). 

 

Vê-se que a linguagem do sistema bancário é parte do cotidiano dessas famílias. 

Um endividamento após outro, ou inda o crédito para pagar um débido, parece um círculo 

sem volta. Os beneficiários do crédito fundiário têm ainda acesso ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf A) e a outros programas do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome. 

Além disso, confluem uma mistura de projetos bancários com projetos de políticas 

públicas governamentais e não governamentais. Este espaço  do fetichismo dos mercados e 

políticas públicas apresentam as finanças como potências autônomas, camuflando o 

funcionamento e a dominação  do capital transnacional e dos investidores financeiros, 

respaldados pelos Estados nacionais e  grandes potências internacionais. Essa forma 

coisificada do capital, Marx denomina de capital fetiche em que, “o juro aparece como se 

brotasse da mera propriedade do capital, independente da produção e da apropriação do 

trabalho não pago” (MARX, 1985, p. 295, t. III, v. IV) 

Ao contrário da análise sobre o fetiche das finanças, Abramovay(1992) entende 

que o Pronaf, é um  programa inédito que veio visualizar de forma ampla os agricultores do 

país, dentre outros ganhos,  propõe, 

 

(...) apoiar o desenvolvimento rural, tendo como fundamento o 

fortalecimento da agricultura familiar como segmento gerador de 
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emprego e renda, de modo a estabelecer um padrão de 

desenvolvimento sustentável que viesse ao alcance de níveis de 

satisfação e bem-estar de agricultores e consumidores, no que se refere 

às questões econômicas, sociais e ambientais, de forma a produzir um 

novo modelo agrícola nacional. Busca garantir aos que estão no meio 

rural condições semelhantes àquelas que outros segmentos produtivos 

têm no meio urbano, redirecionando políticas e serviços públicos às 

reais necessidades dos agricultores familiares (PRONAF.DOC BASE, 

1996,p.11). 

 

Da realidade que visualizamos  o Pronaf, embora tenha sido considerado como 

necessário e fruto das reivindicações dos movimentos sociais, é também um instrumento de 

controle, e portanto,  uma política pontual que certamente provoca um alívio na pobreza, mas 

distante de autonomia e fortalecimento dos agricultores e trabalhadores rurais que tem 

conseguido acessá-lo. 

Nos aspectos relativos à assistência técnica, a mais recente Política Nacional de 

Assistência Técncia e Extensão Rural (ATER) reconhece em suas diretrizes, a pluralidade, as 

diferenças regionais, a diversidade socioeconômica e ambiental nos diferentes territórios, 

guiada por princípios e diretrizes. Conforme estabelece a Política de ATER, o objetivo geral “ 

é estimular, animar e apoiar iniciativas de desenvolvimento  rural sustentável, envolver  

atividades agrícolas e não agrícolas....fortalecer  a agricultura familiar, visando melhorar a 

qualidade de vida e  implantar a matriz agroecologia[...](PNATER,2004,p.09). Para o  

entrevistados, 

 

apesar da ATER ser uma outra proposta boa,  o problema é,  sair do 

papel, pois falta infra-estrutura, falta capacitação dos técnicos que vêm 

verdinho das universidades. Além do mais têm aqueles que de fato 

defendem o agronegócio, não  acreditam  no pequeno, só  pensam em 

projetos de melhoramento genético, então não basta ter uma política 

bem elaborada, claro que isto é importante, mas é preciso ter gestores, 

técnicos e apoio do governo para incrementar (MUTUÁRIO DO 

CRÉDITO FUNDIÁRIO APÍDIO, 2012). 

 

não vejo muita diferença entre antigamente   e hoje, porque no fundo  

a gente fala que a assistência técnica tem outro modelo mais 

apropriado para nos pequenos, não sabemos como. Na verdade nas 

reuniões se fala bonito: que vamos qualificar o agricultor; tornar o 

homem com conhecimento técnico e científico  para agregar valor ao 

produtor sem perder a identidade as nossas práticas tradicionais, mas 

na verdade a gente fica praticamente na mesma, como mudar? 

(MUTUÁRIO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO APÍDIO, 2012). 

 

A mudança paradigmática que redesenhou a nova Política de ATER passou a 
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exigir um perfil profissional dos técnicos, com capacidade de compreender a nova ruralidade, 

devendo ser um agente de desenvolvimento, com habilidade  e competências técnicas e 

teóricas valorativas do ser humano, do saber popular, considerando, que as famílias 

agricultoras são também responsáveis pelo desenvolvimento rural, visando  ultrapassar os 

aspectos produtivistas. Daí, entende que a ideia de multiplicidade significa que o rural deva 

encontrar as forças sinérgicas para enfrentar as expressões da questão social; migração, 

desemprego, combate a pobreza, melhorar a qualidade de vida e do meio ambiente, etc, 

Tudo isso, encontra-se no plano de um projeto de assistência técnica e extensão 

rural, pois entre a proposta e suas diretrizes há um hiato visível no cotidiano das famílias 

mutuárias do crédito.  A comunicação entre eles e os técnicos  é descontínua, esporádica, não 

verificando uma clareza  do novo projeto de assistência técnica, da troca de sabres 

democráticos, o que nos leva a entender que coexistem velhas e novas práticas que se 

configura  muito mais no plano teórico e retórico, distante da vida prática dos segmentos  

alvo.    

No campo teórico há uma feliz tentativa de reescrever  a abordagem 

paradigmática das políticas de assistência técnica e extensão rural, a qual incorpora princípios 

da participação, saber local e otimização do território produzindo com sustentabilidade. No 

entanto, na realidade dos mutuários do crédito fundiário verificamos um verdadeiro 

sucateamento dos órgãos de assistência técnica e extensão rural, corpo de técnico 

desqualificado, na maioria das vezes a assistência tem sido feita terceirizada ou através do 

MST para  aqueles filiados ao movimento, desconhecimento do novo paradigma de 

assistência técnica, despolitização acerca das questões sociais e agrárias nacional e regional-

local, formação departamentalizada e a voltada para o projeto do agronegócio, dentre outras 

questões. 

Vale destacar que as melhorias na infra-estrutura, a injeção de novos recursos, os 

reparos na estrutura da comunicação e informática, e o real observado nos leva a afirmar que  

tais melhorias forjam um cenário de que se executa o novo paradigma da assistência técnica  e 

extensão rural. 

Pesquisa mais recente, acerca do plano de ações em execução da Emdagro/SE, 

pudemos constatar  uma série de atividades e que durante as visitas in locu às famílias do 

crédito fundiário, praticamente todas desconheciam, ou nunca participaram. A aparente 

dinâmica desse órgão geral nos leva a entender que se trata de ações isoladas e pontuais, até 

porque precisam desenvolver ações para justificarem a sua existência e captação de recursos 

públicos. Também entendemos que mais uma vez se distancia na prática dos mais recentes 
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avanços no modelo da Política de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural), que ganhou 

novo desenho norteado por diretrizes da participação e sustentabilidade. Acerca da política de 

assistência técnica, expressa  na entrevista foi considerado que, 

 

no Governo Lula a diferença foi muito grande, antes as regras era as 

do banco, assistência voltada para o agronegócio, era o modelo 

capitalista.., com Lula conseguimos mais políticas públicas, o modelo 

de ATER passou a ser  voltado para aproveitar a experiência  do 

trabalhador rural (PRESIDENTE DA ASSOCICAÇÃO DO 

ARATICUM,2012). 

 

Percebemos a imagem positiva do governo dito popular, a  crença que é um 

governo que não apoia os capitalistas, mas  o camponês. As inovações na política de 

assistência técnica na sua perspectiva de gestão, planejamento e concepções vêm de fato  

sofrendo algumas mudanças, fruto das lutas e reivindicações dos movimentos sociais. 

Entretanto, estas não têm sido acompanhadas em sua efetividade.  Assim, a ATER
56

 traz uma 

abordagem  articulada com as diretrizes da participação, democracia, desenvolvimento rural, 

território e sustentabilidade que confluêm  no interior de órgãos que trazem culturas de 

práticas que não conseguiram ainda engendrar uma nova mentalidade, até porque está não tem 

sido posto em operação  (ATER/2004).  O Manual de Crédito Rural, dispõe o item em que: 

 

a assistência técnica e extensão rural buscarão viabilizar, com o 

produtor rural, suas famílias e organizações, soluções adequadas para 

os problemas de produção, gerência, beneficiamento, armazenamento, 

comercialização, industrialização, eletrificação, consumo, bem-estar e 

preservação do meio ambiente (2003).  

 

 

Nesse panorama atual, passamos a pensar a nova reforma agrária integrada  e 

articulada sustentávelmente à uma estrutura material e humana obsoleta enquanto uma 

encruzilhada que impõe barreiras à efetividade do novo paradigma das políticas públicas para 

viabilizar o desenvolvimento sustentável e uma reforma agrária para a qualidade de vida e 

cidadania.  Decifrar o caráter inovador  das políticas públicas para o meio  rural é algo que 

talvez seja central no plano das abordagens teóricas e retóricas, cuja realidade  empírica dos 

trabalhadores e suas famílias que obtiveram  o crédito fundiário, apresentaram-se na 

                                                           

56
 O MDA deverá incluir no Plano Plurianual - PPA e no Orçamento Geral da União - OGU o volume de 

recursos necessários para viabilizar as ações de Ater requeridas pela Agricultura Familiar (...)  
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contramão do fortalecimento da agricultura familiar. 

 

aqui, a Endagro quando aparece dá um curso sobre agroecologia, 

campanha da vacinação, fala do Pronaf, muito pouca coisa pra falar a 

verdade (ASSENTADO DO ARIBÉ,2011). 

 

a  Endagro fez curso para a mulher trabalhadora rural e também para o 

Pronaf mulher (ASSENTADO DO ARATICUM,2011). 

 

a Endagro tem dificuldade de vir aqui porque têm poucos 

funcionários, os carros além de poucos estão sucateados, e sem 

recursos para botar a gasolina. Quando vem é mais para falar  coisa 

que a gente já sabe (ASSENTADO DO VÁRZEA GRANDE,2011).  

 

Desse conjunto de questões panoramizadas, fica a brecha para a reflexão crítica 

acerca de uma aparente ruralidade  com grande melhorias. Continuamos com  as indagações a 

incógnita: como políticas compensatórias poderão ser indutoras do desenvolvimento humano 

e social?Como se construir  uma outra cultura e educação para o campo  como um território  

estratégico ao desenvolvimento mas que continua alicerçado em práticas produtivista? Como 

promover um outro cenário se o novo paradigma de desenvolvimento, com assistência técnica 

é planejado e gestado por instituições e órgãos que  reproduzem e conservam práticas 

dependentes e subordinantes?. 

Concomitante às linhas de acesso à terra,  novas linhas são incorporadas para 

estruturar as famílias assentadas. A linha Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar criada em 1996 no governo FHC, teve como objetivo recriar o velho 

camponês agora travestindo-o de agricultor moderno, capaz de se inserir no mercado e 

competir. 

Para acessar esses e outros créditos, bem como, aprovar projetos para otimizar as 

atividades produtivas tem-se cada vez mais chamado os trabalhadores e agricultores 

familiares a se organizarem e formalizarem  em suas associações, como pré-requisito 

indispensável à viabilizar recursos e  políticas públicas. Contudo, é possível fazer uma 

releitura, desse  associativismo para obter crédito fundiário.  

Algumas compreensões teóricas têm ajudado a fortalecer a abordagem sobre o 

Associativismo Rural, tal como, aquela que o entende como um instrumento de luta dos 

pequenos produtores e  uma estratégia para a permanência na terra.   À aqueles que  

procurarem  se manter associados, tenderam a fazer parte da associação comunitária,  e outros 

afirmaram ter ciência de que para produzir e competir é preciso  aumentar a capacidade de 
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inserção na produção em  escala e circuito econômico de mercado. Conforme Neves, 

 

a organização política sob a modalidade associativista, praticamente 

visa não só à constituição da representação política, mas também, 

como parte deste próprio processo, dotar o assentado de condições 

concorrenciais para fazer circular no mercado pequenas quantidades 

de produtos (2007, p.174). 

 

Dentre outras concepções, há aquelas que definem o associativismo como uma 

"prática estratégica de gestão dos bens comuns no assentamento, embora ganhe contornos 

distintos de acordo com uma série de determinantes" (BARONE, FERRANTE, MACIEL e 

SILVA, 2008, p.47). A volta da força do associativismo e discurso da participação, controle e 

protagonismo social, encontra-se num terreno fértil, porém  movediço e contraditório às 

práticas coletivas, 

 

associar-se é improtante para nos pequeno porque sabemo que 

sozinhos não temo forças, mas também sabemo que viver no coletivo 

é muito difícil, há sempre conflitos e dos que não querem as coisa 

certa (PREDISDENTE DA ASSOCIAÇÃO SANTO 

AUGUSTINHO,2012).  

 

quando fala que só tem benefício para quem está associado, todo 

mundo corre pra se associar, mas depois que conseguem relaxa, e nem 

quer se quer participar das reuniões (IDEM).  

 

A prática do associativismo faz parte do cotidiano porque tem sido uma condição 

para adquirir crédito junto ao banco. Neste caso, os 22 mutuários do crédito estão 

formalmente associados, além disso, encontramos mutuários membros de associações 

comunitárias e de produção. Sendo assim, de cada três associados que dialogamos, um 

afirmou que foi a primeira vez que se associou  porque essa era a condição para obter o 

crédito, ou ainda porque já faziam parte de outro tipo de associação mas ficou bem claro que a 

prática do associativismo era muito difícil, embora importante   “aqui as associações não dão 

muito certo por muito tempo (MUTUÁRIO DE CRÉDITO FUNDIÁRIO DO APÍDIO,2012). 

O domínio do capital criou para os trabalhadores associados, uma situação e 

interesses comuns. Assim, essa massa já é uma classe para o capital, mas ainda não  para si. 

Na luta [...], esses sujeitos coletivos se une, constituindo-se  numa classe para si. Essa 

histórica construção da consciência coletiva, convertida em interesses de classe, de grupo, de 

projetos comuns se deparam nos dias atuais com dificuldades objetivas e subjetivas de 

sobrevivência. Acerca da associação para o crédito, visualizamos um papel às avessas que tem 

se verificado em algumas associações do Alto Sertão de Sergipe, conforme fala exposta pelo 
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grupo(2012), 

 

algumas associação têm um sentido político partidário, muitos dos 

gestores que ajudam na construção de associações, com o tempo 

passaram a fazer acordos políticos. Muitos quando deixam a  

presidência da associação logo, foram eleitos  veriador.............. logo o 

presidente vira cabo eleitoral do prefeito, ou coloca mulher, filho, 

algum parente para ser político, e aqui conta com a força e prestígio da 

associação, (...)De 70 associações, 5 faz trabalho eleitoreiro. Não tem 

jeito, o interesse político partidário é o que está por traz dos acordos, 

não adianta se iludir, essa prática já virou modo por aqui 

(PRESIDENTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES 

RURAIS, 2012) . 

 

No campo da produção e comercialização nessas áreas investigadas verificou-se  

precariedade e  baixo  poder organizativo com forte individualismo. Os mutuários 

entrevistados (22), esporadicamente citaram  cursos, palestras, informações de órgãos ligados 

à assistência técnica, ao uso de tecnologias selecionadas, adaptadas, adubos químicos, 

agrotóxicos, melhoramento genético realizada pela Deagro, UFS,  Casa Civil, Secretaria de 

Inclusão,ONGs, pontualmente. Outros entrevistados vinculados ao MST destacaram eventos 

de formação política, eventos sobre agroecologia.    

Ao verificar a obsorção de tecnologias modernas pudemos constatar o uso 

deficitário  de máquinas e equipamentos  dispostos na propriedade, tração animal, ordenha 

mecânica, máquinas, bem como, reduzida capacidade de construção de benfeitorias. 

Verificou-se no manejo da agropecuária  práticas e técnicas rudimentares como a coivara, 

derrubada da mata, enxada, foice, etc. Utilizam o sistema de plantio  covetes, rodízio de terra, 

com larga produção das culturas  de mandioca, e destaque para a produção de milho e feijão.  

No cotidiano de trabalho pôde-se  verificar  instrumentos de trabalho usual,  

 

as ferramentas de trabalho são a enxada, foice. Planto como nossos 

avôs plantava, pois foi assim que agente aprendeu,e para plantar de 

outro jeito é preciso de dinheiro para investir (MUTUÁRIO DO 

CRÉDITO DO ARATICUM, 2012). 

 

Certamente que os baixos salários, as precárias  políticas de educação profissional 

no campo, instituições de fomento e assistência técnica estruturada, dentre outros fatores,  

contribuem para o baixo poder de consumo de insumos, equipamentos, tecnologias e técnicas 

modernas  na agropecuária de pequeno e médio porte. Tudo isso, porque de fato, o que se 

promovem são as políticas compensatórias, paleativas e controladoras de conflitos.  Assim 

verificou-se a ausência de política de assistência técnica e extensão rural que possa difundir 
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eficientemente o modelo de desenvolvimento para o campo como uma verdadeira inclusão 

dos camponeses com sustentabilidade, conforme o projeto que encabeça. 

Além da atividade agrícola de subsistência algumas famílias têm uma pequena 

criação de animais bovinos leiteiros, caprinos, ovinos, suínos e aves, os quais vendem nas 

feiras-livres. Na pecuária, predomina a bovinocultura do leite, ovinocultura e avicultura.  O 

leite quando excede, as famílias têm utilizado para uso próprio, produção de manteiga, queijo 

e requeijão, fabricados artesanalmente em suas próprias residências. O excedente é vendido 

praticamente a preço de custo (em média R$ 1,00/L) as empresas de lacticíneos, Sabe, 

Nativille, Betânia, Big Mil, dentre outras. Além disso observaram, 

 

aqui todo mundo planta apenas o necessário para viver, mas só  

quando tem sinal de inverno. Serve para ajudar complementar a renda 

quando vendemos os ovos,  a galinha etc, na feira, mas  se não fosse 

as ajudas do governo a coisa era mais difícil, porque aqui é difícil ter 

um inverno bom e colheita (MUTUÁRIO DO ARIBÉ, 2012). 

 

na maioria das vezes quem planta fica no prejuízo, gasta muito,e 

quando vai vender é uma micharia,quem ganha mesmo é quem 

compra para armazenar e revender no período da seca  (MUTUÁRIO 

DO ARIBÉ, 2012).  

 

Associado a precarização da podução e comercialização, os indicadores  sócio-

econômicos no capítulo anterior não possibilitaram  refutar o cenário da mobilidade do 

trabalho, desemprego, baixas rendimentos e grande dependência de políticas compensatórias, 

“aqui muitos jovens e pais de famílias trabalham no alugado e conta com a ajuda do governo”  

(MUTUÁRIO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO VARZEA GRANDE,2012) .                     

O mais preocupante é a  visão mínima de cidadania entre as famílias assentadas 

pelo crédito fundiário. A comparação entre o ontem e o hoje acerca das condições de  ser 

pobre sem terra e pobre com terra, levam a uma compreensão de que estão em melhores 

condições de vida no campo, restringindo o conceito de  cidadão de direito ao cidadão 

consumidor (DRAIBE,2006). 

 Este é um risco da retração dos ganhos sociais  históricos das lutas, que vem 

sendo resumidos à aceitação do mínimo social para atendimento das necessidades humanas e 

sociais (PEREIRA,2006). Nessa trajetória, percebemos uma regressão da visão crítica de 

sociedade numa perspectiva ampla do direito para uma leitura pontual e localizada, que nos 

leva a questionar acerca das demais políticas que fazem parte da plataforma de mercado. 

Assim continuamos a indagar:  as políticas de crédito e assistência  técnica e extensão rural 

agregadas aos demais  arranjos de políticas têm enfrentado a questão social no Alto Sertão 
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do Sergipe?  

Dessa realidade podemos  considerar que ela é parte da histórica política dirigida 

para fortalecer a vida do homem do campo,e que sempre estive no Brasil atrelada ao tripé: 

modernização tecnológica, crédito rural e assistência técnica (MARTINS,1992). O foco 

produtivista e centralizado num modelo que vinha de cima para baixo  nos legou uma cultura 

de vida e produção no campo reprodutivo do modelo  capitalista, sobretudo orientado pelas 

experiências  norte-americanas ( ZAIDAN FILHO,1998). 

