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RESUMO  

 

Historicamente marcado por desigualdades sociais, concentração fundiária e luta pela 

terra, o estado do Rio Grande do Norte (RN) ainda resguarda em sua trajetória agrária as 

heranças contraditórias da exclusão no campo. Soma-se a isto, a compreensão de que as 

ações estabelecidas pelo Estado, em se tratando da implementação da política de reforma 

agrária, pouco avançaram no sentido de permitir, primeiramente, a quebra do monopólio 

da propriedade privada para, em seguida, garantir a democratização do acesso à terra e a 

reestruturação das dinâmicas territoriais no estado potiguar. Sendo a reforma agrária um 

instrumento capaz de garantir justiça social, cidadania e melhores condições de vida no 

campo, se aplicada plenamente, objetivamos analisar a política pública da concepção à 

execução, com ênfase no processo de implantação dos assentamentos rurais, nos 

rebatimentos na estrutura fundiária, assim como, nos resultados socioeconômicos para as 

famílias assentadas. Nesta perspectiva, os desdobramentos da pesquisa permeiam a 

discussão da política de reforma agrária no Rio Grande do Norte a partir de análises que 

evidenciam: a constituição dos movimentos sociais e a territorialização da luta pela 

reforma agrária; as descontinuidades institucionais que marcaram à sua execução; a 

viabilidade dos lotes dos assentamentos rurais implantados; os impactos na malha 

fundiária estadual e municipal e; a capacidade da política pública em garantir autonomia 

social, econômica e política para a população rural demandante. Para tanto, o caminho 

metodológico adotado agrupou procedimentos de caráter qualitativo e quantitativo, 

partindo de ampla pesquisa e revisão bibliográfica, em que, buscamos sistematizar 

pressupostos teóricos que versam sobre o uso do território, a luta pela terra e a reforma 

agrária enquanto política pública. Ademais, realizamos o levantamento e compilação dos 

dados secundários da pesquisa com vistas à representar – espacial e temporalmente – os 

desdobramentos da reforma agrária no RN. Por fim, os resultados da pesquisa evidenciam 

que, apesar dos avanços ocorridos, em todos os momentos da questão agrária potiguar a 

política de reforma agrária foi sendo implementada de maneira superficial e 

descontinuada. Esta, não foi capaz de possibilitar reestruturações significativas no quadro 

fundiário local, nem tampouco, permitiu que os trabalhadores rurais beneficiados 

tivessem garantida a sua autonomia socioeconômica plena. 

 

Palavras – chave: Reforma agrária; Território; Rio Grande do Norte. 
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ABSTRACT 

 

 

Historically marked by differences social, land ownership concentration and struggle for 

land, the State of Rio Grande do Norte (RN) still preserves its agrarian trajectory as 

contradictory inheritances of exclusion in the countryside. Add to that the actions 

established by the State,  about the implementation of the agrarian reform policy, not 

much progress in the sense of allowing, first, the end of the monopoly of private property 

and then ensure the democratization access to land and restructuring of territorial 

dynamics in the State Potiguar. Being the agrarian reform an instrument able of ensure 

the social justice, the citizenship and better living conditions in the countryside, if fully 

implemented. We aim to analyze at a public policy from conception to execution, with 

emphasis on the process of implantation of the rural settlements, in the land structure, as 

well as, the socioeconomic results for families in rural areas. In this perspective, the 

results of the research permeate the discussion of the agrarian reform policy in Rio Grande 

do Norte from analyzes that evidence: a constitution of social movements and a 

territorialization of the struggle for agrarian reform; the institutional discontinuities that 

marked in its execution; the feasibility of the plots of rural settlements implemented; their 

impacts on the State and Municipal land loop and; the capacity of public policy in to 

guarantee social, economic and political autonomy for a demanding rural population. For 

that, the methodological method adopted grouped qualitative and quantitative procedures. 

Starting from extensive research and bibliographical review, in which, we seek to 

systematize theoretical presuppositions that deal with the use of the territory, the struggle 

for land and agrarian reform as a public policy. In addition, was performed the collection 

and compilation of secondary research data with the aim of representing - of space and 

time - the results of agrarian reform in the RN. Finally, the search results show that, 

despite the progress made, at all times of the agrarian question Potiguar, the agrarian 

reform policy was be implemented superficially and discontinued. It was not able to 

enable significant restructuring of the local land structure, neither nor did it allow the 

rural workers benefited to have guaranteed their full socioeconomic autonomy. 