O desenvolvimento rural era entendido como agrícola, priorizando somente os 

grandes produtores, e não deixou nos dias atuais de priorizá-lo, embora reconheçam a 

necessidade estratégica da agricultura familiar na viabilidade econômica do Pais.           

Foi a “modernização da agricultura”, com características excludentes, que levou 

ao acirramento  do antagonismo e exclusão no campo, encarecimento do alimentos, redução 

da ocupação, dentre outras questões. Assim, o modelo produtivista viveu uma crise, a qual  

contribuiu para a realização da “ressignificação” do rural, isto é,  compreendê-lo não só como 

um espaço agrícola, mas como espaço multifuncional, em que o desenvolvimento rural é um 

conjunto de atividades, com base nas potencialidades locais e regionais. Consequentemente, a 

necessidade de repensar um outro modelo que incluísse os pequenos agricultores. A ideia de 

multifuncionalidade passou a redefinir o espaço rural, 

 

o rural passa a ter como objetivos: reverter a migração rural, combater 

a pobreza, estimular o emprego e a igualdade de oportunidades, 

melhorar a qualidade de vida – mais saudável e segura – e também no 

desenvolvimento rural (El FEKI, APUD ABRAMOVAY, 2000, p.2). 

 

Nessa perspectiva, as políticas e os sujeitos, agentes executores, gestores 

formuladores e beneficiários  devem ser agentes ativos e diretos  na promoção dessa nova 

ruralidade. Para isso,  é necessário competência técnica, entendida  como saber otimizado 

pelos diversos  segmentos  na busca por respostas aos problemas, num contexto plural e 

diversificado (ambiental, social, cultural, econômico e político), considerando a família e os 

grupos sociais atores do desenvolvimento rural. 

Essa nova proposta de ruralidade tem seu alcance legal mediante os avanços da 

Constituição de 1988, que assegura a efetividade do processo democrático propondo a 

descentralização, a participação social, o controle social por parte da sociedade civil 

organizada, e o acesso universal aos direitos. Dela se extrai os artigos específicos no trato à 

questão ambiental e à função social da terra, dentre outras.  O campo mostrava-se propício à 

reconstrução de um modelo de desenvolvimento alternativo ao meio rural, e particularmente 



212 
 

um novo  Plano de Reforma Agrária para o Brasil era necessário, mas com peculiaridades 

regionais,  

 

O II Plano Regional de Reforma Agrária – PRRA, é um instrumento 

que visa a transformação do meio rural do Estado de Sergipe, 

pautando-se por valores de justiça, cidadania, solidariedade, 

cooperação, participação social e democracia. O novo modelo de 

Reforma Agrária proposto, é indissociável de um conjunto de políticas 

públicas de fortalecimento da agricultura familiar, que possa valorizar 

e garantir as condições desse segmento social se reproduzir e 

prosperar diante das profundas mudanças ocorridas no meio rural, 

contribuindo para a vida digna no campo (IIPNRA,2004). 

 

Várias são as perspectivas de mudança  no interior do conjunto de políticas e 

arranjos de políticas.  Nessa direção, o IIPNRA/IIPRRA/SE, como já apresentamos no 

capítulo anterior, trouxe o redesenho dessa nova proposta cuja  reforma agrária não se reduz 

ao acesso a terra, mas se propõe articuladamente à outras políticas e setores para promover o 

desenvolvimento territorial sustentável, o qual  “deve ser não apenas  economicamente  

eficiente, mas também ecologicamente prudente e socialmente  desejável” ( 

ROMEIRO,1998,p.248). 

Sendo assim, o conjunto de projetos e subprojetos  devem ter o objetivo de 

fomentar o fortalecimento das famílias agricultoras rurais numa perspectiva da 

sustentabilidade. Porém, a análise que dirigimos com base nas informações investigadas nos 

possibilitam  compreender que os  instrumentos de políticas têm se materializado como 

ferramentas à serviço do capital financeiro, e no caso, particular,  o programa de crédito 

fundiário que na prática  veio dar sustentação à agricultura familiar. 

Os resultados obtidos nos levaram a considerar que, apesar da crescente procura 

pelo crédito fundiário, a prática do associativismo, o novo paradigma de desenvolvimento, e 

as diretrizes para uma nova ATER não foi possível fortalecer a produção e comercialização. 

Muito menos emancipar os mutuários do crédito recriando-os como agricultores familiares.   

Os protagonistas dessa política no Alto Sertão de Sergipe se deparam com um 

novo projeto encabeçado por velhas práticas reprodutoras de um projeto de classe 

conservador da propriedade privada. Portanto, os trabalhadores e agricultores familiares 

continuam à margem da inclusão à uma qualidade de vida e cidadania. 

 A realidade m foco nos leva a afirmar que o cenário comporta  falsas expectativas 

e a ilusão de que estão no caminho da justiça social e cidadania no meio rural. O que de fato 
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verificamos é a própria contradição engendrada entre a  velha e a nova proposta de reforma 

agrária  ora fundidas  na dinâmica do planejamento e gestão neoconservadoras. 

Assim, essa política do crédito fundiário além de subalternizar às relações sociais 

do seu cotidiano, submete os campaneses às regras financeiras  bancárias, emperrando sua 

condição de sobrevivênica. À luz do discurso de fortalecimento e consolidação agora 

travestido de agricultor familiar, vai sendo incorporado no redesenho das políticas públicas 

para o campo.  

 

5.1.5- Acesso aos direitos sociais universais e segurança alimentar 

 

Os direitos sociais à saúde, educação, assistência social, dentres outros são 

assegurados na Carta Constitucional de 1988. Entretanto, é preciso participar para que esse 

acesso possa ser garantido, principamente no quadro de desmonte dos direitos, dos cortes e 

ajustes neoliberais que incidem exatamente nas conquistas dos cidadãos, e  mais ainda, 

naqueles historicamente excluídos.  

A ineficiência ao acesso aos direitos sociais trazem uma marca histórica nas 

diversas regiões do Brasil. Na caso particular do Alto Sertão de Sergipe, registramos no lócus 

da pesquisa a ausência de equipamentos básicos, posto telefônico e orelhão, transporte 

alternativo,etc. Não verificamos nenhum equipamento social, nem a presença, ainda que 

intinerante desses serviços na localidade. 

Além das precariedades ou ausência de bons serviços nos municípios e povoados, 

o baixo poder aquisitivo, as parcas informações  contribuem para um acesso limitado às 

políticas no campo do direito, e no processo de universalização, que nos leva à afirmar que há 

uma desconfiguração  do estado social universal de acesso aos direitos sociais. 

Esse retrato, parece a contramão do conjunto de ações no território da cidadania, 

das chamadas Boas Práticas (facularia,frigorífico,APLs, PCPR,PNCF,Brasil Sem Miséria, 

dentre outros), os quais, vêm sendo redesenhados no território sertanejo. A presença de 

ONGs, (Caritas, Projeto Dom Helder Câmara, etc), as parceiras públicas e privadas, os 

conselhos gestores, os órgaos do governo e movimentos da sociedade civil organizada via os 

chamamentos dos fóruns para articular a participação e o protagonismo, têm sido alvo de 

descrença e esvaziamento desses  espaços de negociação, conforme sinalizaram conselheiros 

entrevistados em 2012.   
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As políticas fomentadas para o território, bem como, as diretrizes que norteiam a 

construção de Plano de Desenvolvimento Territorial (PDT)  orientam-se estrategicamente  

para uma nova reforma agrária no território conforme sinaliza o IIPRRA/SE que tem em seu 

terceiro eixo estruturador a universalização do acesso a direitos sociais e segurança alimentar.  

O redesenho dessas políticas alicerçam suas diretrizes com base na Constitucional 

de 1988, que em seus artigos 203 e 204 propõe a universalização da proteção social como 

direito de todos e dever do Estado a ser garantido em todo território nacional. Assim, as 

políticas de corte sociais propostas para o campo procuram romper, em tese, com o enfoque 

setorializado e, portanto, efetuar a articulação e integração dos setores, políticas e sujeitos 

mediante participação e controle social. 

Regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social/LOAS/1993/2011, as 

diretrizes da participação e democratização procuram se materializar transversalmente ao 

conjunto dos direitos sociais assegurados constitucionalmente. Numa conjuntura de crise 

orientada pela agenda minimizante do Estado de direitos os desafios são cada vez maiores 

para superar  a focalização e o isolamento das políticas, de modo a enfrentar as expressões da 

questão social no território. 

Nessa direção, as políticas sociais passam a ser operacionalizadas à luz das 

diretrizes democratizantes, num contexto de fortes orientações da agenda neoliberal, que 

propõe a minimização dos direitos sociais. Nesse quadro conjuntural, o acirramento entre os 

projetos societários antagônicos são tencionados pelo discurso do consenso, das possibilidade 

de conciliar os interesses de classes (DRAIBE,2006). Dentro desse redesenho encontramos a 

lógica da  nova reforma agrária. 

Daí, a compreensão assinalada no Plano de reforma agrária nacional, é a de que,  

não basta dar acesso à terra e aos meios de produção, mas é preciso integrar  e articular os  

diversos segmentos do campo, a propriedade e as demais políticas e setores no território. 

Propõe um outro modelo de desenvolvimento que seja sustentável, capaz de reduzir a pobreza 

e desigualdade social, com centralidade no fortalecimento e consolidação da agricultura 

familiar e segurança alimentar .    

Os desafios são enormes, num país em que se verificam fortes traços de exclusão 

social. Em que nem a população urbana, que traz um histórico  de maiores investimentos de 

políticas públicas em detrimento do campo, conseguiu superar os entraves desse processo. 

Sergipe, não está fora desse quadro, muito menos sua área rural. Em particular, as 

famílias trabalhadores rurais e assentados da reforma agrária através do crédito fundiário, pois 



215 
 

estas  sofrem diretamente a força desse estado mínimo, e ou  eneficiente. Contudo, as ações 

pontuais e minimalistas têm sido focalizadas nas famílias trabalhadoras rurais, 

 

aqui, de  vez em quando aparecem mulheres da secretaria de 

assistência para fazer reunião com nos. O que elas fazem mesmo é um 

cadastro e com esse cadastro muitas têm conseguido algum benéfico, 

ajuda em dinheiro como o bolsa família que a maiorira das famílias 

por aqui tem. 

 

As Políticas de Transferência de Renda Mínima (PTRM), a exemplo do 

Programas  Bolsa Família (PBF), Benefício de Prestação Continuada (BPC),    têm ocupado 

espaço mediante acesso das famílias dos mutuários do crédito fundiário. Acerca das políticas 

de proteção social,  as referidas  famílias destacaram a importância desse conjunto de ações da 

política social brasileira nos dias atuais: 

 

o Programa Bolsa Família melhorou um pouquinho, mas o melhor de 

todos os programas até hoje foi Luz Para Todos.  Toda a casa tem luz, 

mas  água a maioria não têm, é um sofrimento, o município não está 

em situação muito diferente, na saúde, a coisa também não está tão 

bem assim, há 4 meses que não aparece médico. A maioria das escolas 

fechou na zona rural, colocaram ônibus para levar o jovem para a 

cidade. Em pouco tempo , os jovem com contato com a cidade  ficam 

com vontade de ir morar nela, além do mais por sair cedo, e chegar 

tarde da noite, não querem mais levantar cedo para trabalhar 

(MUTUÁRIO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO,SANTO 

AGUSTINHO,2012). 

 

A sorte de muita gente aqui é a aposentadoria, auxílio de maternidade, 

auxílios doença, a coisa é melhor através do INSS, sindicato, Bolsa 

Família. È difícil ver esse negócio de território da cidadania, 

assistência, essas coisas que você fala, eu mesmo não vejo por aqui, 

mas outro dia tinha um pessoal da assistência social de Glória veio 

falar com a gente de um cadastro (MUTUÁRIO DO CRÉDITO 

FUNDIÁRIO,ARIBÉ,2012). 

 

 

  Vemos que o entrecruzamento de programas e ações levam estas famílias a de 

fato não saberem definir o sentido das políticas, a natureza e o que de fato é direito do 

cidadão. A ausência de discussão no campo da seguridade  desfavorece o esclarecimento da 

população beneficiária para que a mesma  possa cobrar pela efetividade e continuidade dessas 

ações e primor pela qualidade e universalização desse acesso. 
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Segundo dados do Incra,  em 2008, o Programa Bolsa Família
57

 atendeu no 

Estado de Sergipe 185.293 famílias, com investimento anual de R$ 184.877.388,00 (MDS, 

2008). Para fomentar essas famílias trabalhadoras rurais, em 2009 foram aplicados R$ 20 

milhões para às áreas de reforma agrária beneficiando os Municípios de Canindé do São 

Francisco, Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre de Sergipe, Poço Redondo e Porto da 

Folha, todos situados no “Território do Alto Sertão Sergipano”. Contudo, não segnificou à 

construção de um cidadão consciente de que se trata da seguridade social a quem tem direito.   

Os discursos oficiais entendem que tais ações conjuntas entre governo federal e 

governo estadual têm sido fundamentais para garantir a sobrevivência e permanência do 

homem nordestino no meio rural, em particular, no Sertão de Sergipe. Esta contribuiu para 

desacelerar a mais antiga forma de migração – o êxodo rural, com foco nas áreas bolsões de 

pobreza, daí asseverou liderança, 

 

hoje esta tudo melhor, mas ainda sofremos porque quando 

conseguimos as coisas é com muita demora, e é muito pouco, mas 

temos coisas que nosso geração não teve: escola, luz, casa de 

alvenaria, água,  crédito e auxílio social, então que dizer que melhorou 

muito, mas não deixamos de  ser pobres e precisados. Sempre estamos 

precisando dos homens do poder (PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO 

DO ARIBÉ,2012). 

 

Vários estudos, tais como os de Silva,Silva,(2006); Potyara Pereira,(2006); 

Behring e Boschetti,2008,  apontam que o Bolsa Família é hoje o principal eixo da política 

social, por ser um programa que tem resultado em política  assistencialista com grande 

potencial clientelista. Enquanto uma política focalizada se articula com os processos  de 

flexibilização e a preocupação do trabalho seguida da retirada de direitos sociais e 

trabalhistas, o que transparece que não se trata de uma política complementar as políticas 

universais. No que tange às tendências das políticas sociais na era do neoliberalismo, pode-se 

afirmar que, 

 

a síntese do debate sobre políticas sociais universais e políticas sociais 

focalizadas evidencia a lógica perversa destas últimas. Tais políticas 

têm natureza mercantil:consideramos a redução da pobreza como um 

“bom negócio” e transformam o cidadão portador de direitos e deveres 

sociais no consumidor tutelado, por meio da transferência de renda 

(FILGUEIRAS e GONÇALVES,2007,p.26). 

 

                                                           
57

Bolsa Família - iniciado no governo de Fernando Henrique Cardoso recriado no governo Luiz Inácio Lula da 

Silva, incorpora benefícios como: escola, cartão alimentação, auxílio gás, bolsa alimentação. 
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Na amplitude da diretriz da universalização do acesso à seguridade social, 

compreendemos que no espaço investigado, as demais políticas, saúde, educação e cultura são 

parte do conjunto de ações precarizadas. No entanto, quando os mutuários do crédito 

fundiário comparam a vida pregressa em seu quadro de absoluta exclusão social que marcou a 

vida dos sertanejos, em geral, tendeu a a afirmação de que estão em melhores condições de 

vida, 

 

as coisas melhoraram muito, para quem não tinha nada, hoje com a 

bolsa família muita gente já comprou até TV, som, sofá, 

bicicleta,armário, etc. Acho que se não fosse a bolsa muita gente já 

teria ido embora para São Paulo ganhar a vida (MUTUÁRIO DO 

CRÉDITO FUNDIÁRIO, ARATICUM,2012).  

 

Entre as famílias que visitamos constatamos que alternativa, além do conjunto de 

políticas publicas, assistentenciais e arranjos no território, o assalariamente  da força de 

trabalho masculina é parte da realidade. Também verificamos que, apesar das políticas de 

transferência de renda, a procura por financiamentos de créditos são parte da realidade dessa 

famílias que, entre os mutuários entrevistados todos são deveres. 

Vemos que no atual cenário se reconfigura os novos pobres do campo,  só que 

agora com uma melhor aparência nas condições de moradia, sujeitos  desmobilizados  e  

atentos às mínimas ações acalentadoras  da pobreza. Assim, conforme sinaliza Boschett 

(2012), encontra-se um cenário que desuniversaliza  os direitos para otimizar a pobreza.  

 

5.1.6 - A perspectiva de sustentabilidade e matriz agroecológica: por um novo modelo de 

ser e produzir 

 

Em decorrência dessas discussões sobre o paradigma do desenvolvimento  

sustentável, nos diversos estados brasileiros e particularmente em Sergipe as políticas 

públicas passaram a  adotar a diretrize da sustentabilidade em suas políticas, programas e 

projetos com medidas de correção, conservação e/ou proteção ao meio ambiente conforme 

recomendações das conferências nacionais e internacionais e por força da legislação 

ambiental. E no bojo desse processo, a Política Nacional de Reforma Agrária (PNRA) em seu 

II Plano Nacional de Reforma Agrária – II PNRA (2003, p. 11) enfatizou que, 
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um dos elementos centrais de um projeto nacional soberano reside em 

um novo padrão de desenvolvimento para o meio rural assentado na 

reforma agrária e no fortalecimento da agricultura familiar. Onde a 

ação compartilhada do Estado e da sociedade civil é capaz de 

desconcentrar a propriedade da terra, alterar a estrutura agrária, 

criando condições para a eficácia das políticas de fomento à produção, 

de garantia da sustentabilidade ambiental e de universalização do 

acesso à direitos. 

 

Orientado pela diretriz agroecológica e sustentável, a proposta do Plano Nacional 

de Reforma Agrária  torna obrigatório  o cumprimento da Legislação Ambiental (LA). A LA 

passa a ser uma exigência legal e imprescindível à celebração de financiamento de 

propriedade rural, conforme a Política Nacional do Meio Ambiente. 

No IIPNRA/IIPRRA/SE a terceira  diretriz de estruturação é a da sustentabilidade 

e adoção de matriz agroecológica, cujo pressuposto parte da necessidade de mudar a matriz 

produtiva incrementada pelas políticas de desenvolvimento agrícola brasileiro que 

favoreceram a “modernização conservadora da agricultura” nos anos 1970 (GRAZIANO 

SILVA, ). Esta foi insustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental. A matriz de 

sustentabilidade proposta pela nova reforma agrária não mais centra nos indicadores sócio-

econômicos, mas nos indicadores sócios-políticos e culturais do desenvolvimento consistindo 

no paradigma da sustentabilidade. 

Conforme o Plano, a política de desenvolvimento territorial sustentável deverá 

orientar-se para promover a recuperação, preservação e conservação dos recursos ambientais 

através de um manejo adequado; a viabilidade econômica dos assentamentos e demais 

agricultores familiares no seu entorno.  Coloca à disposição das famílias beneficiárias do 

Plano, os meios indispensáveis à exploração econômica da terra, com garantia da assistência 

técnica e do acesso ao crédito.  

Nessa direção, entende que a superação da barreira do acesso à terra poderá 

proporcionar uma inserção qualitativamente superior na esfera da produção e da 

comercialização de seus produtos, contribuindo efetivamente para a política de segurança 

alimentar da população. 

Outro aspecto importante a considerar é o socio-cultural, aquele que resgata o 

saber local primordial na construção de sistemas agrícolas sustentáveis, com a participação 

efetiva das populações rurais, onde cada grupo produza e aproprie-se de saberes técnicos e 

conhecimentos para participarem na gestão de seus processos de produção, pois a capacitação 

técnica deve se constituir como processo. Para o desenvolvimento destas ações é necessário a 
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realização de zoneamentos agro-ecológicos e agro-socioecômicos, iniciando-se nos territórios 

já definidos, entendendo a importância e a necessidade de alternativas de produção agrícola 

para um desenvolvimento sustentável.  

A adoção do termo sustentabilidade encontra-se expresso no conjunto das 

políticas e arranjos no território, mas praticamente não foi visto em todo processo de 

investigação das  ações concretas.  Alguns eventos e projetos  focalizados foram destacados 

por  propor  a construção de uma nova postura na relação ao  homem e a natureza, assim 

expressa, 

 

nos do assentamento incorporamos como prática a ecologia, a gente 

faz curso, participa de eventos agroecológicos,  ainda este ano, mês de 

julho, tivemos um encontro no Quissamã para discutir prática 

agroecológicas (LIDERANÇA DA ASSOCIAÇÃO DO 

ASSENTAMENTO ARATICUM,2012). 

 

 

Durante as visitas nas áreas adquiridas pelo crédito procuramos conhecer ações 

sustentáveis de que as famílias agricultoras rurais têm participado. Em linhas gerais 

verificamos um esvaziamento de ações dentro dessa perspectiva, apresentando dificuldades 

de compreender os termos: não identificamos ações  diretas do Estado para enfrentar a 

questão ambiental no Território Sertanejo junto às famílias mutuários do crédito fundiário. 

Fazemos uma ressalva para as famílias que contam com a mediação do MST, que têm 

participado de cursos e palestras sobre práticas agroecológicas. Uma questão de âmbito local 

foi destacada na realidade regional, 

 

nos últimos anos têm se intensificado o número de meeiros que aluga 

muitas tarefas de terras a fazendeiros para plantar.   A maioria desses 

meeiros vem da Bahia plantar milho, feijão e com a plantação muito 

grande, lança de jatinho veneno na área da produção porque é mais 

prático e barato. O que acontece é que atinge as propriedades vizinhas, 

pra você ter uma ideia já  matou tudo que é preá e, ... mico, a justiça 

deu encima, mas veja aí, de novo eles continuam jogando veneno, e 

desmatando para plantar para  agronegócio. ....o ano passado a justiça 

proibiu, agora eles colocam o veneno misturado com o feijão e milhou 

e pronto, todo mundo se faz que não ver, porque e gente grande e fica 

por isso mesmo (PRESIDENTE DO SINDICADO DOS 

TRABALHADORES RURAIS,2012). 

 

Acerca desse quadro, durante as visitas técnicas, foi visível  a paisagem de roçado  

em grande extensão, principalmente no município de N. Sra. da Glória. Ainda conforme 

observações  e entrevistas  há um crescimento da cidade que vem se expandindo para o meio 
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rural, devastando parte da vegetação nativa para construção de conjuntos habitacionais e 

outros empreendimentos públicos e privados. Em nome  do progresso ganham legitimidade da 

população, e desmobiliza  as forças dos organismos da sociedade civil de defesa ambiental, 

 

ora, numa região  onde há muito desemprego, quem vai questionar 

empreendimentos que geram mais de 500 empregos diretos e 

indiretos? Quem vai questionar empresários com forte apoio político? 

Quem vai denunciá-los? 

 

Verifica-se todo um contexto de situações e correlações de força que cria uma 

estrutura  sólida para dar cabo ao projeto empreendedor que tem sido encoberto por políticas 

forjadoras num modelo de desenvolvimento que em linhas gerais sinalizam ser  incompatível 

e insustentável. A  implantação do paradigma de desenvolvimento territorial sustentável, 

desde 2003 apresenta propostas programadas, cursos e qualificações na perspectiva de  

incorporar no imaginário uma outra cultura comportamental: identidade local, solidariedade, 

sinergias, nova relação homem-natureza, articulação e integração. Assim destacamos dentre 

as confluência de velhas e novas  práticas algumas medidas que foram estruturadas na agenda 

21, nos anos 90, e agora centra-se no discurso  e que pouco se efetiva no território. 

Algumas medidas propostas oficialmente para enfrentar a desertificação, como: a 

degradação da terra nas regiões áridas, semiáridas e subúmidas, por consequência das 

variações climáticas e atividades humanas, os assentados mostraram desconhecê-los. 

Subentende-se nesse campo que os processos de degradação do solo, recursos hídricos, fauna, 

flora, são agravados pelo uso indiscriminado desses recursos pelo homem, possibilitando 

impactos negativos como, por exemplo, a perda de fertilidade do solo, conseqüentemente 

redução na produtividade, a falta de água, a redução de áreas florestadas, entre tantos outros.  

Podemos afirmar que durante as visitas de campo foi possível visualizar velhas 

práticas  tal com queimadas, uso intenso de produtos  químicos, a exemplo do mata pasto, uso 

de agrotóxico, e a derrubada da mata para a criação de pastagens.  Dentre outras questões, 

verificamos o lixo espalhado em alguns trajetos das propriedades. 

O aumento dos resíduos sólidos implicam na necessidade de uma mudança 

cultural que por sua vez, demandam novos atores e estratégias. Além disso, compartilha  a 

responsabilidade de toda a cadeia produtiva com os resíduos pós-consumo:-freqüencia de 

coleta regular e tratamento do lixo com destino adequado.  Acessibilidade desse serviço que 

contribui para a qualidade de vida do meio   ambiente é importante para a proteção da saúde 

humana e qualidade de vida, conforme propõe IIPNRA/IIPRRA/2004. 

Em termos de serviços públicos local de coleta de lixo doméstico, alguns 
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responderam que há uma regularidade na prestação por parte do poder público, e outros ainda 

disseram que o faziam esporadicamente. Vale destacar que os entrevistados, de modo geral  

estão informados  sobre o uso adequado de lixo e da relação com o meio ambiente. Mesmo 

assim, é muito comum  lixo doméstico por todo o trajeto.  

           O papel do poder  público estadual e municipal na construção de um canal institucional 

de  ações efetivas e discussões de novas propostas políticas  voltada para a participação 

popular e cidadã em prol da sustentabilidade local foi extremante pontual, e com uma  clareza 

de inoperância, verificando um enviezamento dos aspectos conceituais e práticos da 

sustentabilidade e melhoria da qualidade ambiental. 

Acerca do Plano de Desenvolvimento Sustentável no território não detectamos 

nas áreas investigadas uma ação efetiva, embora haja um projeto de política de combate à 

desertificação e ações com recursos definidos no PPA(2008-2011). Daí, extraímos os limites 

que são impostos a esse modelo, que além de conciliar os interesses do capital com o discurso 

enviesado das boas práticas ambientais, cerca-se de uma cultura política municipal que não 

tem intimidade  na gestão e planejamento  de um desenvolvimento sustentável dentro de uma 

forte base ética.   

Assim, observam-se velhas práticas de forma bem naturalizada, dando a entender 

que o desenvolvimento territorial não tem atingido a cultura da boa relação do homem com o 

meio ambiente. Nas atividades produtivas das famílias do crédito fundiário a realidade não é 

diferente, 

 

olha, se for para pagar para trabalhadores fazer a roçagem sai muito 

caro, você coloca um mata pasto no outro dia amanhêssece tudo 

morto, assim, o custo é menor  para quem não tem condições de pagar 

trabalhador é a saída (MUTUÁRIO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 

ARATICUM, 2012). 

 

Em vasta extensão observa-se as pastagens, originadas da derrubada da caatinga. 

Além, disso, verificamos a prática do uso de agrotóxicos, queimadas, mata-pasto, lixo, como 

algo bastante natural. Conforme dados obtidos, somente restam 3% da caatinga no Sertão 

(doc.). No momento da nossa visita técnica nos chamou a atenção alguns camponeses 

derrubando parte da mata para realizar suas atividades bem-sucedidas de subsistência, 

entretanto,  estes têm uma ação menos agressiva à natureza. Entendemos que a médio e longo 

prazos esse processo, se não houver ações de políticas públicas, poderá conduzir ao 

esgotamento da região. Conforme registro fotográfico, vimos a  Mata que os mutuários do 

crédito fundiário vem derrubando para construir suas casas e plantios, 
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Figura 06:Mata da fazenda Ariticum adquirida pelo crédito fundiário município de 

Porto da Folha/SE. 

 
 

Fonte:Silva , Nelmires Ferreira da,2012. 

 

 

Ainda com base no Plano de Sustentabilidade para  Sergipe, o Estado executa  o  

projeto micro bacias hidrográficas.  Este projeto foi desenvolvido no Território do Alto Sertão 

Sergipano, envolvendo os municípios de Gararu, Porto da Folha, Canindé do S. Francisco e 

Poço Redondo e tem por finalidade a recuperação de sub-bacias da Bacia Hidrográfica do Rio 

S. Francisco, em Sergipe. Através do qual foram promovidas ações de preservação e 

recuperação ambiental das sub-bacias do Rio Curituba, Riachos da Serra, do Cedro e do 

Cururu, Córregos Croata e Cachoeirinha II, de modo que os resultados contribuam para maior 

disponibilidade de recursos hídricos. Em convênio com o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, foram investidos recursos da ordem de R$ 211.970,00.  

Vale destacar que entre os entrevistados, apenas dois disseram  ouvir falar dessa 

ação do Estado. Há um grande  desconhecimento sobre as práticas de sustentabilidade, 

normalmente se restringe a pequenos grupos de debates, seminários, fóruns,etc promovidos 

por  órgãos e instituições governamentais e não governamentais. Assim, entendemos que o 

modelo de produção redesenhado no PNRA/IIPRRA que propõe gerar uma cultura 

agroecológica, encontra-se inoperante. 

A sustentabilidade na perspectiva econômica encontra-se como uma fonte de 

grande importância para a sustentação local à produção de leite e derivados têm sua forte 
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vocação do sertão. É no sertão onde se encontra  a maior bacia leiteira, entretanto, os arranjos 

dessa produção tem favorecido o ingresso de grande grupos capitalista, concentrando riqueza 

e expandindo o capitalismo  no território. Além disso, observar uma constate derrubada da 

caatinga para a criação de pastagens. 

No aspecto da sustentabilidade local,  já não se  encontra um cenário mórbido, 

como nas décadas de 1970 e 1980. De fato houve uma injeção de recursos e políticas que 

causam uma outra imagem entre o ontem e o hoje, poderíamos dizer que há uma “pobreza 

mais organizada”, com mais  poder de consumo e ser otimizada para mobilizar pequenas 

economias locais, o que tudo nos leva também à construção de um outro imaginário expresso  

nas falas, que não deixam escapar  as contradições, 

 

aqui ninguém não passa mais fome, mas o desemprego é muito 

grande, o sujeito tem que se virar, muitos vão trabalhar na capital nas 

empreiteiras, nas safras, nos fechamentos de barragem 

(PRESIDENTE DO SINDICATO,2012). 

 

apesar de grandes melhorias no campo, ainda saem jovens para 

trabalhar na construção civil, na colheita do café em Minas, de 

domésticas (IDEM,2012). 

 

Acerca da mobilidade para o trabalho  Gaudemar afirma que, 

 

a intensa mobilidade para o trabalho, momento da submissão da 

mobilidade do trabalhador às exigências do mercado, aquele em que o 

trabalhador, à mercê do capital e das suas crises periódicas, desloca-se  

de uma esfera de atividade para outra... (1977,pp.193-194). Nesta 

lógica, a mobilidade da força de trabalho é assim introduzida, 

inicialmente, como a condição de exercício da sua ‘liberdade’ de se 

deixar sujeitar ao capital, de se tornar a mercadoria, cujo consumo 

criará o valor, e assim produzirá o capital, 

(GAUDEMAR,1988,p.190) 

 

Numa análise genérica, as causas desta situação situam-se no desenvolvimento 

desigual do capitalismo no campo e na cidade, que, ao promover a desigualdade, a 

expropriação e a exclusão, cria um enorme contingente de pobres demando terras. A pressão 

demográfica para entrar na terra torna-se enorme com vistas à superação da miséria e da 

pobreza.  

Para o Sociólogo José de Souza Martins,  "No Brasil,  desde a abolição da 

escravatura o capitalista é   também proprietário de terra,  restrito a possibilidade de uma    

grande coalizão social e política em favor da reforma. Ela é aqui   mais questão social, pelas 

injustiças que a cercam, do que questão estrutural, de organização e funcionamento da 
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sociedade", (jornal O Estado de S. Paulo, 11-03-2012): 

 

segundo o sociólogo, "o caso brasileiro, como já ocorreu em  outros 

países, sugere que a reforma agrária tem data de validade.      Ou 

ocorre na conjuntura histórica propícia, a do encontro dos   fatores, 

causas e possibilidades que a pedem e viabilizam, ou  perde a 

oportunidade histórica e declina para acomodar-se na   rotina 

institucional do Estado e do cansaço dos movimentos   sociais". 

 

Verifica-se avaliações positivas do referido programa, até mesmo, com a 

prorrogação do convênio com o MDA e a liberação dos novos recursos, com previsão de 

investimentos totalizando cerca de R$ 120 milhões para a promoção do maior programa de 

reforma agrária já realizada em Sergipe. Os resultados são confirmados pela Empresa de 

Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe – PRONESE, ao informar que, entre 

2008/2012, os projetos implantado beneficiaram cerca de 31.100 famílias, representando um 

investimento de R$ 83 milhões em ações de infra-estrutura e de tecnologia, como aquisição de 

tratores, construção de casas populares, implantação de rede de eletrificação rural e rede de 

esgoto em todo o Estado, com destaque para o território do sertão.   

Em entrevista com um membro do MST/SE, em relação à leitura que o 

movimento faz do mecanismo de acesso à terra através do crédito fundiário, foi verbalizado,  

 

há posições divergentes entre os representes nacional e regional, faz 

parte, opiniões diferentes, aqui nos chegamos ao entendimento de que 

não havendo as condições para a reforma agrária pela luta, pode ser 

feita através da compra, como uma alternativa, contudo, entendemos 

que, esse aparente conjunto de melhorias, tem uma relação direta com 

o acesso às políticas sociais (BPC,BF, ensino superior) cerca de  62% 

são beneficiários de renda mínima (2012). 

 

 

Entre todas as pessoas e instituições com quem conversamos,  o que ouvimos 

acerca desses projetos era que  “não conheciam, conheciam pouco, ou ainda não conseguiam 

diferenciar todos esses nomes”.  Acerca desses arranjos no território, o gestor fala das ações 

de reforma agrária dizendo, 

 

o Incra vem passado por graves problemas, parece que este órgão não 

serve mais para fazer reforma agrária. O Estado tenta passar a frente, 

capturar os recursos para as ações no território,  divulgando a reforma 

agrária em seu nome. ... não temos uma política de  Estado, mas uma 

política de governo. O mote é a política no território da cidadania, o 

desenvolvimento territorial sustentável e o crédito fundiário, como 

carro-chefe para se fortalecer a imagem de um governo, ou talvez de 
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uma sigla partidária (TÉCNICO DO SR//23,2012). 

 

...agora só se fala na política do território da cidadania, o 

desenvolvimento territorial sustentável e o crédito fundiário, como 

carros-chefes para se fortalecer a imagem de um governo, ou talvez de 

uma sigla partidária.....parece que não sabemos mais fazer reforma 

agrária (TÉCNICO DO SR//23,2012). 

 

A abordagem territorial  sustentável conforme  discursos oficiais, têm sido 

entendida à luz de uma análise que permite explicar o papel do contexto e do espaço social 

como fator de desenvolvimento, percebendo as especificidades locais e regionais. No entanto, 

nossa análise rigorosa compreende que esta pode escamotear os reais determinantes do 

processo de desenvolvimento desigual, excludente e periférico, instrumentalizando o território 

para tal fim.  

Daí decorre o significado do território e dos seus usos particulares, inclusive para 

o uso eleitoreiro partidarista. Numa compreensão mais ampla, podemos  considerar que, 

apesar dessa mudança paradigmática proposta na base legal, a força  de diretrizes do capital 

mundial, os interesses da política nacional e local e  a cultura societal  haurida por forte base 

conservadora nos leva a crer que vivemos no território do fetiche das ações e políticas, nas 

quais somente um olhar crítico apurado pode desvendar o movimento desse real.  

Daí,endagamos duas categorias: nova reforma agrária, desenvolvimento territorial e 

sustentabilidade nos rumos do desenvolvimento? e/ ou fim ou reedição da questão agrária na 

atualidade? 
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CAPÍTULO 6 – TERRITÓRIO  E  A NOVA REFORMA AGRÁRIA: UMA RELAÇÃO 

DE MULTIPLOS CONSENSOS E MULTIPLOS INTERESSES 

 

“A única revolução possível é dentro de  nós” 

                                                                                           (Mahatma Gandhi) 

 

 

 

Neste capítulo passamos a discutir o acesso às políticas no território e a sua relação 

com a reforma agrária, destacando a participação dos sujeitos, o compartilhamento de 

responsabilidade sob o discurso dos múltiplos consensos entre Estado e sociedade civil. Frizamos 

o papel dos mutuários do crédito fundiário, particularmente no seu protagonismo pelo acesso à 

terra e as  políticas no território. 

Para isso, retomamos as questões que foram elencadas na construção do problema de 

pesquisa: i)será que o crédito fundiário e a  abordagem territorial têm a capacidade de contribuir 

para o enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais na área em estudo?;ii) qual o 

sentido e o significado da relação desenvolvimento territorial e nova reforma agrária? 

O objetivo é acompanhar o movimento dos  atores sociais, mutuários do crédito 

fundiário em seu processo de conquista da terra e dos  direitos sociais, bem como, aos arranjos de 

políticas no território. Daí, imprimimos uma análise para compreendermos o sentido e o 

significado dessa política em sua relação ao crédito fundiário e o desenvolvimento territorial 

enquanto mecanismo de criação e recriação do camponês. 

6.1Projeto compartilhado entre multiplos consensos e interesses 

 

6.1.1 Um território de múltiplos interesses: 

 

Conforme já observado anteriormente, foi a partir da década de 1990 que o Estado 

brasileiro descentralizou suas ações de modo a possibilitar  intervenções de corte social no 

próprio município. Para tanto, utilizou-se do discurso de que os governos locais e as 

organizações da sociedade civil, por estarem mais próximas das comunidades e famílias, 

teriam maiores possibilidades de formular e executar políticas, programas e projetos,etc 

próximos as demandas da realidade social. 
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Para a efetividade do modelo de gestão,  o processo de descentralização e 

municipalização, passaram a ser diretrizes que impõe a redefinição de papéis, atribuições, 

competências e responsabilidades do Estado e da sociedade civil. Trata-se de um caminho na 

construção de uma nova forma de governar; consolidar e fortalecer e/ou, contraditoriamente, 

fragilizar e afastar as organizações sociais tradicionais, como as associações e sindicatos. 

A reconstrução  de novos espaços públicos de negociação dos interesses coletivos, 

a exemplo dos colegiados fóruns territoriais têm sido institucionalizados. Além disso, a 

participação se estende via fóruns, reuniões ampliadas, via organizações de base comunitárias, 

associações que exaltam a força do protagonismo social na luta pelo acesso a bens e serviços, 

bem como, aos direitos sociais universais. 

Nessa perspectiva os diversos programas, projetos e ações no território do Alto 

Sertão de Sergipe, têm perseguido essa direção social e política. Com base nesse quadro de 

construção de novas políticas, considera-se a proposta democrática, capaz  de engendrar uma 

nova cultura na gestão social do bem público. Contudo, esse terreno da participação encontra 

barreiras impostas por um largo período na história do País que viveu o auge de uma cultura 

autoritária, e que hoje convive com instrumentos que fragilizam o papel ativo dos sujeitos, o 

qual se verifica  claramente no diálogo entre os gestores e conselheiros, 

 

os conselhos, associações, movimentos sociais, sindicatos e gestores 

logo de início se mostraram  não só curiosos, mas pareciam que era 

uma porta da esperança. Acreditavam que poderiam  conseguir 

recursos para o território, e claro, para os seus municípios; assim  

tinham muitos participando, ainda que  com muitas dúvidas, será que 

isso vai dá certo? tem futuro? (CONSELHEIRO DO 

CONDETER,2012). 

 

Porém, a participação desses sujeitos coletivos, com vista a integrar e articular os 

setores, serviços, campo-cidade, foi o primeiro desafio apresentado. A ideia de lugar, 

municipalidade impregnada nos valores dos sujeitos, inclusive nos interesses políticos 

partidários, levaram à  polêmicas na hora de definir uma política para o território. Conforme 

articulador do território, não havia  uma compreensão clara do sentido de território, ....até 

porque estávamos acostumados a falar no lugar, além disso, não havia o exercício da 

participação social. 