 

Key-words: Agrarian reform; Territory; Rio Grande do Norte. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O tema da reforma agrária é, seguramente, um dos mais equivocados 

nos embates políticos e partidários deste momento no Brasil. 

Equivocado pelo modo como é comumente proposto em diferentes 

meios; equivocado pela enorme carga de subinformação que o 

acompanha, pelas descabidas paixões que desperta, pela real ignorância 

do tema que se manifesta em muitas das opiniões a respeito: todos 

parecem ter um palpite a dar sobre o assunto, da apresentadora de 

televisão ao dirigente estudantil, e acham que sua ocupação já os 

qualifica para opinar e opinar de maneira contundente e definitiva. 

Todos parecem ter respostas, o que inclui não poucos especialistas. São 

raros, porém, os que tem o fundamental na produção do conhecimento 

e das propostas necessárias à solução dos problemas sociais: as 

perguntas, base da indagação séria e consequente e ponto de partida da 

reflexão objetiva (MARTINS, 2000, p. 97). 

 

A reforma agrária se constitui um campo de estudo instigante e desafiador, na 

medida em que o reconhecimento de suas entrelinhas atuais ainda não encontra-se 

esgotado. Nesta perspectiva, são incontáveis as tentativas de interpretação (científica) da 

política pública à luz das diversas nuances que compõem a realidade agrária brasileira, 

permeada, contraditoriamente, por conflitos sociais, concentração da terra e pauperização 

da classe trabalhadora. Não obstante, essas interpretações têm sido unânimes no que 

concerne a importância da reforma agrária para garantir justiça social e cidadania, ambos, 

partes constituintes de um processo amplo de democratização e arrefecimento das 

mazelas sociais do campo. É, contudo, na linha tênue existente entre a concepção e a 

execução da política pública, que encontra-se constituída a explicação para as suas 

possibilidades de plenitude política, econômica e social.  

Portanto, a difícil garantia do acesso à terra – conseguida a custo de intensas 

mobilizações, conflitos agrários e processos de territorialização – representa, para uma 

parcela da população historicamente estigmatizada, um importante canal de 

desenvolvimento socioeconômico e de melhoria substancial das condições de vida. Uma 

vez assentadas, as famílias passam a dispor de condições mínimas para definir as suas 

estratégias de reprodução individual (do núcleo familiar) e coletiva (do assentamento) 

enquanto parte de um processo de reestruturação mais abrangente. Tais estratégias 

intercalam, concomitantemente, a autonomia das famílias assentadas e a magnitude das 

ações institucionais estabelecidas pelos órgãos e agentes públicos competentes. 



17 

 

Ainda neste sentido, a luta por outras conquistas sociais também tornam-se 

igualmente importantes nesse processo. As “políticas secundarizadas1” a partir da 

implantação dos assentamentos rurais também são importantes indutoras de cidadania no 

campo. Somamos a esta compreensão, a perspectiva de que os rebatimentos territoriais 

da política de reforma agrária presumem a convergência e sobreposição das diversas 

ações institucionais, iniciadas a partir do assentamento dos trabalhadores rurais e 

continuadas após a conquista da terra. Quando fundamentadas nestes aspectos referidos, 

é possível afirmar que as políticas públicas do campo permitem a materialização de duas 

formas análogas de desenvolvimento: primeiramente, propicia que os sujeitos 

diretamente envolvidos sejam protagonistas do processo de emancipação social do lugar 

(do assentamento); por conseguinte, contribuem para que a reforma agrária alcance uma 

maior plenitude, minimizando possíveis erros e fracassos durante, e após a sua execução. 

Por outro lado, destacamos que a atuação efetiva do Estado no sentido de 

promover novas diretrizes sociais e atender a essas demandas que emergem a partir da 

instituição dos assentamentos rurais, esbarra, em grande parte, na falta de articulação 

entre as esferas administrativas e nas rupturas institucionais que marcam a execução da 

reforma agrária. Em muitos casos, essa falta de articulação contribui para o surgimento 

de “pontos de fragilidade” na política pública implementada, desfigurando-a 

completamente do seu objetivo inicial. É por tais motivos que as áreas temáticas (saúde, 

educação, habitação, assistência técnica, segurança etc.) que dirigem a ação contínua por 

parte do Estado no contexto rural apresentam problemas de caráter estrutural.  