Num panorama geral das diversas ações no território, poderíamos visualizar os 

arranjos que vêm sendo executados no território com a participação dos sujeitos representados 

pelos conselhos territoriais e municipais. Daí, podemos compreender que o modelo territorial 

vem apresentado resultados que à luz dos noticiários oficiais, fortalecendo o território. No 
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campo empírico associado à pesquisa podemos constatar outros elementos possíveis de lançar 

outro olhar sobre as ações e respostas desse modelo, 

 

dos  projetos que foram  definidos como necessários para a cidadania 

dos sujeitos sertanejos, as Boas Práticas muitas não foram implantadas 

até hoje e outras estão galgando passos de tartaruga. Além de que 

tiveram projetos que, embora aprovados, tiveram os recursos 

bloqueados por causa da inadimplência das prefeituras, o que devem ao 

INSS (CONSELHEIRO DO COMITÊ DO ALTO SERTÃO,2012). 

 

No cotidiano, verificamos que tal abordagem embora tenha proposto materializar-

se via  integração de ações, setores, segmentos e políticas, focam em ações e arranjos 

chamados de Boas Práticas: Facularia, Arranjos de Produção de Mel, do leite (APLs), 

equipamentos para produção (ordenhadeira mecânica, trator, barco de pesca, etc).  

As sinergias entre os sujeitos sociais exigidas entre atores locais do território não 

substituem as políticas macro estruturais de desenvolvimento, entretanto, elas invadem o 

cenário e vários são os sujeitos que programam  as “boas novas”. Há quem afirme que a 

permanência da tradição cultural oligárquica e clientelista do poder local que opera na 

contramão dessas novas experiências de democratização das políticas públicas, 

reconhecimento de direitos e fortalecimento da cidadania têm se retraído, até porque as 

políticas estão amarradas por pré-requisitos, entre estes,  condição de formar conselhos 

gestores. (ARTICULADOR DO TERRITÓRIO DO ALTO SERTÃO /2009).  

Ainda, com base nas palavras proferidas pelo articulador do Alto Sertão 

(GESTÃO,2009), alguns desafios estão presentes, no que diz respeito à ampliar e conservar a 

infra-estrutura produtiva e promover o desenvolvimento visando  identidades dos territórios e 

na participação popular.  Dentre outros, verbalizações, 

 

promover a competitividade dos arranjos produtivos locais; fomentar 

inovações tecnológicas; garantir a preservação dos recursos naturais; 

garantir o acesso à justiça gratuita e o respeito à cidadania; promover 

ações de proteção social; promover ações de inclusão pelo trabalho e 

pela renda; garantir a melhoria das condições de habitabilidade ofertar 

serviços públicos de qualidade. Garantir a ética e a transparência dos 

atos  governamentais; garantir a participação e o controle social; 

modernizar a administração pública do   ponto de vista tecnológico e 

gerencial (CONSELHEIRO DO TERRITÓRIO DO ALTO 

SERTÃO,2012). 
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Podemos considerar, de modo geral, que essas atividades em execução trazem 

dentre os indicadores positivos, a sua própria construção como fruto da sociedade civil 

organizada.  Assim, como, também, entre as já debatidas questões-problemas identificadas, a 

sobreposição de ações,  desarticulação, domínio de interesses particulares, questões de ordem 

política partidária, deficitária participação, que  nos levam a afirmar que o modelo de 

desenvolvimento territorial reproduz velhas práticas com discursos democratizantes modernos, 

hauridas num viés que ora se diz progressista, ora claramente neoconservador.  

Daí, analisamos a política do território à luz do protagonismo dos sujeitos 

representados através dos conselhos, como mais uma ferramenta estratégica à serviço do poder 

público, capaz de fomentar um mecanismo de desenvolvimento incluindo pequenas produções 

para incrementar  o  mercado. De outro, ameniza a pobreza e a desigualdade social. 

O paradigma territorial vem se transformando em um laboratório de programas 

sociais, sustentado pela força da sociedade civil organizada para acompanhar as políticas de 

diversas áreas, dentre estas, a reforma agrária, como modelos e concepções distintas, e a cargo 

das esferas governamentais e não-governamentais. Este panorama no qual se redesenha o 

modelo de políticas no território  traz resultados que  carecem de avaliações objetivas. A 

decisão de priorizar o social em um quadro de restrições de recursos coloca na ordem do dia o 

debate sobre a eficácia e eficiência dos programas de combate à pobreza. 

Na avaliação do referido articulador do território, não basta disponibilizar recursos 

financeiros, pois um programa mal formulado pode esgotar rapidamente seus recursos sem 

atingir seus objetivos. Fatores como custos burocráticos, monitoramento, corrupção, 

vazamento de benefícios para grupos não alvos etc, podem exaurir as fontes de recursos, 

reduzindo a eficiência e a capacidade dos programas de realmente atingir os pobres, além de 

outros fatores. 

Nos últimos três anos, observamos através de relatórios técnicos das políticas 

incrementadas pelo Estado, bem como, através das visitas de campo no território do Alto 

Sertão de Sergipe os seguintes dados: conjunto de ações das chamadas Boas Práticas que vêm 

sendo operacionalizadas, a saber: criação de cooperativas e associações, programa de geração 

de emprego e renda, programa de beneficiamento do leite, armazenamento da produção, 

criação dos IFSE (Instituto Federal de Sergipe), projetos de implantação/revitalização das 

casas de facularia, construção de fábricas de lacticínios e processamento de milho, da 

apicultura etc. 

As ações de Boas Práticas incluem também, eventos (seminários, palestras, 

oficinas) como mecanismo de debate, reflexão, avaliação e levantamento de propostas que 
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possam nascer de forma coletiva. Assim, dentre estas podemos também citar: o  lançamento 

da Semente Caatingueira, em parceria com a EMBRAPA; audiências públicas em parceria 

com INCRA e Movimentos Sociais para discussão de um novo projeto alternativo; Dia da 

Agricultura Familiar em parceria com MDA e outras instituições; Participação em 

Conferências em parceria com a UFS.  Para promover a mobilização da população nos 

debates alguns eventos foram e vêm sendo promovidos. Estes trazem informações  e debates 

que sinalizam abordagens e perspectivas para o desenvolvimento do território, como podemos 

ver abaixo alguns folders: 

  

 Figura 11: Eventos no território do Alto Sertão de Sergipe 

 
 

  Fonte: Confecção de Folders, FERREIRA, Gismário Nobre,2012. 

  

  

  

Durante os fóruns territoriais, foram discutidas as necessidades da região,  e ao 

mesmo tempo,  coletivamente, foi montado um conjunto de propostas e em  seguida 

encaminhadas ao poder público. 

A criação de conselho é condicionalidade para que as propostas de ação sejam 

aprovadas e acompanhadas para serem viabilizadas  enquanto subprojetos. Assim chegou-se à 

compreensão de que a missão é: “Fortalecer a participação popular, de modo a garantir a 

implementação das políticas públicas e o desenvolvimento das potencialidades econômicas 

do território, com o envolvimento das suas organizações representativas, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável (Relatório do Fórum Teritorial no Alto Sertão de Sergipe,2007). 
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Vale destacar que no caso do Alto Sertão de Sergipe, para a construção dessa 

política, houve a participação das Ligas Camponesas, Grito da Terra, Marcha das Margaridas, 

Marcha dos Sem-Terra, GT´s e Interação com os movimentos sociais. As discussões 

favoreceram a apuração das demandas e avaliação dos entraves.  

Para a estruturação dessa política foram implementadas uma base legal, a qual se 

solidificou com respaldo no Estatuto da Terra, Manual de Crédito Rural – MCR, Política 

Nacional de Reforma Agrária (IIPNRA); Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF); Política Nacional de ATER; Programa Nacional de Crédito  

Fundiário Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais e Lei da 

Agricultura Familiar. Dentre as diretrizes norteadoras do território,  alicerçaram-se na 

Ampliação e Fortalecimento da Agricultura Familiar; Realização da Reforma Agrária e 

Acesso à Terra; Promoção da Inclusão Social e Combate à Pobreza Rural; Promoção do 

Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais; Transição para Agricultura de Base 

Agroecológica e Promoção da Igualdade de Gênero, Geração, Raça e Etnia.  

Com base nas referidas diretrizes, a adoção da abordagem territorial propõe-se, 

entre outras coisas: a estimular alianças, parcerias, o compartilhamento de responsabilidades e 

a atuação solidária; fortalecer a identidade territorial, estimular a oferta de políticas públicas 

focadas nas demandas sociais, fortalecer o capital social e a participação das populações 

rurais para a gestão social das políticas públicas no território, adotar o planejamento 

ascendente, atuação descentralizada, em sintonia com a sociedade civil, com os movimentos 

sociais e com os poderes públicos, por fim, priorizar a superação da pobreza, a erradicação da 

fome e a inclusão social. Para Vasconcelos, 

 

[...] a gestão do território  é proposta como  objeto de aprendizagem 

dos atores sociais. È na gestão dos fins e dos meios  que o território 

vai sendo apropriado pelos atores e desenvolvendo neles o sentimento 

de pertencimento (2006,p.18). 

  

Podemos registrar que o enfoque dessa política toma como eixo para seu  

planejamento a gestão social, a  articulação de políticas públicas, a integração de espaços / 

atores / mercados, a formação de parcerias e a organização das institucionalidades territoriais 

– CONDETER.  Acerca desse modelo “Dito Inovador”  uma fala generalizante no colóquio 

sobre as ações no território ocorridos na UFS/2011, inferiu-se que o processo de 

desenvolvimento territorial implantado SDT/MDA, incrementado pelo governo do Estado de 
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Sergipe  nos dias atuais, apresenta dificuldades de operacionalização faltando maior 

envolvimento e integração, inclusive por parte de algumas prefeituras municipais. 

A questão do território e os arranjos de políticas têm cada vez mais se firmado 

como uma política de Estado  tencionada  a fortalecer os mecanismo de gestão social, capaz 

de incorporar os diversos segmentos no processo de governabilidade (capacidade de governar) 

e governança, governabilidade
58

 (capacidade e  força de exercer o poder). 

Visa ampliar a força do Estado para enfrentar as expressões da pobreza e 

desigualdade no mundo contemporâneo. Para isso, seus idealizadores, propagam que o 

redesenho  desse modelo partiu de necessidades reais, cuja implantação não seja mera 

repetição de ações de cima para baixo e de natureza estritamente compensatória. Entretanto,  

entre outros elementos capturados  no território destacamos, 

na realidade essa ideia de sociedade participar  propondo e decidindo 

sobre os rumos das políticas no seu território não  tem como fugir de 

interesses partidários, pois mesmo o conselho territorial, que brigou 

para  ser composto por 1/3 da sociedade civil, não mais paritário como 

o municipal,  as relações são muitos próximas e a dependências de 

favores com as políticas municipais  levam a decisões que favorecem 

não os  interesses do território, mas do município enquanto parte do 

território. Quem vai participar do território sendo de Glória e vai lutar 

para que a UFS seja implantada em Canindé, se esse benefício vai 

trazer progresso para sua cidade, dinamizar a economia local, 

valorizar os imóveis, as terras?.  Claro, a defesa é, têm recursos para o  

território do Alto Sertão Sergipano, beleza, todos defendemos o nosso 

território,agora, para onde deve ser  o recurso aplicado? Aí  vem os 

interesses e conchavo partidários, exemplo, lutamos  para que a UFS e 

a IFES fossem instalados em Glória (CONSELHEIRO DO 

CONDETER DO ALTO SERTÃO DE SERGIPE,2012).      

 

Não visualizamos no território um movimento integrado e articulado, mas apenas 

algumas ações e sujeitos na tentativa muito mais de alimentar as expectativas do que criar 

condições reais concretas  de se efetivar  melhorias  de vida. Assim, observou entrevistado,  

os sujeitos em suas lutas diárias usam vários chapéus: da economia solidária, do crédito 

fundiário, do agronegócio, da agroecologia, das Boas Práticas, do território da cidadania, 

etc, onde há possibilidade de obter recursos, colocam o chapéu. Somente quando estão em 

                                                           
58

   “Governance” surge a partir de reflexões conduzidas principalmente pelo Banco Mundial, “tendo em vista 
aprofundar o conhecimento das condições que garantem um Estado eficiente” (DINIZ, 1995, p. 400). Ainda 

segundo Diniz, “tal preocupação deslocou o foco da atenção das implicações estritamente econômicas da ação 

estatal para uma visão mais abrangente, envolvendo as dimensões sociais e políticas da gestão pública” (IBID., 

p. 400). 
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sua comunidade é que usam o seu próprio chapéu  (06/06/12) (MEMBRO DO CONDETER 

DO ALTO SERTÃO,2012).  

Certamente  que, nos desafios e  expectativas do cotidiano dos mutuários do 

crédito fundiário, os interesses coletivos também têm suas particularidades, as quais 

suscitaram novos questionamentos, a saber: a própria legitimidade do processo, a condução e 

incorporação desse projeto no interior de um partido político, de um governo que se propõe 

democrático e popular. É preciso dizer, nesta análise que as diretrizes econômicas e sociais 

estão articuldadas de forma indissociáveis. Contudo, a proposta é construir relações não 

essencialmente capitalistas, porém, nas próprias falas dos mutuários de crédito foco de estudo 

observou-se a força da individualidade e do ânseio pelo lucro:   

 

graças a Deus a gente passou a ter nosso lucro, e melhorar de vida, 

possuir um bem (a terra através do crédito), os mais expertos 

conseguem, outros são preguiçosos. O governo tem dado 

oportunidade, quem sabe agarrar cresce, quem não quer fica passando 

fome (MUTUÁRIO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO, SANTO 

AUGUSTINHO,2011).   

  

Por trás do apóio do governo esta implícito  o  objetivo de otimizar o mercado  

regional, certamente, o que estimula  investir em políticas públicas para incrementar a 

podução e comercialização como estratégia potencializadora de recursos humanos e materiais  

essenciais para movimentar o mercado não só interno, mas externo. O que parece não haver 

discordância quanto à prática mercadológica. 

Novas ações são propostas transversalmente no território, norteadas pelas 

diretrizes do paradigma do desenvolvimento territorial sustentável. Assim, apresenta-se a 

sociedade brasileira em 2008, o emergente Programa Territórios da Cidadania  como o mais 

novo conjunto de ações a serem integradas e articuladas se encontra em plena execução.  

Conforme Andrade, em sua dissertação, sobre o discurso do Programa Territorial da 

Cidadania (PTC), considerou em suas análises, 

 

evidenciou-se que o PTC não toca nas causas da pobreza e da 

desigualdade, como o governo propaga. A concepção de território 

expressa pelo programa revela-se com uma perspectiva funcionalista, 

restringindo-o a um limite político-administrativo, uma diretriz 

institucional e não uma construção social com a participação dos 

atores que produzem e se reproduzem  no seu território, imersos em 

conflitos e contradições. Assim, constrói uma falsa ideia de aumento 

dos recursos para o social através da aglomeração de ministérios, 

ações e orçamentos sob o visto de um programa, o PTC, que traz em si 
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as ações e os recursos já existentes, sem que de fato haja 

intersetorialidade.  

 

[...]Entendemos que esse modelo de desenvolvimento é excludente e 

imerso no ideário neoliberal e não deve prescindir  de macro políticas,    

não só isso, é a captura do território para expandir o capital 

(ANDRADE,2010,p. 13). 

 

As ações e arranjos ora se confundem nos territórios, pois este é o alicerce do 

palco onde  os sujeitos são considerados atores  e editores de sua própria história. Na 

articulação  das ações, logo a ideia de rede e intersetorialidade desaparecem quando, se 

verifica a falta de entendimento e segregação das atividades. Assim observamos numa fala de 

um gestor, “o PCPR não tem nada a haver com o PNCF”. 

Nosso entendimento é que o Território Rural, no atual contexto das política a 

exemplo, do Território da Cidadania, com suas diversas ações, deve fazer parte de uma 

mesma dinâmica, em que a articulação deles é que irá promover o território da qualidade de 

vida, entender  que isoladamente as ações e os setores não teriam capacidade para tal. Assim,  

foram visíveis a todo tempo a centralidade em determinadas ações e  a falta de compreensão 

de fato do conceito de território adotado pelo governo. 

O Território, passou a ser visto como ferramenta estratégica para materializar o 

conjunto de políticas que são redesenhadas  mediante articulação do Estado e sociedade civil. 

A Contratualização atual nega a existência do conflito e a luta como componentes estruturais 

do poder. Desta forma, afirma a passividade e o consenso, 

 

reatualiza-se, como estas estratégias, um discurso participacionista 

veiculado  em épocas pretéritas, com conteúdos artigos a classistas, 

vinculados a uma ideia de participação restrita em associações 

organizativas e associativas, que lutam pela solução de carências mais 

imediatas, encobrindo as questões que alicerçam  a própria construção 

da pobreza  (SIMIONATO E NOGUEIRA,2001,p.26). 

 

A aproximação entre Estado e sociedade civil nas particularidades do Território 

do Sertão Sergipano, conforme o entendimento do mutuário do crédito, tem se concretizado 

cada vez mais  como um bom diálogo, pois “o governo Dedá negocia, ouve nos, senta com 

agente (MUTUÁRIO DO CRÉDITO DO ASSENTAMeNTO ARATICUM,2012). 

Neste maginário infere a relação governo do Estado, prefeituras/gestores públicos, 

ONGs, movimento sociais/associações de produtores rurais, que evidencia nas dicussões 

oficiais num cenário positivo, de outros contraposições entendem que,    
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essa  aproximação foi benéfica até certo ponto, pois a questão é que 

por traz desse coletivo, desse tal de interesse e bem comum existe 

muita política partidária. Há muito mais interesse particular, na 

verdade a prática que temos é a da individualidade, da 

competitividade, então fica difícil querer pensar e fazer diferente, pois 

tudo isso, está arraigado no ser humano, talvez daqui a décadas, quem 

sabe, esse modelo venha a dar certo, mas para isso será preciso 

investir em muita educação  (CONSELHEIRO DO 

CONDETER,2011). 

 

Vale observar que a participação e parcerias são entendidas como princípio 

democrático, por isso, foram  incorporados às diretrizes que  norteiam as relações dos sujeitos 

no território do consenso, ou do conflito negociado. Entretanto, não é suficiente estabelecer 

como algo a ser  cumprido, mas que deve ser apreendido no processo de educação dos 

sujeitos. Para isso, é preciso ter clareza da concepção  de participação social que se almeja na 

sociedade.  Acerca disso, destacou Acanda (2006) em seu estudo sobre a sociedade civil e 

hegemonia que há uma alta dose controvérsia no uso teórico dessa noção, tendenciando a ser 

empregada mais como metáfora do que como um conceito, segundo as mais diversas matrizes 

e interesses políticos de direita e de esquerda.  

Nos países comunistas do Leste Europeu ela foi utilizada por aqueles que 

rejeitavam o Estado ultracentralizador e totalitário. Já pela nova direita dos países capitalistas 

desenvolvidos (especialmente Estados Unidos e Inglaterra) foi empregada como parte de uma 

ofensiva neoconservadora pelo controle e defesa do “Estado mínimo”, despojado de funções 

redistributivas, o que redundou no chamado “fortalecimento da sociedade civil”. Ela passa a 

ser apresentada como a “Terra Prometida”, uma invocação mágica capaz de exorcizar todo o 

mal, conforme, 

 

                           sugere Acanda (2006), o boom dessa noção é indissociável da crise de 

identidade política democrática e de esquerda revolucionária. Segundo 

o citado autor, o emprego da noção de sociedade civil vem 

redundando no fortalecimento da ideologia dominante: tudo o que não 

depende do Estado é tido como um passo da emancipação social. Ao 

mesmo tempo aquela noção tende a encobrir as diferenças reais na 

vida social, desaparecendo, com ela, a percepção de fenômenos, 

como: classes sociais, grupos de poder econômico, monopólios do 

capital, dentre outros. A sociedade civil tem sido usada como 

instrumento de canalizar o projeto político de enfraquecimento do 

Estado Social e para disfarçar o caráter de classe de muitos conflitos 

sociais (2006,S/N).   
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Na direção dessas inflexões, passamos a considerar que o eixo do paradigma do 

desenvolvimento territorial e a organização para o acesso ao crédito fundiário, ao propor um 

desenvolvimento sob a negação dos conflitos, engendra a negação da negação das 

contradições. Daí, retroalimentam-se os fundamentos estratégicos da acumulação capitalista 

na mais nova fase do capital local-global, pois subjacente ao ponto de vista do capital está à 

necessidade de manutenção de sua hegemonia, a qualquer custo, alicerçada numa concepção 

de mundo mistificada/mistificadora da realidade, tendenciando-se ao ocultamento das 

desigualdades e aos antagonismos de classes, 

 

nesse panorama, pensar em hegemonia, observa Gramsci, é entender 

que a mudança requer “cabeças” para articular as ideias e sustentar as 

transformações. Sem isto não é possível criar novas formas de 

sociabilidades. “A hegemonia é a capacidade de direção de conquistar 

alianças, capacidade de fornecer uma base social ao Estado proletário” 

(GRAMSCI, IN.: ABREU, 1979, p.45 ). 

 

Nessa compreensão analítica, também observa-se que , 

 

a massa é simplesmente de “manobra” é a mantida “ocupada” com 

prédicas morais, com estímulos sentimentais, com mitos messiânicos 

de espera de épocas fabulosas em que todas as contradições e misérias 

do presente sejam automaticamente resolvidas e sanadas 

(GRAMSCI,1962,p.46). 

 

Imprime nesse contexto de chamamento a participação e ao protagonismo 

popular, a evidente preocupação com o apelo  à força da sociedade civil, num quadro em que 

as decisões são compartilhadas, compactuadas, as responsabilidades são parte  de um estado 

que busca  sua legitimidade e apoio nas bases populares para reproduzir-se, dar continuidade 

ao seu processo democrático, que tem como pano de fundo, o controle sobre as forças sociais.   

 

6.1.2 Na contramão do discurso: acesso  à terra e qualidade de vida 

 

 

Ao pesquisar a proposta do Plano Regional de Reforma Agrária e o processo de 

operacionalização  de acesso  à terra via o crédito fundiário no Alto Sertão  de Sergipe e sua 

articulação às propostas de desenvolvimento territorial pudemos analisar a realidade e o 

imaginário na dinâmica  das famílias mutuárias/beneficiárias,  cuja áreas assentadas 

localizam-se  nos muncipios de N. Sra. da Glória, Poço  Redondo e Porto da Folha.  
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 As famílias em foco são beneficiárias desse modelo de política mediada pela 

compra da terra e que, propõe  um conjunto de ações estruturantes ao acesso aos direitos 

sociais, adoção de novo modelo agroecológico, fortalecimento da agricultura familiar e 

segurança alimentar. Esse enfoque, conforme já discutimos, propõe articular e integrar  as 

diversas políticas para que possa reduzir a pobreza e desigualdade social. 

 Entende que, não se materializará  somente através da distribuição de terra, mas 

do conjunto de arranjos necessários à qualidade de vida e cidadania.  Para isso, as diretrizes 

da descentralização e participação dos sujeitos  foram incorporadas como atores desse 

processo. 

Partindo das falas  dos sujeitos e dos dados investigados na realidade  verificamos 

o olhar dessas famílias para os rumos dessa política no enfrentamento à questão social e à 

peculiaridade da questão agrária. Foram recorrentes as seguintes expressões, 

se comparado a antigamente, oxente!... melhorou muito mesmo, 

antigamente não tinha o dicomer, o que dá pros fios, hoje, bom ou 

ruim agente sempre tem, sempre tem alguma coisa na panela  

(MUTUÁRIO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO ASSENTAMENTO 

ARIBÉ,2012). 

 

Hoje posso dizer que estamos rico com a graça de Deus, temo nossa 

casa, TV, som, nossa criação, aqui tá tudo bom graças a Deus. Poderia 

ser melhor, mas em vista do nosso sofrimento, agora estamos no céu 

(IDEM,2012). 

 

È importante observar que  as condições de melhorias no poder de consumo é um 

elemento  fluido nas falas expressas do cotidiano das famílias assentadas através do crédito 

fundiário. Nesse retrato do território, perguntamos como avaliariam hoje as condições de vida 

das famílias trabalhadoras rurais do Ato Sertão com base na política do território e desse 

conjunto de programas e ações que se propõem articular a reforma agrária. Obtivemos as  

respostas de que, 

 

acho que melhorou pra muita gente, aqui muita gente passava fome, 

agora, é mais difícil isso acontecer. Falta ainda muita coisa, com 

emprego, também muita coisa que promete não chega, se chegasse 

acho que melhoraria muito mais (MUTUÁRIO DO CRÉDITO 

FUNDIÁRIO,ASSENTAMENTO APIDIO,2012) 

 

melhorou mais pra uns do que pra outros, principalmente para quem já 

tinha........ melhorou porque  hoje você ver todo mudo bem vestido, 

com celular na mão, ninguém anda a pé, quando não tem o carro, tem 

pelo menos dinheiro para pegar a topic (CONSELHEIRO DO 

CONDETER,2011). 
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Neste relato podemos entender que entre os sujeitos as condições apresentam 

diferenças de renda, porém todos vivem nas condições de pobres do campo. Apesar da 

diferença ser mais a nível de poder de consumo, além de que se percebe que, as famílias que 

investem nas atividades produtivas  apresentaram  melhores condições de vida, embora, isso 

não signifique dizer que há acesso à riqueza socialmente produzida. 

Do olhar observador da dinâmica da realidade, dos indicadores sociais 

apresentados anteriormente, bem como,  das falas abstraídas junto aos mutuários do crédito 

fundiário,  construimos uma  análise, na qual consideramos que o Alto Sertão de Sergipe tem 

apresentado um cenário de melhorias no acesso aos serviços, embora de forma  pontual. As 

melhorias na infra-estrutura, construção de rodovias interligando o Sertão (Rota do Sertão), 

construção de estradas vicinais, construção de novas escolas nos povoados, Ex.: Nova Franca, 

assentamento Queimada Grande, etc. Contudo, é preciso entender que, com base no conceito 

de pobreza, qualidade de vida e cidadania  na IIPNRA/IIPRRA. Tais medidas são paleativas 

e, de certa forma, acabam  invisibilizando a dimensão real das expressões da questão social.  

 Neste trabalho, optamos intelectual, ético-politicamente pelo referencial teórico 

crítico dialético marxiano, o qual permite uma leitura profunda na essência da relação capital 

e trabalho em seu processo de produção e reprodução. Tais elementos são determinantes 

históricos das expressões da questão social, cujo recorte na singularidade do sertão visibiliza 

os antagônismos presentes neste território. De outro, alicerça  a abordagem de que dimensiona 

o sentido que os agentes financiadores das políticas públicas de mercado se apropriaram para 

propôr o combate à pobreza rural. 

Compreendemos que,  desigualdade é inseparável de pobreza e da falta de 

trabalho, portanto, inerente ao capitalismo, dado que, nesta sociedade, é impensável o pleno 

emprego. Ora, se a força de trabalho é a única mercadoria de que dispõe o trabalhador, ele 

precisa vendê-la no mercado, para com o dinheiro adquirido comprar do capitalista as 

mercadorias de que precisa para a sua sobrevivência. Assim, com base no ponto de vista 

teórico marxiano, entende-se que, 

 

às condições de vida e trabalho  do enorme contingente de pessoas que 

vivem à margem da produção e do usufruto da riqueza socialmente 

produzida são reveladoras de que a desigualdade social é inerente ao 

desenvolvimento do capitalismo e das suas forças produtivas 

(MOTA,2010,p.21). 

 

Sustentamos no viés da teoria crítica social que  pobreza não é um fenômeno 
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natural, mas  situações produzidas historicamente no processo de produção e reprodução do 

capital, assim discorre Marx, 

 

o modo de evolução da humanidade   modifica-se, quando, “sob a 

forma de guerra das classes entre si e de guerra dos indivíduos entre si 

no seio da classe reinante, guerras suscitadas pelos interesses 

materiais, aparece na sociedade humana à luta  pela 

existência(1975,p.24). 

 

Vale sublinhar que essa visão compreende que o modo de produzir, distribuir e 

acumular bens materiais e riqueza é um produto histórico, resultado da ação de homens e 

mulheres que, se promovem as necessidades de reprodução da vida e das relações sociais. 

Conforme  a clássica referência marxiana(MARX, 1969, p.17), “ os homens e mulheres é que 

fazem sua história , mas sob condições e relações determinadas – , o que revela a coexistência  

planetária de uma polaridade: riqueza/pobreza”. Contudo, as melhorias apresentadas se 

destacam mais pela força do desenvolvimento do agronegócio, 

 

olha, essas melhorias, a  exemplo da construção da rota do sertão, com 

certeza foi muito bom, pois facilitou chegar cidade com mais rapidez, 

valorizou as propriedade lociais, as terras ficaram mais cara, por 

exemplo quem compra uma tarefa de terra por mil, dois mil, em 

menos de 3 anos, houve um aumento especulativo, em que uma tarefa 

é em média vinte a 30  mil reais, claro proxima a essa rota. O que 

podemos pensar dessas políticas é que, quem mais tem terras nessas 

localidades são os latinfundiários, que se beneficiaram ainda mais 

(MUTUÁRIO DO CRÉDITO FUNDIÁRO AUGUSTINHO,2012). 

 

Veja que as políticas têm um foco em dinamizar as economias  do território. 

Assim, alguns investimentos  estão voltados para subsidiar o capital, via especulação das 

terras, contribuem para o aumento do mercado de terra no Sertão favorecendo aqueles que 

têm grandes propriedades. Mutuário, acerca do exposto terce sua crítica, 

 

aqui ninguém compra mais terra por menos de 1000,00 reais, por 

distante que seja. Veja nosso exemplo, aqui na fazenda que 

compramos a 840,00 a tarefa adulando o fazendeiro, ninguém mais 

que comprar por menos de 1000,00, estou falando de propriedades, já 

na divisa com a Bahia, área muito seca,   

 

 Outros  arranjos de políticas no território, que se propõe aliviar a pobreza  e 

desigualdade social, expressões da questão social, agregam o conjunto de ações no 

Territórioda Cidadania, via as Boas Práticas, Programa de Combate a Pobreza Rural (PCPR I 

e II), Mais Brasil, Progama de Acelereção do Crescimento (PAC), Programa Nacional de 
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Crédito Fundiário (PNCF),etc.  Para acessar aos bens e serviços, bem como, aos direitos 

sociais universais no território é preciso participar, fazer uso do protagonismo social.  

Num território marcado pela ações autoritárias, impostas por uma cultura de 

dominação, esse panorama  não só é novo, como desafiador. Assim observou mutúarios do 

crédito, 

 

participo de reuniões no centro Ana Patrícia para conseguir projetos 

pelo território, já foi bom, mas agora estamos lutando para ver se 

conseguimo  kit paz. Queremos a irrigação para produzir e vender na 

feira agroecológica. A Codesfav tentou montar um projeto água 

encanada, não sabemos porque  não consegiu. As vezes acho que a 

vida de ocupado era melhor do que a que estamos agora (EX-

LIDERANÇA DO MST LOCAL,2012).  

 

Se a proposta do acesso a terra é possibilitar melhores condições de vida, a 

dependência das famílias de  pequenas intervenções materiais do estado mostram que há uma 

sobrevivência precária. Ressaltamos na fala acima que não conseguiu sentir as melhorias entre 

o acesso à uma política e sua condição de ocupante, que contribuem para a falta de estímulo a 

participação além de que põe em relevo a força do protagonismo dos sujeitos que continuam 

sobrevivendo em situações ora considerada ainda mais difícil,  

 

sabemos de dinheiro que volta porque não foi aplicado, projetos de 

qualificação promovidos pelo território, já participei muito, já perdi a 

conta, não quere mais participar........às reuniões do território, é para 

dizer que está tudo bom, não falam em reforma agrária, não tem 

oposição, tudo está certo, ninguém pode reclamar....para achar que 

está tudo bom, mas eu falo e quando eu falo , eles não gostam. 

....é muita mentira, eles mente para se  manter no poder..... estamos 

abandonado (EX-LÍDERANÇA DO MST,2012). 

 

Entre os entrevistados as falas se revesam entre aqueles que dizem que há uma 

melhoria nas  condições de vida, e entre aqueles que entendem que  há apenas alguns reparos, 

que conforme  observa Potyara (2006), constituem as chamadas políticas compensatórias. 

Destacamos que, a análise mais crítica foi identificada, principalmente entre as lideranças 

dissidentes ex-lideranças   dos movimentos sociais,  as quais  visibilizaram a ausência de 

preparação para a formação de sujeitos políticos, 

aqui as pessoas aceitam as coisa como são, muitos dizem que Deus 

quis assim, outros porque não acreditam. Tem os que  dizem que é 

preciso se organizar, participar, então estamos divididos, mas o fato é 

que a maioria tem procurado seu canto, viver sozinho, progredir 

sozinho porque as experiências da união não foram muito boa (EX-
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LIDERANÇA  DO MST,2012).    

 

Dentre as questões que geram descrédito nessa política podemos destacar, com 

base nos depoimentos que “a luta e a união que eram importantes desapareceram, é como se 

tivesse que seguir o que esta política ordena, quem reclama só quer atrapalhar”. Também 

ainda temos  dificuldades para obter o crédito,  a  burocracia e a falta de diálogo entre governo 

e povo também existe, embora tenha substancialmemte dito que houve melhorias,  

 

o dialógo com o governo melhorou, mas não é bem assim, é aquele 

diálogo que não discorda, é aquele que aprova o que está decidodo,as 

vezes acha que já chega até nos as decisões, e a gente fica como besta 

achando que temos o poder de decisão (IDEM,2012). 

 

 Na perspectiva da nova reforma agrária situaram maior possibilidade de ter 

acesso a recursos, esfriamento das relações conflitivas, maior número de associações, mais 

políticas públicas chegando até às famílias com os projetos PCPR e TC. Além disso, a 

ampliação da renda mínima (BPC, Bolsa Família) etc. Levam a uma ligeira impressão de que 

o território, é o território da política da política do PT, 

graças Lula, Dilma e Déda, esse pessoal do PT, muita coisa mudou. 

Eles olham mais para o pobre, então por isso, você ver hoje as pessoas 

com suas coisas, quem não tinha nada hoje tem, pouco mais tem, e 

antes a gente não tinha nada (MUTUÁRIO DO CRÈDITO 

FUNIÁRIO, 2012). 

 

 

Encontramos famílias assentadas, e embora com aparente melhorias nas condições 

de moradias e acesso as políticas, verifica uma forte presença de relações partidárias, 

configurando  arranjos que refuncionalizam a pobreza, dando visibilidade a uma situação de 

vida com acesso a serviços e direitos sociais via as políticas de transferência de renda. No 

percurso fomos observando  a dinâmica do território da rota do Sertão de N. Sra da Glória a 

Canindé do São Francisco e Porto da Folha. Nesse trajeto verificamos um movimento de 

reformas de casas, casas de alvenaria e eletrificação rural, e pequenos comércios de bares e 

restaurantes. 
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Foto: 07: Rota do Território do Sertão  

 

  Fonte: Silva, Nelmires Ferreirda da, 2012. 

 

 

    Foto 08: Bar e restaurante na rota do território do Alto Sertão 

 

  Fonte: Silva, Nelmires Ferreira da, 2012. 
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Foto09: Chácaras –bar e restaurante na rota do território do Alto Sertão de Sergipe 

 

Fonte: Silva, Nelmires Ferreira da Silva, 2012. 

 

Essa aproximação entre campo e cidade observada na obra cidades imaginárias de 

José Eli da Veiga, têm levatado questões de ordem territorial e política. De outro, os estudos 

do novo rural do grupo  Graziano, acerca das pluriatividades da economia não agrícola no 

meio rural, leva à uma leitura dessa realidade  a crescente urbanização e redução da dicotomia 

campo-cidade (2002). O novo rural, pluriatividade  são categorias estratégicas  ao 

desenvolvimento do negócio no campo.  

Ainda no percurso da Rota do Sertão, vimos escrito na parede a frase " Ufs no 

Sertão Já!, povoado Sítio Novos, em Poço Redondo, daí extraímos com o conselheiro do 

Condeter que através de abaixo assinado com mais de  40.000 mil assinaturas  encaminhadas, 

solicitando ao governo do Estado o apoio para implantar um núcleo da universidade federal  

neste território. Lá verificamos a construção de uma escola técnica agrícola,IFES, além de 

algumas reformas em praças, construção de escolas, como parte do conjunto de políticas 

neodesenvolvimentistas para enfrentar a pobreza etc, etc. 

Nesse diálogo pacifista foi proposta a necessidade de construção de escolas rurais, 

escolas agrícolas, reformas e construção de praças, quadra de esporte, tanto em povoados ou 

em assentamentos de reforma agrária. O que nos leva a traduzir conforme Netto,(2008),o  

capitalismo monopolista financeiro precisa de condições concretas materiais para poder se 

expandir. 
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Foto 10: assentamento rural do Crédito Fundiário, Porto da Folha/SE 

 
 

Fonte: Silva, Nelmires Ferreira,2012. 

 

 

 

Fota11: Assentamento rural Ra no Município de Poço Redondo/SE. 

 
 

Fonte: Silva, Nelmires Ferreira da,2012. 

 

 

 Esse quadro de mundaças no território sertanejo tem levado  muitos dos 

mutuários do crédito a acreditarem que esta política tem favorecido a cidadania e a qualidade 

de vida. Contudo, entedemos, não se trata de uma política de reforma agrária, mas política de 

desenvolvimento territorial, portanto, são ações não estruturantes, mas focalizadoras, ad hoc, 

conforme Montaño (2006), que não toca nas raízes da questão social, e sua expressão a 
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questão agrária. 

Assim, passamos a analisar algumas falas acerca do IIPNRRA e IIPRRA/SE, que 

vem redesenhando um modelo de reforma agrária alinhado à abordagem territorial, e 

possibilita o acesso pela via da compra ....a reforma agrária é deles, diz uma coisa e faz 

outra, faz como eles querem. Quem sabe de reforma agrária somos nos. Não é nada disso que 

eles falam, dizem, uma coisa e fazem outra.  

Por traz do discurso de reforma agrária, o pano de fundo é,  a expansão do capital 

a apropriação da terra nas relações capitalistas e pré-capitalista, a qual  centra no cerne  do 

rentismo. O Estado apoia os empreendimentos da agroindústria, fortalecendo grandes e 

médios produtores, assim legitimando sua histórica função de subordinado ao capital, 

 

Foto 12: Agroindústria de leite de N. Sra. da Glória/SE 

 
 

Fonte: Silva, Nelmires Ferreira,2012. 

 

 

O Estado capitalista, volta-se para investimentos privados, contribuindo para 

enriquecimento de famílias que anteriormente produziram de forma artesanal hoje produzem 

para abastecer não só mercado local, mas para  atender as demandas  de outras estados 

nordestinos. Enquanto, isso 

a gente vê o progresso de muitos que já têm, e se contentam com as 

ajudas, muitas vezes sem perceber que, são apenas ajudinhas para 

calar a nossa boca, mas sou considerado um linguarundo, por isso, e 

quando digo que não participo dessas engabelações, dizem que sou 

acomodado....diz ainda que eu não luto só fico esperando os outros 

conseguir (EX LIDERANÇA DO MST,2012). 
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Cabe observar que entre os sujeitos que buscamos  o diálogo, percebemos que 

alguns financiamentos onde a atividade properou tornando-o alvo de referência. Tais 

empreendimentos passaram a ser modelo, até como justificativa de que, se o dele deu certo é 

porque teve maior empenho. Verbalizou (J, ASSENTADO DE REFORMA AGRÁRIA)  “os 

que mais cresceram aqui foram aqueles se meteram com empréstimos,  financiamento de 

banco”. As fabriquetas que emergiram a nível  contaram com o crédito via FNE, com injeção 

de recursos públicos, sub o discurso da geração de emprego e renda, e como estratégia de 

desenvolvimento territorial. 

Tomamos como pressuposto a abordagem que afirma que o Estado nasceu para 

conter e conservar os conflitos no limite da ordem. Conforme Marx (1998,p.8)  “ a 

necessidade de um  mercado em constante expansão compele a burguesia a avançar por todo o 

globo terrestre”. Ela precisa fixar-se em toda parte, estabelecer-se em toda parte, criar 

vínculos.  