Diante desses apontamentos, a presente discussão envolve compreender a reforma 

agrária em seus aspectos teórico e prático, numa análise aprofundada de sua constituição 

espaço-temporal, envolvendo, concomitantemente, as escalas de materialização do 

fenômeno, assim como, as (des)continuidades e processos que intermediam a sua 

configuração territorial. Neste sentido, a análise da reforma agrária no estado do Rio 

Grande do Norte nos possibilita evidenciar os avanços e contradições da política pública 

levada a cabo pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), cujos 

resultados permitem dimensionarmos a importância da atuação do Estado na correção de 

distorções sociais históricas. 

                                                 
1 Segundo destacam Bergamasco e Norder (1996), compreende-se por políticas secundarizadas as ações 

que visam garantir a disponibilidade e acesso à infraestrutura social (saúde, educação, transporte, moradia) 

e econômico-produtiva (terras férteis, assistência técnica, eletrificação, apoio creditício e comercial) básica 

nos assentamentos de reforma agrária. 
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Dessa maneira, a importância da reforma agrária para milhares de trabalhadores 

rurais excluídos poderem ter condições mais dignas de vida no campo, nos conduz a 

encontrar respostas para algumas indagações: Quais os rebatimentos da territorialização 

da política de reforma agrária na estrutura fundiária predominante no Rio Grande do 

Norte? Como tem se configurado a atuação do Estado em se tratando da implementação 

da reforma agrária a partir de uma perspectiva teórico-prática? Quais os impactos da 

reforma agrária em relação aos atores sociais beneficiados por esta política pública? 

A partir desses questionamentos, esperamos realizar uma leitura aprofundada da 

política de reforma agrária e sua materialização no estado do Rio Grande do Norte, na 

tentativa de contribuir com análises que sirvam de fundamento para melhorar a qualidade 

de vida das famílias beneficiadas, traçando caminhos que apontem problemas e possíveis 

soluções mitigadoras por parte dos órgãos e instituições competentes, servindo inclusive 

de base para possíveis estudos sobre a temática agrária no estado e, quem sabe, elaboração 

e implementação de ações de assistência aos assentados.   

Nesta perspectiva, o objetivo geral da pesquisa buscou analisar a territorialização 

da política nacional de reforma agrária e sua configuração no estado do Rio Grande do 

Norte, tomando como referência seus impactos na estrutura fundiária, o processo de 

implantação dos assentamentos rurais, assim como, os resultados socioeconômicos para 

os assentados da reforma agrária no estado. Para dar conta da investigação proposta, o 

objetivo geral foi desmembrado em objetivos específicos, sendo eles: 

 

 Investigar a territorialização da política de reforma agrária e seus rebatimentos na 

estrutura fundiária do Rio Grande do Norte, mais especificamente, a partir da 

década de 1980;  

 Analisar o processo de implantação dos assentamentos rurais no estado, em 

virtude dos usos distintos do território, dos mecanismos de normatização e de sua 

configuração espacial; 

 Averiguar as características gerais dos assentamentos rurais, suas dinâmicas, 

materialidades e estrutura organizacional;  

 Identificar os mecanismos de acesso à terra e os resultados socioeconômicos para 

os assentados da política de reforma agrária. 

 

Assim, no intuito de alcançarmos os objetivos propostos, definimos uma estrutura 

analítica que permitisse imprimir a nossa percepção sobre a realidade agrária no estado 
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potiguar. Dessa forma, no primeiro capítulo da pesquisa, intitulado “ASPECTOS 

METODOLÓGICOS DA PESQUISA: DELINEANDO UM CAMINHO POSSÍVEL”, 

apresentamos o percurso metodológico necessário à interpretação do nosso objeto de 

estudo, baseando-nos, concomitantemente, em procedimentos de revisão teórico-

bibliográfica e de coleta de dados primários e secundários fundamentais para subsidiar as 

discussões empreendidas na referida pesquisa. 

No segundo capítulo, denominado “A MATERIALIDADE DA POLÍTICA DE 

REFORMA AGRÁRIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE”, analisamos a 

constituição e os resultados materiais da implementação da política pública, evidenciando 

as relações de conflito e poder, os processos de apropriação, uso e normatização do 

território. Por conseguinte, caracterizamos a política de reforma agrária em cada 

momento da questão agrária potiguar, ou seja, as descontinuidades e fragmentações 

institucionais que marcaram permanentemente a sua implementação no contexto 

supracitado. 