A função do Estado é precisamente a de conservar e reproduzir a divisão da 

sociedade em classes. O estado nada mais é do que a forma de organização que os burgueses 

necessariamente adotam, “ tanto no interior, como no exterior, para a garantia recíproca de 

sua propriedade e de seus interesses” (IDEM,p.98) 

Assim, o Estado e suas instituições constituem a forma política que as classes 

dominantes exercerem o domínio sobre as demais classes, eliminando as diferenças 

decorrentes do nascimento, da posição social, tornando, a todos, cidadãos. No entanto, Marx 

(2002,p.210) afirma que o Estado ao proclamar a igualdade jurídica, não elimina as diferenças 

de classes estabelecidas pela propriedade privada, mas que ‘longe de abolir estas diferenças 

efetivas, ele só existe na medida em que as pressupõem; entende-se como estado político e 

revela a sua universalidade apenas em oposição a tais elementos”.   

O modo de solucionar os conflitos tendem a se limitar ao horizonte próprio do 

capital,ou seja, “a saída possível está por dentro do capital”. Muito mais que superadores do 

capital, nos períodos históricos da contra-revolução, os conflitos terminaram se restringindo a 

deslocamentos a  um novo patamar das contradições fundamentais do sistema do capital 

(MÈSZAROS,2005; PANIAGO,2007). 

A única classe que vive do seu próprio trabalho é a classe operária. Por essa razão  

é  ela a única classe para a qual a extinção da propriedade privada é condição primeira para 

sua emancipação.  (...) a superação da propriedade privada é condição ontológica 

indispensável para a emancipação operária,  o mesmo não ocorre para os outros assalariados. 
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Acerca dessas relações na gestão dessas políticas, verablizou ex-líder do MST: 

somos escravos modernos, só falta a chibata, sou um dos fundadores do MST e filiado ao PT, 

mas não fico calado diante do que vejo. Eles não gostam quando falo....mais eu falo....sempre 

digo que eles não entendem de políticas para o homem  do campo (2012). 

Quando nos dirigimos aos sujeitos entrevistados, hoje, as ações estão voltadas 

mais para o crédito “é muito pouco para a recuperação  e reestruturação das famílias pobres 

do campo”( SERVIDOR, INCRA,2012). 

 

o Incra tem lutado para conseguir colocar em execução as políticas de 

desenvolvimento e recuperação dos projetos de assentamentos, muitos 

praticamente abondonados. Enquanto isso, se investe todo o dinheiro 

para  implantar mais assentamentos pelo crédito fundiário. Acho que 

isso significa a médio e longo prazos mais famílias assentadas e 

dependentes de políticas públicas, porque não se resolveu sequer a 

situação de pobreza e desigualdade nos assentamentos que existem 

desde os anos 80, imagine esses novos com  famílias endividas pelo 

crédito e pelo Pronaf?  (SERVIDOR DO INCRA,2012)  

 

 

É importante salientar que as áreas visitadas todas se  apresentaram carentes de 

infra-estrutura básica, conforme destacamos no capítulo anterior. Contudo, a presença de 

políticas  de crédito, linhas de acesso à terra e linhas de infra-estrutura, mulher, jovem, negro, 

meio ambiente a gregada as recursos assistenciais atendem seu propósito no sentido de alívio 

à pobreza, conforme depoimentos em sua maioria dos mutuários, e a realidade observada, 

 

olha, apesar de dever ao banco, hoje as facilidade de pagamentos, as 

negociações têm facilitado. Que diz que tá pior? , não sei, mas acho 

que não é verdade, pois , você ver que todo mundo pega num dinheiro, 

todo mundo tem seu celular,   alguns têm carro, tem moto, bicicleta,tv, 

som, ainda está mais bem vestido (MUTUÁRIO DO CRÉDITO 

FUNDIÁRIO,2012). 

 

 

Outro elemento que destacamos em nossas análises é que, no interior dos fatos o 

que se observa é que, a reforma agrária através da luta em muitas realidades não teve o 

sucesso na criação e recriação camponesa, também a RAM, nas áreas  que visitamos, não 

obteve o resultado a que se propuseram centrado na qualidade de vida e cidadania via a 

consolidação da agricultura familiar. Verificamos a reedição de uma nova pobreza, talvez 

com uma melhor estruturação, integrada ao crédito bancário, e de certa forma mais 

despolitizada para o enfrentamento da questão social e suas expresões na realidade do campo.   
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As dificuldades continuam sendo  a incapacidade de produzir para o mercado,  

otimizar a qualidade da produção, capacidade de competir com a média e grande produção, os 

baixos financiamentos (geralmente, são atendidos pelo Pronaf  A e B), as ações focalizadas e 

paliativas. Dentre outras questões, as condições  climáticas não favoráveis (longas estiagens), 

exaustão dos solos, acesso à terra em extensão de minifúndio, etc. Assim, algumas famílias 

trabalhadoras rurais,  acerca do seu processo e reprodução e comercialização afirmam, 

 

a gente  tem nossa produção, mas dependemos, da chuva, pois não 

temos dinheiro para enterrar, além do mais aquelas sementes que o 

governo distribuiu para os agricultores, nem todo mundo conseguiu, e 

quem conseguiu demorou tanto a chegar que, quando entregou já era 

fim do inverno, aí se plantar é certo que não obtenha a colheita 

(MUTUÁRIO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO,2012). 

 

A histórica dependência de fatores climáticos, mostra também que está continua a 

se estender na dependência dos carro-pipas, das ajudas governamentais e não governamentais, 

porém é bom que fique  claro que o problema não é a seca, mas a expansão capitalista e a 

concentração fundiária, raiz da questão agrária. A questão de não investir na produção não se 

trata de comodismo, ou na preocupação com as incertezas, a questão é mais além,  falta de 

uma eficiente política de proteção às famílias agricultoras,   

 

não tem futuro investir na produção no sertão,  é contar com a sorte, 

porque o tempo não ajuda. Além disso, nos pequeno não temos 

dinheiro para investir na plantação, ou come ou planta,......os 

empréstimos do banco são muito pouco (MUTUÁRIO DO CRÉDITO 

FUNDIÁRIO,2012). 

 

O banco continua sendo a porta de entrada para a solução e a porta também do 

endividamento. O fato e que as relações entre os trabalhadores e  agricultores rurais 

encontram-se ainda mais estreitadas, e o socorro muitas vezes vêm da solidariedade entre as 

próprias famílias , 

 

tiveram caras que se deram mal, muitos até se mataram, pois pegou 

dinheiro no banco, deixaram seu terreno hipotecado e depois ficaram 

loucos porque o banco queria tomar sua terra. Foi o que aconteceu 

com meu sogro, a pressão era tanta que ele desmaiou no fórum, se 

salvou porque os filhos fizeram uma cartela, ....e muitos  se salvam 

porque faz cartela,  bingos, eleilões, essa tem sido uma saída para os 

pequeno quando estão em crise, ...o povo faziam tanto leilão que o 

juiz passou a proibir, somente podia fazer que provasse que realmente 

estava precisando (MUTUÁRIO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO,2012). 

  . 
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Com relação à integração da sua propriedade as ações do território, os arranjos de 

tais políticas públicas: Território da Cidadania, Programa de Combate à Pobreza Rural 

(Prosperar/SE), Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Brasil Sem Miséria (Sergipe 

Mais Justo) Crédito Fundiário, etc, parece haver uma verdadeira sobreposição de ações e 

recursos. Somente lideranças e representantes do Condeter tiveram uma  compreensão da 

relação  entre desenvolvimento territorial e  reforma agrária, mesmo assim,  nenhum conhece 

o IIPRRA/SE, embora, no referido Plano haja o nome de várias entidades representativas da 

sociedade civil. Entre as compreensões acerca das políticas no território com base na fala de 

líderes de movimento sociais em destacamos, 

 

o território só existia mesmo  no governo Lula, Dilma deixo de lado, 

hoje o território praticamente não funciona. O  Prefeito é o executor 

dos programas do território, mas o problema é que eles não deixam o 

povo participar como deve,... o território é do povo e foi criado para o 

povo pensar   caminhos para trazer melhorias o dia-a-dia do território 

(ASSENTADO DA RA BARRA DA ONÇA,2012). 

 

Entre as falas sobre os arranjos de políticas públicas no território prevaleceram a 

compreensão  de que está política é a do governo Marcelo Dedá, sempre se diferenciando da 

política de João Alves filho, principalmente nos aspectos relativos ao diálogo entre estado e 

movimentos sociais. 

Fica claro que as ações no território apresentam um forte recorte da atual gestão 

política, pois não se visualizaram nas falas dos sujeitos as conquistas no campo dos direitos 

sociais, mas um grande destaque a força das relações consensuais entre governo e 

movimentos sociais, ...governo está do lado do povo, sempre foi, e esteve do nosso lado. De 

outro, sublinha-se que, 

 

o território no início era bom, trouxe muitas coisas para gente, 

motivou a participar, todo mundo estava entusiasmado pensando  que 

ia conseguir muita coisa, mas foi um engano, mais uma vez fomos 

enganados, com Dilma ela não tem dado prioridade a território 

(GRUPO DE ASSOCIADOS DO ARATICUM2012). 

 

o território é do povo, a proposta de política nasceu para que as 

pessoas pudessem pensar nas políticas que seria boa para melhorar a 

vida dos que vive no território. Mas só uma minoria de conselheiros 

que decide, e o povo esta de fora, muitos nem se quer sabe que 

política é essa (GRUPO DE ASSOCIADOS DO ARATICUM,2012).    

 

As tendências neodesenvolvimentistas das políticas públicas têm reconfigurado 
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um cenário de falsas expectativas e ao mesmo tempo uma clara visão de que o sentido e o 

significado destas estão fincados na mesma raiz: aquelas que conciliam interesses de classes 

subordinadas na atualidade às regras e diretrizes do grande capital internacional 

(HARVEY,2005).    

Esse processo se insere na entrada das famílias na terra tendencialmente através 

da compra pelo crédito   fundiário configurando a possibilidade de concretizar o sonho 

camponês  do acesso à  moradia própria e direitos universais. Indubitavelmente  verifica-se 

um cenário de aparente  melhoria relativa às condições materiais das famílias, que, 

anteriormente, pouco ou nada possuiam. Entretanto, as condições de implantação de uma 

política subordinante à lógica de mercado,  demonstram a inviabilidade de as famílias 

conquistarem sua emancipação e autonomia. As formas-conteúdos dos territórios demonstram 

uma territorialidade que otimiza  estrategicamente a pobreza pois, para fins de ampliação do 

capital, esta é um entrave. 

A subordinação da força de trabalho, da dependência de políticas compensatórias, 

e a degradação ambiental, que se soma à ausência de condições de vida digna são claras 

expressões da questão social no território sertanejo. O redesenho das políticas no território 

alicerçada no discurso da solidariedade e consenso tem uma intenção de ocultar ......  “acaba 

por ser uma ação cega, gerando ingovernabilidade em virtude dos seus efeitos sobre a vida 

econômica, mas também, sobre a vida administrativa. No território, a finança global instala-se 

como regra das regras [...]. (SANTOS, 2010,p. 101). 

O conceito de solidariedade autêntica tem sido usurpado pelas práticas neoliberais 

que vêm assaltando as consciências humanas a partir da queda do bloco soviético... em última 

instancia, a ação psêudo-solidária do capitalismo. Esta tem repercussão sobre a organização 

dos grupos populares, na medida em que conseguem anular o poder de organização daqueles. 

O objetivo dessa pseudo solidariedade é extamente destruir o poder de organização autônoma 

das massas populares, inibindo sua capacidade de reivindicações e ações transformadoras. 

Para nos solidariedade significa “dividir com outros as ideias, o propósito, e as 

responsabilidade (MUSTAFÁ, 2008). 

De fato, entre as várias lideranças de movimentos sociais, os agricultores 

familiares e assentados de reforma agrária, há um consenso de que Sergipe vive um cotidiano 

pacífico no maior rural. Entretanto, diante do trato que este governo vem dando à luta de 

outros segmentos da sociedade em suas lutas reivincatórias à exemplo, a  luta do magistério, 

dos profissionais de saúde, da própria política militar, a própria ausência das discussões sobre 

questão agráira, o esvaziamento da reforma agrária e o forte apóio à reforma agrária de 
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mercado, dentre outras, não nos restam dúvidas, que há uma democracia racional burguesa. 

  O que impera sobre o discurso da participação e protagonismo  é o reflexo de um 

um cenário imaginário construído no fetiche de ações no território que contibuem para  

camuflar as velhas e novas expressões da questão social. Além disso, promover uma 

despolitização e desmobilização dos sujeitos que vivem num território que enfrenta as mais 

árduas lutas no enfrentamento ao Estado e suas forças opressoras, foram capazes de organizar 

e mobilizar rumo à uma formação política.  

Ao contrário de realidade atual, esse movimento caminha na contramão, apoia as 

políticas de mercado, culpabiliza os próprios trabalhadores e agricultores familiares. Não 

enxergam as contradições que trazem novas roupagens  a questão social e sua particularidade 

a questão agrária. 

As diretrizes das agências financiadoras como banco mundial, orientam investir 

em recursos para enfrentar a pobreza e a desigualdade social no meio rural. O Estado por sua 

vez, estabelece as parcerias, amplia suas relações, prega os discursos ora defendidos pela 

organização popular. Nisso entendemos que estabelece um cenário pacífico com os 

agricultores, assentados e movimentos sociais, o que não significa um governo de fato 

democrático e popular, mas estrategista, que precisa do respaldo da sociedade civil para a 

manutenção do seu status quo.  

Se a reforma estava na agenda eleitoral governista, não está em sua agenda 

política do cotidiano das famílias trabalhadoras sem terra no Ato Sertão de Sergipe. O que 

está em voga é o conjunto de políticas neo(desenvolvimentista), visando consolidar o 

processo de fortalecimento da agriculutra familiar iniciado em 1996, sob orientação das 

diretrizes internacionais para dar andamento ao modelo alternativo de desenvolvimento 

almejado pelo capital. 

 

6.3A perda da centralidade da reforma agrária e a necessidade de inserção na proposta 

atual de política 

6.3.1A reforma agrária à luz do protagonismo já não é mais crucial 

 

O processo histórico recente apresenta determinantes no campo empírico que nos 

possibilou compreender em nossas análises que a reforma agrária não é priorizada como setor 

crucial ao enfrentamento da questão agrária. Cada vez mais cresce o número de lideranças dos 
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movimentos sociais que incorporam as políticas territoriais de governo e comungam com a 

política de compra da terra pelo crédito fundiário.  

No verniz  do mais recente  modelo  de resolução da questão agrária encontra-se o 

discurso da pacificação no campo, camuflando a velha relação capital versus trabalho que, 

quando expressam  relações de trabalho, logo optam por deixar no pretérito, ressaltando a luta 

de classe como algo sem sentido num mundo que se pós-moderniza. Sobressai a retórica pós-

moderna que  nega o movimento revolucionário, agora o sentido está na força dos sujeitos 

protagonistas e abertos ao diálogo, 

quem não se enquadra a essa realidade fica de fora, assim, muitas 

vezes você se ve obrigado a fazer parte dessa novidade de política. Por 

exemplo se eu ficar indo de encontro a esse modelo, é um risco de 

ficar fora, aqui já vi muita gente sair do grupo, e nínguem sabe porque 

o colega foi eliminado, mas imagina .... falou o que não devia,...falou 

demais. 

 

    Por traz dos discursos neodesenvolvimentista territorial encombrem-se, as 

expressões da questão social, parte da realidade diária, e mais ainda, o próprio conceito de 

democracia, tem outra configuração que certamente nos remete a novos questionamentos 

sobre a natureza democrática da participação social dos sujeitos.  

Neste contexto movediço, advoga-se a necessidade de reativação de campos de 

luta política na agenda  dos movimentos sociais, particularmente da bandeira de luta  para 

enfrentar a questão agrária enquanto origem da velha relação capital e trabalho e da 

preeminente busca de requalificar o debate e os instrumentos de enfrentamento radical às 

políticas fundiárias neoliberais. 

À luz dos grandes embates sobre os rumos da luta pela terra nos dias atuais é 

possível acompanhar o racha que vem acontecendo no MST.  O documento elaborado por 28 

líderes dissidentes  termina com uma frase pinçada de líderes da comuna de Paris, fracassado 

levante socialista na França do século 19: as revoluções são impossíveis... até que se tornem 

inevitáveis. o manifesto é assinado pelos que ajudaram a consolidar o MST, nos anos 1980. 

Assim, consta a referida declaração, 

 

Já fui do movimento, hoje, não acredito mais neste que está aí, pois 

ele está  seguindo a agenda  dos capitalistas. Muitos por que estão se 

beneficiando, mas outros por inocência, por falta de um preparo, por 

isso, estão sendo levados, por estes,  eu lamento. 

 

Nas polêmicas linhas do referido documento, cujas críticas vão para a organização 

berço dos sem-terra, acusa de atrelamento ao governo e por compactuar com agronegócio. 
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Uma carta com mais de 200 linhas de críticas visibiliza um  documento, endossado por 51 

líderes nacionais dos sem-serra, anunciam a saída do MST e de organizações derivadas, como 

o Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD, de cunho urbano) e a via campesina. 

Citam o partido dos trabalhadores (PT) e o MST, antigos aliados por abandonar a luta pelo 

socialismo, que marcou o idealismo e o projeto ético-político societal que ambas organizações 

defendem. 

O documento também acusa o MST de deixar de lado algumas tradições bélicas, 

como as invasões de terra, tais como: as nossas lutas passaram a servir para movimentar a 

massa dentro dos limites da ordem e para ampliar projetos assistencialistas dos governos, 

legitimando-os e fortalecendo-os. Afirma que, agora o que as organizações necessitam é de 

administradores, técnicos e burocratas; e não de militantes que exponham as contradições e 

impulsionem a luta. 

O racha fica evidenciado em expressões usadas pelo documento para definir a 

forma de atuação dos líderes do MST: “burocratização, institucionalização, abandono das 

lutas de enfrentamento, política de alianças”. Assim, compreendemos que a política de 

governo  em obediências aos agentes internacionais traça um projeto com base no estado 

ampliado, relações  pacíficas. Nisso entendemos que não interessa ao capital a pobreza, mas 

sujeitos otimizados em seu pontencial, a tônica nesse estágio do capitalismo é “ transformar 

em  capital. 

Entende-se que a gênese da questão social encontra-se  na lei da acumulação,  e 

esta  ainda mais fortalecida no território, consequentemente não temos uma política para 

enfrentar a questão social e a singular questão agrária. Põe-se fim a esta, e fetiche ações de 

cidadania encoberta pelo véu da democracia. Daí a nossa hipótese de chegada é a de que, a 

reforma agrária focada na perspectiva do crédito fundiário e articulada ao conjunto de 

arranjos de políticas visando o desenvolvimento territorial é a mais recente refuncionalização 

das políticas sobre o cariz da governabilidade do capital financeiro, alternativa a crise e a 

serviço do status quo da hegemonia capitalista mundial, ao tempo que encontra no 

fortalecimento da agricultura familiar e  segurança alimentar um modelo viável a ampliação 

do capitalista. 

Verificamos o fortalecimento dos governos Estaduais, e no caso específico do 

governo PT em Sergipe  na execução da reforma agrária. A intensa propaganda televisiva, 

bem como em saits oficiais visibilizando Sergipe a dinâmica socioterritorial e a comprar de 

fazendas pelo crédito fundiário tem sido propagado sem nenhuma força disposta a ergue 

abertamente um movimento de  contestação, estas foram ferramentas para fortalecer um 
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ideário ideológico e político favorável a  aceitação da autonomia pelo mercado e da força do 

cidadão consumidor, deixando o acesso aos  direitos sociais no campo do discurso 

(DRAIBE,2008). 

Apresentou a entrevistada que o documento elaborado por um servidor exposto 

em rede social, se configurava uma síntese do sentimento de muitos servidores que defendem  

um outro modelo de reforma agrária. Assim expresso,  

 

cada vez mais, é delegado ao Estado o papel de realizar reforma 

agrária ou melhor arranjos de políticas no território. Esta 

desfederalização da política agrária, esconde por traz do discurso da 

descentralização participação, a política de empoderamento do Estado 

e o desprestígio dos históricos agentes executores dessa política 

(SERVIDOR DO INCRA,2012). 