No terceiro capítulo, intitulado “DA CONCEPÇÃO À EXECUÇÃO: A POLÍTICA 

DE REFORMA AGRÁRIA NO RIO GRANDE DO NORTE E SUAS INTERFACES”, 

buscamos investigar de que maneira a política pública é elaborada e implementada, ou 

seja, as possíveis dissonâncias existentes entre a sua estruturação institucional e execução 

pelos órgãos competentes. Neste sentido, buscamos identificar os possíveis impactos da 

política pública na estrutura fundiária do estado do Rio Grande do Norte, a partir de 

análises temporais e espaciais distintas. 

No quarto e último capítulo, denominado “CARACTERÍSTICAS 

SOCIOECONÔMICAS DOS ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA NO RIO 

GRANDE DO NORTE”, analisamos os aspectos políticos, econômicos e sociais dos 

assentados da reforma agrária no estado potiguar, a partir da correlação entre diagnósticos 

distintos. Retratamos, ainda, a importância da política pública para a melhoria das 

condições de vida no campo e a consequente autonomia das famílias assentadas nessas 

áreas rurais. 

Todos estes aspectos destacados representam a nossa percepção acerca da 

problemática de estudo, uma análise que tem como ponto de partida a compreensão da 

importância da política de reforma agrária enquanto instrumento de reordenamento do 

meio rural em todas as suas dimensões. 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA: DELINEANDO UM 

CAMINHO POSSÍVEL 

 

Definir o caminho metodológico de uma pesquisa científica não se constitui tarefa 

simples. Destarte, foram múltiplas as possibilidades encontradas para debruçarmo-nos 

sobre a problemática da reforma agrária no Rio Grande do Norte (RN) sem, entretanto, 

corrermos o risco de, ao final, nos depararmos com respostas superficiais do fenômeno 

analisado ou, até mesmo, a conclusões desconexas da maneira como o mesmo se impõe. 

Assim, foi necessário enveredarmos por um caminho metodológico que permitisse 

preencher as arestas de nosso objeto de pesquisa, imprimindo, por fim, a nossa “visão de 

mundo” quanto à realidade que propomos investigar. 

O delineamento metodológico da pesquisa científica implica, portanto, na 

definição de uma estrutura de investigação. Contudo, ainda que tenhamos caminhos 

alternativos possíveis é preciso reconhecer que, em alguns destes, encontraremos maiores 

dificuldades. Desse modo, novos problemas podem ser identificados em virtude das 

limitações metodológicas impostas, bem como dos próprios resultados obtidos durante a 

investigação. A forma pela qual um problema é concebido e estruturado, para ser 

investigado, “afetará diretamente os resultados, obtendo-se, inclusive, respostas 

diferentes para um mesmo fenômeno. Por isso, a planificação da pesquisa não pode estar 

desconectada das respostas que o pesquisador vislumbra encontrar” (RAUPP e BEUREN, 

2006, p. 77). 

Em virtude dessas especificidades, não nos propusemos, porém, a engessar o 

caminho a ser percorrido. Seria errôneo de nossa parte estabelecer uma estrutura 

metodológica e analítica rígida ao ponto de não nos possibilitar uma via de escape frente 

ao primeiro obstáculo que se impusesse durante a análise da realidade. Pela própria 

complexidade da maneira como o real se impõe, é preciso pensar outras possibilidades, 

outros caminhos alternativos que, de alguma forma, nos conduzam a interpretá-lo para 

além da aparência.   

A questão que se coloca é, sobretudo, uma questão de método, isto é, da 

“construção de um sistema intelectual que permita, analiticamente, abordar um 

fenômeno, a partir de um ponto de vista. Este, não é um dado em si, um dado a priori, 

mas uma estrutura de pensamento e interpretação da realidade” (SANTOS, 2006, p. 49). 

A realidade, por sua vez, não é construída em virtude de uma instância específica. As 

instâncias (sociais/espaciais) individualizadas são reduções da realidade que privilegiam 
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um determinado aspecto em detrimento do todo. Assim, realidade e totalidade (em 

movimento) devem, necessariamente, se sobrepor em nosso concreto pensado 

(SILVEIRA, 2006).  

Dessa forma, entendemos por metodologia a estruturação do pensamento e o 

percurso utilizado na análise e compreensão da realidade. A metodologia está relacionada 

simultaneamente às concepções teóricas da abordagem (a teoria), aos instrumentos de 

operacionalização do conhecimento (as técnicas), assim como, a criatividade e poder 

analítico do pesquisador (sua experiência, capacidade cognitiva e sensibilidade) 

(MINAYO, 2009). Neste sentido, a pesquisa científica supera, então, a simples 

instrumentalização técnica a ser utilizada na abordagem do fenômeno. Abrange, ainda, a 

definição da estrutura teórica que serve de norte para explicá-lo e interpretá-lo em sua 

forma mais complexa. Tomadas de maneira conjunta – técnicas e bases teóricas – nos 

permitem estabelecer o diálogo sistemático com o objeto empírico, superando, por fim, 

as limitações que porventura possam emergir no decorrer da pesquisa. 

Portanto, do ponto de vista metodológico, o delineamento da presente pesquisa 

estrutura-se segundo parâmetros distintos de análise. Neste caso, as concepções realizadas 

tomam por base dois eixos/tipologias convergentes, as quais, estão circunscritas a 

aspectos objetivos e procedimentais de abordagem da temática de estudo.  

No que concerne aos aspectos objetivos, delineia-se enquanto pesquisa descritiva 

e explicativa. A pesquisa descritiva tem por intuito aprofundar a descrição de determinada 

realidade a partir da observação e correlação entre todas as suas variáveis. Exige elevado 

grau de validade científica, assim como, delimitação de técnicas, métodos, modelos e 

teorias. A amostra da pesquisa deve estar claramente delimitada e, da mesma maneira, os 

objetivos do estudo, termos e questões levantadas (TRIVIÑOS, 1987). Por conseguinte, 

a pesquisa explicativa preocupa-se com a elucidação de um fato, fenômeno ou processo 

que preenche a realidade, isto é, a identificação dos fatores que contribuem 

significativamente para a sua ocorrência (SANTOS, 2001). 

Com relação aos aspectos procedimentais utilizados na abordagem do problema 

(a política de reforma agrária), define-se enquanto investigação qualitativa e quantitativa. 

Qualitativa porque buscamos elucidar “aspectos” de um dado fenômeno que, em síntese, 

não pode ser quantificado. De acordo com Minayo (2009), a complexidade dos 

fenômenos sociais e a composição dialética das relações humanas estabelecidas, 

transcendem a capacidade de interpretação da realidade estatisticamente. Ainda assim, a 

pesquisa possui caráter quantitativo uma vez que, em alguns momentos, recorremos a 
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procedimentos técnico-estatísticos fundamentais à identificação, classificação e análise 

das variáveis correlacionadas ao objeto de estudo. 

Dessa maneira, faz-se necessário tal abordagem considerando que, tomadas 

isoladamente, incorremos no risco de privilegiar certos aspectos referentes ao objeto da 

pesquisa em detrimento de outros e, por isso, serão consideradas a sobreposição e 

complementariedade de ambas. Tal enfoque, parte da premissa básica de que a integração 

permite que o alcance de uma abordagem metodológica possa ser contrabalanceada pela 

abrangência da outra. “Assim, abordagens qualitativas e quantitativas, nesta perspectiva, 

deixam de ser percebidas como opostas para serem vistas como complementares” 

(GOLDENBERG, 2004, p. 63). 

De forma geral, a presente discussão encontra-se estruturada em procedimentos 

de revisão teórico-bibliográfica e de coleta de dados – primários e secundários – sobre a 

problemática investigada.  Os dados primários têm como fonte de obtenção a aplicação 

de formulários de pesquisa com a população amostral selecionada por variável 

probabilística, servindo de base para a caracterização socioeconômica dos assentados da 

política de reforma agrária no Rio Grande do Norte. Quanto aos dados secundários da 

pesquisa, foram levantados em instituições (governamentais e não-governamentais) 

vinculadas à execução das políticas públicas do campo. Estes dados são fundamentais na 

descrição e análise da materialidade da reforma agrária no estado supracitado. Após o 

procedimento de coleta dos mesmos, dados primários e secundários foram compilados e 

agrupados em conjuntos pré-definidos para sobreporem-se, por conseguinte, a abordagem 

teórica da pesquisa. 

Por fim, delimitamos os pressupostos necessários à compreensão da política de 

reforma agrária nas suas nuances teórica e prática, a partir dos impactos decorrentes de 

sua execução, das múltiplas formas de apropriação e usos distintos do território no 

contexto agrário potiguar, assim como, dos resultados efetivos para a população rural 

demandante. 