 

 

O mote é política  no território da cidadania, o desenvolvimento territorial 

sustentável, programas de combate à pobreza, o Brasil sem miséria, os programas de crédito, 

os arranjos produtivos  e o crédito fundiário, etc. A solução reforça o discurso 

liberal/neoliberal de que o problema não está no sistema capitalista, mas na capacidade dos 

indivíduos se organizarem. Os novos projetos estão definitivamente aliados ao capitalismo 

internacional, até porque essa é a conciliação primeira que o país continue na rota 

mercadológica (AMARAL e BORGES 2005,p.59). Entendemos que, 

os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, 

não a fazem sob circunstância de sua escolha e sim sob aquelas  com 

que se defronta, diretamente (MARX E ENGELS,1977a, p.203). 

 

Assim, partimos da expressão  “o silêncio dos movimentos da sociedade civil 

organizada, ao se calarem permitem o laissez faire, a mão-invisível andar por si só. É  neste 

espaço que a obtenção de terras através da medida 433 encontra as vias livres para trafegar no 

território do Alto Sertão de Sergipe.  Arquiteta-se que essa lógica, alimenta-se de um forte 

discurso capaz de  criar um imaginário  referenciador  do Estado na condução da reforma 

agrária.... cada vez mais se verifica menos desapropriação, alicerçada no argumento de que 

não há mais  terra desapropriáveis no estado, então, a grande saída, está na financeirização, a 

rendentora da questão agrária.  Assim, deste ponto de vista, não há questão agrária. 

O  rumo do acesso à terra em Sergipe, à luz do crédito fundiário, vem se 

efetivando com apoio dos movimentos sociais. Aqueles que outrora encabeçaram  uma 

ofensiva contar a alternativa  imposta pelo capital, inclusive, foram responsáveis pela 

denominação de reforma agrária de mercado.Verbalizou entrevistado,  
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....não há mais diálogo para a reforma agrária, gestores da base 

governista que conduzem as ações e o movimento como um todo em 

prol desse modelo, cuja lógica também é a de fortalecimento desse 

governo (ASSENTADO DA RA BARRA DA ONÇA,2012). 

 

Nesse viés entendemos em nossas análises que o redesenho da reforma agrária 

que vem se efetivando, centra-se apenas em algumas diretrizes, e foca na modalidade pela 

compra, o "tal" desenvolvimento serve apenas para alimentar os discursos políticos 

claramente expressos nesse modelo de reforma agrária que a cada dia é reinventado para dar 

andamento ao projeto societário da classe hegemônica. 

Com base em Gramsci (1971), hegemonia não equivale à pura dominação, mas à 

direção social baseada num certo consenso e aceitação dos setores subalternos. O que 

percebemos  em nossas análise em torno das políticas para o território e o crédito fundiário é 

a forte articulação entre sociedade civil e sociedade política  presente na forma como o grupo 

social realiza sua "supremacia" que se manifesta como 'dominação' [ sociedade política] e 

como 'direção intelectual e moral' [na sociedade civil] (COUTINHO,1994,p.57). Assim, “a 

sociedade civil, considerada  terreno das lutas de classes, orienta-se para uma classe dá a 

direção social” e daí promover  o consenso necessário  à hegemonia (IDEM,1994,p.59). 

O que há de comum entre estas aproximações teóricas tão diversas é a constatação 

de que a forma atual do capitalismo alterou radicalmente a composição e o perfil de classes da 

sociedade contemporânea a ponto de individualizar, numa visão, ou modificá-la 

substancialmente em outra, alternativa revolucionária dos trabalhadores como classe na 

perspectiva de uma ordem social além do capital.....Para pensadores que tendem ao 

conservadorismo, como Bell e Dahrendorf, a impossibilidade de alteração revolucionária da 

sociedade vem acompanhada de uma defesa das virtudes da ordem do capital. (In.: IASI, 

2012,p.29) 

Pensadores como Gorz e Habermans
59

, em suas perspectivas críticas sobre o 

capitalismo, compreendem  que este sistema foi capaz de desenvolver a faculdade de 

sobreviver ao seu mau funcionamento e dominar a “não solução de seus problemas” 

(GORZ,1987,p.25), de maneira que capital e trabalho, ao contrário de se antagonizarem, 

solidarizam-se em interesses  agora comuns, criando novos tipos de conflitos não mais 

centrados na “produção material que, portanto, não podem ser equacionados simplesmente na 

                                                           
59

 Habermas, Jurgen.Theorie des Kommunikativen, Frankurt, M.: Suhrkamp, v.2,p.576,a pud 
WAIZBORT,Leopoldo.“Classe social, estado e ideologia“. Tempo social – Rev Social, USP, SP, n. 10(1) ,78-

79. 



256 
 

polarização de classes. Assim, disse Habermas (2001): tais conflitos já não se produzem nos 

âmbitos da relação material, já se canalizam através de partidos e associações, nem tampouco  

podem ser apaziguados recorrendo a compensações conforme o sistema. Os novos conflitos  

surgem antes de âmbitos da reprodução cultural, da integração social e da socialização; 

desenvolvem-se em formas de protesto subinstitucionais, em todo caso extraparlamentar. 

Longe de combater a pobreza, está é uma política perversa porque desmonta toda 

uma história de convicções políticas na luta pela construção de um projeto de vida para o 

campo numa perspectiva anticapitalista. Faz desaparecer o sentido da figura do camponês, 

mistifica o  olhar sobre a relação capital e trabalho e retira o sentido da questão agrária no 

estágio atual do capitalismo, reedita a (contra) reforma agrária orientada aos interesse da  

expansão capitalista.     

Entendemos que tanto as ações de reforma do Incra, quanto as realizadas pelo do 

governo do PT em Sergipe, se redesenha sob o viés da territorialidade, contudo, o Estado  de 

Sergipe tem cada vez mais abraçado essa política, incluindo-a no Plano Participativo 

Plurianual do seu governo. Entre os técnicos do Estado executores de ações no território e do 

programa de crédito, ficou claro que desconhecem o IIPRRA/SE. Embora tenham sido 

construído com a participação de diversos sujeitos, órgãos, instituições entidades (ver anexo), 

mas orientam-se pelas  diretirizes nacionais. 

Acerca das ações executadas no território, compreendemos  como base em Mario 

Iase( 2012), que estas estimulam a passagem da “classe” à “nação” atestando a prevalência da 

estratégia do “gradualismo reformista” e a subordinação à tática eleitoral política e econômica 

do projeto partidário. Assim, em suas lutas concretas, sindicais, em movimento político, o 

partido dos trabalhadores  apresentou-se de início como representante da “classe 

trabalhadora”, depois do conjunto dos “trabalhadores”, em seguida do “povo”, agora dos  

“cidadãos”. (IASE,2012). 

 Esse emaranhado de novidades traduzem as tendências atuais das  políticas 

públicas confluem entre  uma série de ações, planos, projetos, que  na dinâmica  que 

estrategicamente procurar desenvolver o território e nele da novo significado a reforma 

agrária traz questões acerca desse arranjo, sobretudo se será capaz de resolver a histórica 

questão agrária, ou , se ao contrário, fomenta uma edição atualizadíssima desta (texto 

confuso). 

As Políticas de Transferência de Renda, o Programas  Bolsa Família, Benefício de 

Prestação Continuada, têm ocupado espaço num quadro de ajuste neoliberais. Tais ajustes têm 

favorecido o mercado, o acesso aos bens e serviços privados em detrimento dos direitos 
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sociais.  

Nos estudos de Maria Ozanira,(2005) essa política aparece denominada de 

Política de Renda Mínima, e acerca desta,  as famílias  usuárias do crédito fundiário 

destacaram a importância desse conjunto de ações, as quais entendemos que têm fortemente 

contribuído para  uma visão de qua estamos nos rumos certa da cidadania,  

A sorte de muita gente aqui é a aposentadoria, auxílio de maternidade, 

auxílios doença, a coisa é melhor através do INSS, sindicato, Bolsa 

Família. È difícil ver esse negócio de território da cidadania, 

assistência, esses coisa que você fala eu mermo não vejo por aqui, mas 

outro dia tinha um pessoal da assistencia social de Glória veio falar 

com a gente de um cadastro (,2012). 

 

 

Segundo dados do Incra,  em 2008, o Programa Bolsa Família
60

 atendeu no 

Estado de Sergipe a 185.293 famílias, com investimento anual de R$ 184.877.388,00 (MDS, 

2008). Para fomentar a cidadania para as famílias trabalhadoras rurais, em 2009 foram 

aplicados R$ 20 milhões para a criação de áreas para reforma agrária beneficiando os 

Municípios de Canindé do São Francisco, Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre de Sergipe, 

Poço Redondo e Porto da Folha, todos situados no “Território do Alto Sertão Sergipano”.  

As ações conjuntas entre governo federal e governo estadual têm sido 

fundamentais para garantir a sobrevivência e permanência do homem nordestino no meio 

rural e desacelerar a mais antiga forma de migração – o êxodo rural, com foco nas áreas 

bolsões de pobreza . Apesar de novo horizonte de gestão e planejamento governamental, 

observou o presidente comunitário, 

 

hoje esta tudo melhor, mais ainda sofremos porque quando 

conseguimos as coisas é com muita demora, e é muito pouco, mas 

temos coisa que nosso geração não teve: escola, luz, casa de alvenaria, 

água,  crédito e aulíxio social, então que dizer que melhorou muito, 

mas não deixamo de  ser pobre e precisado. Sempre estamos 

precisando dos homens do poder (2012). 

 

Vários estudos, tais como Silva,Silva;(2005) Potyara (2006); Behrinh(2008); 

Boschetti (2008),  apontam que o Bolsa família é hoje o principal eixo da política social, por 

ser um programa que resultado em política  assistencialista com grande potencial clientelista. 

Enquanto uma política focalizada se articula com os processos  de flexibilização e a 

preocupação do trabalho seguida da retirada de direitos sociais e trabalhistas, o que 

                                                           
60

Bolsa Família - iniciado no governo de Fernando Henrique Cardoso criado no governo Luiz Inácio Lula da 

Silva, incorpora benefícios como: escola, cartão alimentação, auxílio gás, bolsa alimentação. 
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transparece que não se trata de uma política complementar as políticas universais, e sim uma 

substituição das mesmas, visando economizar recursos para “honrar” o compromisso da 

dívida externa. No que tange as tendências das políticas sociais na era do neoliberalismo, 

pode-se afirmar que, 

 

a síntese do debate sobre políticas sociais universais e políticas sociais 

focalizadas evidencia a lógica perversa destas últimas. Tais políticas 

têm natureza mercantil:consideramos a redução da pobreza como um 

“bom negócio” e transformam o cidadão portador de direitos e deveres 

sociais do consumidor tutelado, por meio da transferência de renda 

(FULGUEIRAS; GONÇALVES,2007,p.26). 

 

O enfraquecimento e a fragilização das lutas revelam as forças de diretrizes 

internacionais que orientam  por termo aos conflitos, pois não apenas a performance do setor 

agropecuário e da economia como um todo poderia ficar comprometida pelos sucessivos 

desinvestimentos provocados pela “sensação’ de insegurança, como também a escalada de  

tensões  poderiam levar à quebra de legitimidade de governos e Estados. Daí a defesa de um 

rol de programas “Sociais” no meio rural a fim de aliviar a pobreza de maneira focalizada, 

especialmente em países  cujos conflitos agrários ameaçam a governabilidade das 

democracias de mercado (PEREIRA,2006). Nesse viés, 

 

o sentido geral dessas diretrizes: converter o Estado  numa agência 

mais funcional a globalização, neutralizar tensões sociais emergentes, 

potencializar a ofensiva do capital contra o trabalho, ajustar e 

subordinar as políticas sociais ao novo regime de acumulação, e por 

fim aprofundar a liberalização das economias domésticas.... (a 

expectativa dos setores dominantes era a de que, dessa maneira o 

gigantesco processo de configuração da riqueza e do poder 

implusionados pelas contra-reformas neoliberais se consolidaria como 

traço permanente das sociedade contemporâneas 

(EDWARDS,1997.p.386) 

 

O futuro do campesinato está na “resistência para os estudiosos que explicam o 

desenvolvimento do capital de forma heterogênea, complexa, desigual e contraditória” 

(OLIVEIRA, 2001, p. 185) e, utilizando o materialismo dialético entendem as disputas 

territoriais através da luta de classes e da conflitualidade, como explica Fernandes ao enfatizar 

que “o capital gera a conflitualidade determinando a relação social dominante, tornando 

sempre subalterno o campesinato” (FERNANDES, 2008, p. 181. O protagonismo do 

campesinato se territorializa com a luta pela reforma agrária (OLIVEIRA, 2001), com a luta 

pela terra, principalmente pelas ocupações de terra (FERNANDES, 2000); com o processo de 
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recampesinização (PLOEG, 2008; SABOURIN, 2009; MARQUES, 2004) e pela 

internacionalização das lutas camponesas com a criação da Via Campesina em maio de 1993. 

A compreensão ampla de democracia associada à leitura de mundo questionadora 

da ordem capitalista induz a entender que a otimização desse instrumento de política centra no 

discurso  político cuja enfoque é macroeconômico ou seja, esse modalidade de reforma 

agrária caracteriza as mudanças de rumo das política  pública, em particular da reforma 

agrária, agora, ainda mais incorporada aos interesses mercadológicos do capital financeiro.  

A política de reforma agrária, em suas ações de assentamentos das famílias 

trabalhadoras rurais sem violência policial e  concretizada com paz social nos leva a 

reinterpretar que há uma outra roupagem, agora travestida de consenso, parte  do processo de 

reestruturação do capital que vê nesta categoria uma estratégia de fortalecer a sua dinâmica. 

Essa perspectiva representa a fiel obdiência a contratualização social da modernidade que 

nega o conflito e a luta como componentes estruturais do poder, alimentando a retórica da 

passividade e diálogo (SADER,1988).    

De fato, há uma dualidade acerca da incorporação desse mecanismo de acesso a 

terra: há uma aceitação sem  contestação?. De outro a um silêncio provocante delimitado no 

território simbólico das lonas pretas que persistem em figurar uma linguagem de que aqui têm 

famílias trabalhadoras  sem terra. 

O que esta em jogo nesta tese é que o crédito fundiário, as políticas no território, a 

agricultura familiar estão inseridos na lógica reestruturadora da expansão capitalista nesta 

contemporaneidade... “ que a sua existência deve-se muito mais  às políticas criadas pelo 

estado para garantir a produção de alimentos do que aos interesses políticos e às lutas do 

pequeno dos pequenos agricultores”(FERANDES,2008,p.7). Assim, nesse atual contexto, é 

crescente o número de famílias que têm via associação encontrado uma estratégia de inserção 

na terra e no conjunto de ações no território, acreditando que estão se recriando enquanto 

camponês.                                      

A questão agrária é estrutural e o limite é a sua superação, e isso é impossível no 

capitalismo, por isso a única alternativa para o campesinato consiste na luta contra o capital, 

como explicita Martins, “já não há como separar o que o próprio capitalismo unificou: a terra 

e o capital; já não há como fazer para que a luta pela terra não seja uma luta contra o capital, 

contra a expropriação e a exploração que estão na sua essência” (MARTINS, 1981/1995, p. 

177). Portanto, para os teóricos do paradigma da questão agrária a escolha do campesinato 

está entre lutar contra o capital ou ser asfixiado por ele pela subalternidade e pela 

expropriação. Desta feita, o campesinato é compreendido como parte do capital, “de modo 
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que a subalternidade e a expropriação aparecem como uma suposta ineficácia do campesinato 

e não como intensa exploração do agronegócio” (FERNANDES, 2008, p. 9). 

No processo de  RA, o campesinato é protagonista da sua criação e/ou recriação, 

através da luta política promove sua (re)territorialização enquanto classe e desterritorialização 

do latifúndio, principalmente, via desapropriação. Enquanto na RAM, o campesinato é criado 

e recriado pelo capital, mediante a contratação pelo camponês de um empréstimo bancário 

destinado à compra (à vista) de fração do território do capital. 

Evidentemente, neste processo, o sujeito que detém o controle efetivo da criação e 

da recriação do campesinato e do território, até que o camponês integralize o pagamento de 

todas as parcelas do financiamento, é o capital financeiro. É o próprio capital que se 

territorializa nesta operação mercantil: o capital rentista ao vender as terras e o capital 

financeiro ao se apropriar dos juros. 

Estas dinâmicas demonstram que a territorialização da RAM pode se dar como 

uma estratégia contra-reforma agrária ou ainda uma outra funcionalidade a reforma agrária 

que ganha reestrutura de modo a ser funcional ao circuito da acumulação funcionalista. Esse é 

um processo que não só despolitiza e desmaterializa  a luta pela reforma agrária, como 

transforma esse problema  meramente técnico e com supostas soluções verticalizadas, e que, a 

força dos sujeitos no território com seus arranjos é a proclamação fetichizada da nova reforma 

agrária. 
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7-CONCLUSÕES 

 

As questões discutidas e analisadas nesta tese centram-se no crédito fundiário e 

sua relação com o desenvolvimento  territorial, síntese que provocou indagações acerca do 

sentido e do significado da nova  reforma agrária. Nas áreas de reforma agrária pelo crédito 

fundiário, foco deste estudo, as questões investigadas  revelaram  uma nova face da exclusão 

social sob o discurso do protagonismo social que nada mais é do que a retomada de práticas 

conservadoras, reificadoras da desigualdade social e da pobreza. 

Compreendemos nas análises que a essencialidade do movimento da realidade em 

foco se materializa sob o enfoque da sinergia dos sujeitos coletivos cujas micro dimensões 

como “família”, “indivíduos”, “espaços locais”, ”territoriais”, articulados às categorias 

participação, protagonismo e crédito fundiário se intercruzam  aos arranjos  de políticas de 

modo a  reforçar a ideologia  que fragmenta  ainda mais o território e a luta dos sujeitos 

políticos. 

O redesenho das políticas públicas para o território reedita o paradigma do 

desenvolvimento, o que vem sendo chamado de (neo) desenvolvimentismo, agora 

incorporado ao discurso social de enfrentamento à pobreza. Trata-se de uma outra perspectiva 

de racionalidade econômica que focaliza no ser humano, na vida, na cidadania, no meio 

ambiente, o qual precisou flexibilizar as relações para continuar seu processo de acumulação. 

Daí extraímos a síntese: 

 

1-A Reforma Agrária é tratada como uma estratégia transversal  às políticas públicas no 

território; 

2-Crédito fundiário e o desenvolvimento territorial não foram criados, embora inseridos no 

IIPNRA e IIPRRA  para atender à  política de reforma agrária, mas a dar continuidade a 

política de consolidação da agricultura familiar; 

3-O tratamento à pobreza  e à desigualdade social no Alto Sertão de Sergipe não é um 

enfrentamento à questão social, uma vez que não objetiva  mudar a estrutura concentradora da 

propriedade privada da terra. A pobreza ganha apenas uma nova funcionalidade necessária à 

produção e ao consumo da agricultura familiar; 
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4-Trata-se de uma tendência de políticas públicas que via o acesso à terra visa fomentar a 

agricultura familiar otimizando os  fios (in)visíveis do capital para a recriação camponesa nos 

moldes do agronegócio, sob a figura do agricultor familiar; 

5- Apesar de comprometer a reforma agrária com a qualidade de vida e cidadania, não 

verificamos uma diferenciação positiva em relação as áreas de reforma agrária pela luta (RA) 

e aquela efetivada pelo crédito fundiário. Em ambas encontramos precárias condições de vida 

e trabalho; 

6-O redesenho das políticas no território foi montado mediante o chamamento  a participação, 

entretanto, não visualizamos uma força do protagonismo dos sujeitos dessa pesquisa. 

Entendemos que há apenas algumas atitudes para mediar seus interesses visando atender suas 

necessidades imediatas.  

7-Quanto ao nível de consciência política entre os assentados de reforma agrária pela luta e 

pelo crédito fundiário podemos considerar que nesta não há um trabalho de formação política. 