 

2.1 A reforma agrária enquanto campo de investigação: o contato inicial com a 

temática 

 

O interesse pelas questões agrárias enquanto campo de estudo remete-se às bases 

de nossa formação acadêmica. Ao adentrar na universidade, sentimo-nos instigados a 

compreender e desvelar as múltiplas contradições inerentes ao modelo de 
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desenvolvimento do campo brasileiro – concentrador, expropriatório e excludente – bem 

como o alcance e as distorções inerentes à execução da política de reforma agrária, nosso 

foco de investigação.  Essas e outras aspirações que emergiam naquele momento foram 

fundamentalmente importantes para escolhermos o caminho a seguir e, dentre outros 

possíveis, este, parecia-nos ser, o mais instigante e desafiador.  

Nos momentos iniciais da graduação, mais especificamente, a partir das leituras 

realizadas no transcurso da disciplina de Geografia Agrária, estabelecemos contato 

teórico mais aprofundado com a temática de estudo. Para além de conclusões 

tautológicas, o nosso desejo era, em síntese, compreender os reflexos territoriais da 

política de reforma agrária no município de Mossoró/RN, desvelando-os a partir das 

múltiplas relações de conflito e poder estabelecidas no contexto agrário referido. 

Contudo, ainda que houvesse um esforço intelectual empregado na compreensão dos 

processos que se configuravam in loco, sabíamos das limitações e fragilidades existentes 

em nossas análises, o que, certamente, não impediu de avançarmos no tocante ao nosso 

desejo inicial: compreender a política de reforma agrária a partir de um “prisma 

geográfico”.  

Ressaltamos, ainda, que o processo seletivo e posterior prática docente no 

Programa Institucional de Monitoria (PIM) nas disciplinas de Geografia Agrária e 

Geografia da População, também contribuíram proficuamente para o nosso interesse 

sobre as questões do campo. Não apenas no plano teórico, mas, principalmente, 

considerando o contato empírico estabelecido naquele momento, é que instituiu-se de 

forma mais significativa a nossa busca por compreender as práticas sociais e as dinâmicas 

da produção e reestruturação do espaço agrário no período técnico atual. 

É, portanto, em virtude desses momentos de formação acadêmica descritos, que 

se define o nosso interesse em investigar as entrelinhas atuais da política de reforma 

agrária no estado do Rio Grande do Norte. Assim, torna-se no mínimo desafiador 

compreender a referida política pública a partir de um recorte empírico significativamente 

amplo, contudo necessário, se nosso intuito é desvelá-la geograficamente, ou seja, 

identificando os seus processos (ações) e materialidades (formas) que encontram-se 

inseridos na dinâmica permanente de produção do espaço enquanto totalidade1. Não 

obstante, a Geografia nos fornece os instrumentos necessários para compreendê-la 

enquanto o resultado de práticas específicas, à medida que cada subespaço, cada lugar, 

                                                           
1 Ver SANTOS, Milton. Espaço e método. São Paulo: Nobel, 1985. 
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carrega consigo um conteúdo que lhe é próprio, horizontalmente construído, ainda que 

este não se constitua ou se reproduza de maneira isolada e independente no espaço 

(SANTOS, 2006). 

Por outro lado, ao debruçarmo-nos geograficamente sobre essas questões 

referidas, não abdicamos, entretanto, de sua discussão e análise sociológica.  São 

inegáveis as contribuições concedidas pela Geografia e pela Sociologia para o estudo do 

espaço rural. Assim, a partir da discussão empreendida sobre este tema particular, 

podemos nos aproximar daquilo que caracteriza-se como o seu objeto de reflexão e, 

consequentemente, das respostas que estas ciências têm construído para as questões 

agrárias postas na contemporaneidade. Aí está apoiada, portanto, a nossa opção por 

investigar e sistematizar as contribuições oriundas desses eixos estruturantes e 

sobrepostos: a Geografia, estabelecendo concepções centrais acerca do uso do espaço (do 

território) a partir das condicionantes estabelecidas no período técnico atual; a Sociologia, 

com enfoque nas práticas sociais e na importância do indivíduo para a construção de uma 

cidadania no campo. Ademais, pesadas as suas contribuições particulares, podemos 

constatar efetivamente um diálogo significativo entre ambos os campos científicos 

(MELO E SILVA, 2007).   

Ainda nesta perspectiva, a preocupação em expor os problemas e as demandas das 

políticas públicas para a reestruturação do espaço agrário torna-se fundamental nas 

concepções estabelecidas nesta discussão. Como um instrumento que pode interferir de 

maneira significativa na qualidade de vida dos trabalhadores do campo, essas questões 

denotam a concepção crítica e preocupada com o social que o geógrafo contemporâneo 

incorporou. Evidentemente, esta preocupação torna-se salutar quando, à luz da 

interpretação sociológica encontra-se associada aos princípios e aos pressupostos teóricos 

basilares da ciência geográfica (ALVES, 2011). 

Portanto, a presente pesquisa ganha contornos de relevância considerando a 

necessidade de aprofundarmos a discussão acerca das questões que são desencadeadas no 

contexto rural norte-rio-grandense, mais especificamente, as que se referem à política de 

reforma agrária e seus impactos na estrutura fundiária predominante, na qualidade de vida 

e reprodução socioeconômica dos trabalhadores rurais beneficiados, interpretando-as à 

luz da intervenção do Estado, da atuação e articulação dos movimentos sociais de luta 

pela terra, assim como, do modelo de desenvolvimento do campo. Ademais, estas nuances 

referidas são fundamentais para a análise dos conflitos e relações antagônicas 
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estabelecidas no espaço agrário potiguar, e que, por consequência, configuram-se 

enquanto importantes indutoras de processos de territorialização. 

 

2.2 Os recortes teóricos para investigação do objeto de estudo 

 

No intuito de embasar – teórica e conceitualmente – a presente pesquisa, 

realizamos o levantamento bibliográfico acerca dos recortes temáticos definidores da 

problemática de estudo. A opção por delimitá-los de forma separada, não se deu em 

virtude de considerarmos que estes recortes estejam relacionados a concepções teóricas 

isoladas, mas sim, serve tão somente como forma de estruturá-los analiticamente em 

nosso concreto pensado. Assim, destacamos tais eixos temáticos e seus respectivos 

autores a serem considerados na análise: 

 

I. Reforma agrária e questões agrárias contemporâneas  

 

Para as análises sobre a política de reforma agrária e as questões agrárias, 

tomamos como referência autores da Geografia e de áreas afins que debruçam-se sobre a 

discussão da temática referida. Assim, são significativas as contribuições de autores 

clássicos, como Guimarães (1981), que fornece subsídios para compreendermos como o 

monopólio da terra foi sendo historicamente e espacialmente produzido. São 

significativas, também, as suas análises sobre as contradições agrárias resultantes do 

sistema capitalista de produção e a necessidade da reforma agrária para romper com os 

laços coloniais do latifúndio no Brasil.  

Prado Júnior (1979), por sua vez, nos ajuda a compreender o cerne da questão 

agrária brasileira e os fundamentos econômicos, políticos e sociais da concentração de 

terras no país. Ademais, fornece subsídios para identificarmos as raízes históricas do 

processo de exclusão e expropriação dos trabalhadores rurais a partir de sua sujeição à 

grande propriedade. 

São irrefutáveis, ainda, as análises contemporâneas sobre a política de reforma 

agrária e seus impactos no processo de reestruturação do campo. Assim, as concepções 

de Oliveira (2001, 2004, 2007) e Graziano da Silva (1994) contribuem para refletirmos 

sobre as velhas formas (com novos conteúdos) que, no período atual, ainda marcam 

contraditoriamente o meio rural brasileiro e impedem o avanço pleno da reforma agrária.  
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As análises de Martins (1991, 1999, 2003) permitem identificar os elementos 

contemporâneos que justificam a necessidade de execução da política pública. 

Bergamasco (1997, 2005) e Sparovek (2003) versam sobre a importância dos 

assentamentos rurais enquanto elemento de redefinição das práticas econômicas, políticas 

e sociais do campo, assim como, a distinção entre política de reforma agrária e política 

de desapropriação e assentamento de trabalhadores rurais. As formulações de Fernandes 

(2000, 2001), por fim, colaboram significativamente para reconhecermos a questão 

agrária brasileira da origem à atualidade, em virtude de suas múltiplas interfaces, dilemas 

e contradições socioespaciais. 