Contudo, ressaltamos que entre os mutuários do crédito fundiário àqueles que foram 

organizados através do MST, apresentaram um perfil identitário com a luta e organização;     

 

A elaboração do II PNRRA e II PRRA/SE têm sido considerada  por muitos 

estudiosos e gestores como um avanço na definição de Políticas Públicas, porque pela 1ª vez 

temos um Projeto pautado pela inclusão, participação e democracia. Entretanto, do ponto de 

vista  da reforma agrária, esse Plano é reduzido a um instrumento necessário ao 

fortalecimento e consolidação da agricultura familiar. Portanto, essa política não só 

desmobiliza como também legitima a ação do governo, compartilhando responsalididades 

pelo sucesso ou fracasso das políticas no território, ao mesmo tempo, mantém o controle 

sobre as classes e alinha-se ao agronegócio. 

A própria reengenharia do território foi construída num terreno pedregroso, o  que 

visivelmente se observa nas fragilidades do planejamento e gestão dos arranjos no território 

que ora se apoia em políticas que vão na contramão da emancipação humana. Entendemos 

que o Estado capitalista, ao “incrementar um volume expressivo de políticas públicas de 

enfrentamento à pobreza rural, assume essas estratégias numa espécie de “tutela” comandada 

pelos interesses da burguesia nacional e internacional” (LUSTOSA,2012,p.41). 

A política que propõe fortalecer  a cultura e a identidade, segundo as 

particularidades urbana e rural para afirmar os sujeitos enquanto parte de uma 

diversidade/singularidade, tem propagado a emergência crescente do rurbanismo e da 

pluriatividade. A crescente expansão das economias não agrícolas, das atividades econômicas 
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produtivas:  bares, restaurantes, espaços  públicos, incrementadas por políticas de infra-

estrutura têm favorecido uma aproximação campo-cidade (contínuo) que retrata um 

desenraizamento do modo de vida camponês. 

Compreendemos que as famílias assentadas pelo crédito, embora geograficamente 

situadas no território da  cidadania, tem ficado à margem do acesso aos direitos universais, 

apenas se contentando com algumas ações de Boas Práticas e as políticas de transferência de 

renda. 

A obtenção do crédito fundiário juntamente a outros créditos, embora tenha sido 

destacada a preocupação com  a carga de débitos junto ao banco, a relação entre não ter a terra 

e ter a terra, bem como,  a recursos para infra-estrutura, foi considerada a alternativa central. 

Os resultados também mostraram que a mobilização e o fortalecimento do associativismo, de 

fato, se constituíram no plano formal, pois  as experiências com a frequente inadimplência 

acabaram gerando a desconfiança e  a crença de que é melhor cada família  dinamizar suas 

atividades individualmente. 

A participação foi considerada como necessária para a obtenção de créditos, até 

como condição imposta. Entretanto, o foco é atender suas necessidades imediatas, inclusive  

destacou-se entre as falas que “só têm as coisas quem participa das reuniões”, deixando claro 

que, os que não conseguem é porque são acomodados. 

O medo de dever ao banco colocado inicialmente foi substituído pela expectativa 

da renegociação da dívida pelo governo. Além disso, destacaram que o diálogo com o 

governo, foi uma aproximação deste com os movimentos socais, que ora, também foi 

realizado como   uma relação que enfraqueceu a luta. 

No campo da produção e comercialização, observamos que a realidade  dessas 

áreas adquiridas em extensão de minifúndio, além de serem áreas  muito distantes    dos 

centros urbanos, verificaram-se grandes barreiras ao fortalecimento da produção agrícola. 

Então, a mobilização para o trabalho temporário nos canaviais de Alagoas, Bahia, 

Pernambuco,  áreas de safra e safrinhas do centro Sul, capital do Estado de Sergipe,etc ainda é 

uma realidade  presente no território da cidadania. 

O que verificamos  foi a retirada de foco  das discussões  relativas à propriedade 

privada da terra, as contradições do capitalismo, organização e luta como mediação necessária 

ao processo de análise da dinâmica agrária no Alto Sertão de Sergipe. Questão social e sua 

expressão, questão agrária, foram substituídas pelo tema Desenvolvimento Territorial, 

Agricultura Familiar, Crédito Fundiário, Pronaf, Território da Cidadania e Bolsa Família.  
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O que se visualiza é a força do conjunto de políticas  assistencialistas de 

enfrentamento à pobreza mediante a ampliação de políticas compensatórias em lugar de 

políticas agrícolas e de apoio real à produção. Até porque muitas das áreas adquiridas 

exigiriam grandes investimentos para fortalecer a produção familiar, fato que, levaram  os 

latifundiários a se disfazerem    de largas extensões de terra nessa região, considerada 

problemática. 

No que se refere ao enfrentamento à pobreza, verificamos que, apesar de ser parte 

do baixo indicador de desenvolvimento humano, observamos  aumento dos investimentos e 

ampliação de políticas sociais assistenciais, maior poder de consumo, acesso à terra via 

compra, melhoria na infra-estutura das casa,etc. Esse conjunto de ações agregadas às obras 

públicas nos povoados  dá uma outra aparência  a esse território, que  leva ao claro 

entendimento de que a pobreza se apresenta reestruturada no Estado capitalista, até porque, 

esta  quando expressiva, acaba imperrando às forças produtivas.                     

Entendemos que esse quadro retrata de fato as mudanças paradigmáticas 

necessárias à atual modelagem do capital no estágio expansionista na fase atual de ampliação. 

Sendo assim, coexistem uma política internacional que recria e reifica possibilidades 

concretas de políticas públicas subordinando-as à lógica atual do capital. Nesse redenho, a 

nova reforma agrária dissolve-se aos demais arranjos de políticas no território num fetiche da 

pacificação e do diálogo ofuscando a reforma agrária no campo do direito e esvaziando-se a 

centralidade de uma política agrária revolucionária no País. 

Fica claro em nossas análises que ao capital não interessa  pobreza 

desorganizada, pois está trava as forças produtivas em seu processo de acumulação, assim 

assinalava os estudos clássicos desde o século XVIII, a concentração de terra, de renda no 

meio rural gerou uma questão agrária para o capital. Por questão agrária se entendia, o 

entrave ao desenvolvimento do capitalismo, (MARX,1980). Assim, a criação de um 

instrumento de acesso à terra sem conflitos, os arranjos de políticas assistencialistas e 

compensatórias são necessários para otimizar e expandir a economia do território em escala 

local-global. 

Com base na abordagem teórica marxista, compreendemos na dialética do 

movimento contraditório do capital que  acabar com a pobreza não é a função dele, muito 

menos seu objetivo.  Nesse determinante encontra-se o cerne das raízes  capital e trabalho, 

intríseco ao modo de produzir riqueza. Sua  natureza é contraditória e desigual, destruí-la, é 
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destruir o próprio capital, contudo, está pode ser colocada à disposição dos interesses da 

acumulação, tornando-a útil ao mercado.  

A retórica escalar do desenvolvimento territorial encontra-se subsumida aos 

desejos insaciáveis da (re) produção do capital, tradicionalmente através  da intervenção do 

Estado que preserva a sociedade reificante. Daí, destacamos que, o que se revessa são as 

categoria de análise: participação, protagonismo, consenso, sustentabilidade, integração, 

desenvolvimento, sobre um discurso ideopolítico refuncionalizador do status quo da ordem 

hegemônica capitalista global. 

Tais resultados possibilitaram compreender em nossas análises que os rumos 

dessa política configura como um simulacro reificador de ações paleativas, ajustadoras  de 

modo a sintonizar o ambiente das pequenas economias locais-territoriais.  Daí, reiteramos 

numa leitura apurada na perspectiva da totalidade que se trata de uma acepção emergente 

cuja tendência é conceber possibilidades de um desenvolvimento racional voltado para os 

interesses hegemônicos do mercado. 

A reforma agrária em sua versão atual, traduz os mecanismos estratégicos na qual 

se propõe ver o rural pela sua importância estratégica, e não somente como lugar de combate 

à pobreza. Contudo, suas ações ora tendenciadas a integrar ao mercado, acabam por assim, 

dizer, se reeditando à luz das políticas que além de focalistas e minimizadoras da pobreza,  

não tem fortalecido a identidade, mas pelo contrário, têm cada vez mais atribuído 

características urbanas ao meio rural, cada vez mais urbanizando, visto sob olhar  

mercantilista. 

À esta nova reforma agrária que socioterritorializa com demanda por terra 

contínua concentração que permanece rígida,  o endividamento  de pequenos agricultores  

familiares que adquiriram o crédito fundiário, das relações amistosas que e camuflam os 

antagonismos, se traduz numa desconcentração de terra utilitária. Sendo assim, a relação 

crédito fundiário e desenvolvimento do território é uma combinação útil a esse estágio do 

capitalismo. 

Daí, encobre-se no discurso  da nova reforma agrária estratégica ao território da 

qualidade de vida e cidadania. A velha questão social e sua expressão a questão agrária, 

subsume, ao tempo que se reedita os determinantes a serem incorporados as políticas sociais 

trazendo uma nova roupagem.  

A tese a que chegamos é que não existe uma política para fazer reforma agrária, as 

políticas , setores, a exemplo da RA, foram incorporados enquanto arranjos estratégicos ao 

fortalecimento e consolidação da agriculrua famíliar. Portanto, entre o fetiche e o 
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enfrentamento à questão agrário, nos deparamos com um cenário redesenhado para viabilizar 

o desenvolvimento do território, tendo como eixo central a agricultura familiar, ou seja, a 

consolidação do processo de fortalecimento da agricultura familiar. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

 

Discente:  Nelmires Ferreira da Silva (UFPE) 

Título: Crédito Fundiário e Desenvolvimento Territorial - entre o fetiche e o enfrentamento a 

questão  agrária no Alto Sertão Sergipano 
 

 

ROTEIRO DE QUESTÕES 

 

A-PERFIL  

Questão 1. Sexo  

a)(  ) masculino 

b(  )Feminino 

 

Questão 2. Idade 

a)(  )Entre 18 a 30 anos 

b)(  )entre 31 a 45 anos 

c) (  )entre 46 a 50 

d)(  ) mais 51 anos 

e) (  )mais de 60 anos 

 

Questão3. Naturalidade 

a) (  )Sergipe 

b)(  )Alagoas 

c)(  )Bahia 

d(  )Pernambuco 

e)(  ) outros estados:___________________________________________________ 

  

Questão 4. Profissão 

a)(  )agricultor 

b)(  )pedreiro 

c)(  )servente 

d)(  )funcionário público 

e)(   )pecuarista 

f) (   )pescador 

g) (  ) trabalhador doméstico 

h) (  ) comerciante 

i) (  ) não trabalha 

j) (  ) trabalhador rural 

l) (  ) outro__________________________________________________________  

 

Questão5. Escolaridade 

a)(  )não saber ler e escrever 

b)(  ) ler e escrever 
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Questão5.1. Grau Escolar: 

a)(  ) fundamental completo ou (   ) incompleto 

b) (  )médio completo  ou (  ) incompleto 

c) (   )superior  completo ou  (  ) incompleto 

 

Questão 6. Estado Civil 

a) (  ) solteiro 

b) (  )casado 

c)(  )viúvo 

d) (  ) separado 

e) (  ) união não estável (amigável) 

 

Questão 7. Tempo que vivi na terra 

a)(  ) menos de um anos 

b)(  ) entre dois anos a  3 anos 

c)(  )entre 4 anos e 6anos 

d) (   ) entre 6 anos e 10 anos 

e)(  ) acima de 11 anos 

f)Outra:________________________________________________ 

 

Questão 8. Forma de Aquisição 

a) (  ) compra 

b) (  ) financiada 

c) (  )Outro_____________________________________________ 

 

Questão 9. Uso da Terra 

a) ( ) uso direto 

b) (  ) parceira, meeiro 

c) ( )alugada(arrendamento) 

d) ( )terra cedida 

e) Outro_________________________________________________ 

 

B)ASPECTOS SÓCIO –ECONÔMICA. 

 

Questão 1 Serviços que dispõe em sua residência 

a) (  )água encanada 

b) (  )luz elétrica 

c) (  ) energia solar  

d) (  )esgoto 

e) (  )banheiro 

f) (  )telefone 

g)Outro__________________________________________________ 

 

Questão 2 Serviço realizado na comunidade 

a)(  ) coleta de lixo diária (  )  semanal(  ) mensal (   ) 

b) (   )Outro_______________________________________________ 

 

Questão 3  Estrutura de moradia  

a) (  )casa  de alvenaria 
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b) (  ) casa de madeira 

c) (  ) sapé 

d) (  ) outro_______________________________________________ 

 

Questão 4 Equipamentos disponíveis no domicílio 

a) (  )TV 

b) (  ) som 

c) (  ) parabólica 

d) (  )DV 

e) (  )geladeira 

f)(  )Outro_________________________________________________ 

 

Questão5. Renda familiar 

a) (  ) 0 a menos de 1 salário mínimo 

b) (  ) 1 a menos de 1,5, salários mínimos 

c) (  ) 1,5  à 2 salários mínimos 

d) (  ) 3 salários mínimos 

e) (  )   entre 4 e 5 salários mínimos 

f) (  ) não tem renda 

g)(  ) Outro__________________________________________________ 

 

Questão 6. Acesso ao crédito 

Questão 6.1. que modalidade de crédito já teve  ou tem acesso 

Questão 6.2.tem dificuldades em pagar o crédito financiado pelo banco 

Questão 6.3. há mais facilidades em adquirir créditos no banco 

Questão 6.4.qual a importância que você ver no PRONAF no que se refere a melhoria de vida 

do agricultor 

 

Questão 6.5- Já ficou inadimplente alguma vez 

Questão 6.6. Já participou de algumas associação para obtenção de crédito? Em caso 

afirmativo, como ver essa forma de organização? 

Questão 6.7. O crédito tem ajuda a melhora sua atividades produtivas 

Questão 6.8. Como você ver a Política de Crédito no sentido de melhorias aos  agricultores 

familiares do território ? 

Questão 7.Você tem procurado se integrar o mercado? 

a)( )sim 

b) ( ) Não 

c)(  ) Outro____________________________________________ 

a) local (  )  regional (  ) ambos(  )  apenas vendo o excedente 

 

Questão 8. Há estímulos de políticas publicas, crédito etc,  para que o produtor passe a 

produzir para o mercado. Em caso positivo, qual(quais)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 



284 
 

Questão  9.Como você ver o agronegócio na região? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Questão 11. O que vocês produz . 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Questão. 12.Quais atividades incrementam o agronegócio local? 

Questão 13. Você encontra 

A)(  ) integrado ao mercado local 

B)(  ) integrado ao mercado regional 

C)(  ) integração ao mercado local-regional 

D)(  ) feira livre 

E)(  ) outra resposta 

F)(  ) Outro_______________________________________________ 

 

C)ASPECTOS RELTIVOS A EDUCAÇÃO E  CULTURA 

Questão 1. Serviço educacionais disponíveis 

a)escola  municipal ensino fundamental (  ) ensino médio 

b)escola estadual  médio (  )  superior (   ) 

c)escola privada (  ) fundamental ( ) médio, superior 

d) ensino de qualificação técnica ( IFES) 

e)creches : públicas (  ) privada (  ) filantrópica (  ) 

 

Questão 2. Atividade esportivas e culturais desenvolvidas? 

a) (  ) festejos juninos 

b) (  ) festejos tradicionais de padroeiros 

c) (  )campeonatos de futebol 

d) ( ) jogos esportivos 

e) (  )cavalhadas 

f) (  ) 

outros______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Questão 3.Serviços disponíveis 

a) ( )biblioteca 

b) (  ) lan houses 

c) ( )  correios 

Questão 4.Saúde 

a) (  )  ESF(PSF)  semanalmente (  )quinzenal  (  ) mensal  (  ) esporadicamente 

 

C)ASPECTOS RELATIVOS A LUTA E A REFORMA AGRÁRIA 

 

Questão1. Como adquiriu  a terra 

a) (  ) via crédito fundiário 

b) (  ) via a organização e luta 
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Questão 2. A sua propriedade esta integrada? Em caso positivo, quais  as ações e serviço 

oferecidos no território da cidadania tem contribuído para o seu fortalecimento enquanto 

agricultor familiar e na qualidade de vida  de sua família 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Questão3. Conhece a proposta do II PNRA e IIPRRA/SE. Em caso afirmativo como ficou 

conhecendo e o que acha dela? 

a)(   )Sim 

b) (   )Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Questão3. Qual a sua opinião sobre a reforma agrária através da compra via crédito 

a)__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________ 

Questão 4. Hoje fala-se em pacificação no campo, fim dos conflitos, qual a sua opinião 

a)__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Questão5.Deagro- ATER_Assistência Técnica e Extensão Rural 

a)(  ) curso de melhoramento genético 

b)(  ) curso de cooperativismo/associativismo 

c)(  ) curso sobre agroecologia 

d)(  ) curso sobre acesso ao crédito 

e) (  )curso sobre segurança alimentar 

f)outros_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

D)ASPECTOS RELATIVOS ORGANIZAÇÂO/PARTICIPAÇÃO/CAPACITAÇÃO 

Questão 1 -Quais eventos como participar. 

a)(  ) fóruns territoriais 

b)(  )reuniões do conselho territorial  rural 

c) (  ) reuniões da associação. 

conforme a resposta, quais as 

demandas?__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Questão 2. Como você ver os movimentos sociais que afirma que vive um diálogo pacífico 

com o governo do estado? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

E)(ACESSO AOS DIREITOS UNIVERSAIS)ASPECTOS RELATIVOS A REDE DE 

SERVÇOS E POLÍTICAS NO TERRITÓRIO 

 

Questão 1.Política de renda mínima 

a) ( ) BPC 

b) ( ) Bolsa Família 

c) (  ) PETI 

d)( ) outro 

 

F)(SUSTENTABILIDADE)ASPECTOS RELATIVOS A TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Questão 1.Máquinas/Equipamentos disponibilizado na propriedade 

a) (  ) tração animal 

b) (  ) tração mecânica (trator) 

c) (  )tração mecânica manual 

d) (  )ordenhadeira mecânica 

e) (  )maquinários moderno 

f)  (  ) equipamento moderno 

g) (  ) GPS 

f) (  ) insumos modernos 

h) (  ) sementes selecionadas 

i) (  )insumos modernos 

j) (  ) outros 

 

G)ASPECTOS RELATIVOS AS PRÁTICAS AGROPECUÀRIA (SUSTENTABILIDADE) 

Questão 2-uso de agrotóxico 

a)(  )mata pasto 

b) ( ) pesticidas e formicidas 

c) (  )outro 

Questão 2práticas agropecuária 

a)(  ) derrubada da mata 

b) (   )queimada(coivara) 

c) (  ) outro 

Questão 3. mudanças de comportamento nem relação a questão ambiental 

a) (  ) adubo natural 

b) (  ) redução do uso de agrotóxico 

c)(  ) não pratica as queimadas 

d) (  ) não faz mais desmatamento para pastagem 

 

Questões 4. que palestras eventos tem participado voltados para agroecologia, defesa 
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ambiental e sustentabilidade?___________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Questões 5.Quais órgãos têm realizado curso voltados para a defesa 

ambiental:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Questões 6.Você tem observado mudanças de comportamento no modo de utilizar a terra por 

parte dos 

agricultores?_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________ 

Questão 7. como os agricultores familiares/assentados de reforma agrária têm respondido aos 

serviços oferecidos? 

a)(  ) participação efetiva nas ações  e cursos 

b)(  ) pouca participação nas ações e cursos 

c)(  )demonstrado pouco interesses e procura pelas ações e cursos 

d)(  ) demonstrado grande interesse e procura palas ações cursos 

e)(  )outra respostas 

 

10-)Em caso de procura e participação efetiva pelas ações e cursos destaque quais ações  e 

atividades demanda mais agricultores e assentados de reforma agrária: 

a)( ) produção e comercialização 

b)(  )informática 

c)manejo animal 

d)(  )cursos de qualificação profissional para o mercado local 

e)(  )outra reposta 

 

H) QUESTÕES RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E REFORMA 

AGRÁRIA,DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO AO TERRITÓRIO 

Questão 1.  o que você entende por política territorial? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________ 

Questão2- Dessas políticas o quer tem a dizer sobre o acesso a elas: 

a) Programa Território da Cidadania 

b)Programa de Aceleração do Crescimento(PAC) 

c) Programa de Combate a Pobreza Rural (PCPR)?PROPSRERA/SE 

d)Brasil Sem Miséria/Sergipe Mais Justo/SE 

e)Programa de Crédito Fundiário. 

f)Arranjos Produtivos Locais (APLs) 

 