Por outro lado, não desconsideramos os autores que discutem a problemática da 

política de reforma agrária no contexto rural do Rio Grande do Norte. Em virtude do 

fenômeno analisado possuir uma componente horizontal, instituída a partir das 

condicionantes que se manifestam localmente, foram preponderantes as análises 

estabelecidas a partir desta perspectiva. Assim, Fernandes (2005; 2009) coopera 

proficuamente para entendermos as bases de sustentação e as formas contraditórias de 

execução da reforma agrária no estado potiguar. Apresenta, ainda, importantes análises 

acerca das condições políticas, sociais, produtivas e de infraestrutura presentes nos 

assentamentos rurais implantados até a década de 2000. Braga (2006), Teles (1999) e 

Fernandes (2014), ainda que referindo-se a áreas pontuais da reforma agrária no Rio 

Grande do Norte, também contribuem com análises substanciais de caráter 

socioeconômico sobre a temática de estudo. 

 

II. Movimentos sociais do campo: a força motriz  

 

São profícuos, ainda, os pressupostos teóricos que versam sobre a territorialização 

dos movimentos sociais de luta pela terra. A necessidade se dá em compreender a 

importância da articulação política e social dos trabalhadores rurais organizados para 

impelir o Estado a implementar as políticas públicas voltadas para o campo. Neste 

sentido, tornam-se significativas as concepções de Medeiros (2003, 2004) sobre o 

processo de constituição dos movimentos sociais de luta pela terra e seu empenho na 

mobilização das demais categorias do meio rural. Fernandes (2003, 2008) fornece 

análises geográficas que enfatizam a necessidade de se compreender as formas de 

organização dos movimentos sociais, tomando como referência, o espaço, o território e o 

lugar produzidos por meio de suas ações e relações. Martins (1995, 2000) estabelece 



27 
 

reflexões importantes acerca da articulação e corresponsabilidade entre as associações de 

trabalhadores rurais, Igreja e partidos políticos para o debate contemporâneo sobre a 

reforma agrária. Oliveira (2007), por sua vez, aborda temporalmente o processo de lutas 

desencadeado pelos movimentos sociais do campo, ajudando-nos a compreender as bases 

de formação e desenvolvimento territorial do Brasil. 

Fazemos referência, também, à concepções teóricas que explicam a articulação dos 

movimentos sociais do campo no território potiguar. Neste caso, Fernandes (2005) nos 

permite analisar o papel da Igreja no processo de formação inicial dos movimentos 

camponeses, destacando, também, a atuação tardia de parte desses movimentos sociais 

de luta pela terra no Rio Grande do Norte. Barros (2005) e Silva (2006) nos possibilitam 

identificar os territórios onde a resistência camponesa consolidou-se mais 

significativamente, assim como, as articulações estabelecidas entre os diferentes 

movimentos sociais do campo.         

 

III. Território: arena de poder e espaço de regulação social 

 

O território também define-se enquanto recorte teórico estrutural para a pesquisa 

e, em sua discussão, damos relevo a dois eixos de abordagem do conceito geográfico: o 

território compreendido a partir das múltiplas relações de poder e conflito estabelecidas; 

o território enquanto instância social produtora de normas (território como norma) e 

espaço indutor de processos de normatização (território normado). Assim, é fundamental 

analisarmos o meio rural enquanto espaço de interesses distintos e conflitantes, que se 

manifestam por meio de processos de apropriação, domínio e regulação. São essas 

condicionantes que nos permitem compreender geograficamente a produção e reprodução 

das dinâmicas territoriais no estado potiguar.   

Considerando isso, são profícuas as reflexões de Souza (2000) e Raffestin (1993), 

que nos ajudam a compreender território e espaço enquanto dimensões distintas e 

convergentes. O território, nesta perspectiva, é analisado enquanto produto e instância 

onde se manifestam todas as relações de poder, e que, por consequência evidenciam o 

jogo permanente de domínio e apropriação do espaço. Haesbaert (2007), por conseguinte, 

nos conduz a reconhecer as dimensões e relações de poder (concreto e simbólico) que 

envolvem, concomitantemente, sociedade e espaço geográfico.  

Também são significativas para a pesquisa, os aportes teóricos que versam acerca 

da execução das políticas públicas enquanto mecanismo de regulação do contexto rural. 
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A importância se dá em compreender o território enquanto dimensão produtora de 

normas, alcançando todos os espaços e instâncias sociais a serem permanentemente 

regulados. Para tanto, consideramos as análises de Santos (2005, 2006, 2008) e Silveira 

(2012), que nos permitem entender a influência das normas na constituição das formas 

geográficas que compõem o meio rural potiguar. Antas Júnior (2004, 2005) torna-se 

preponderante para a análise da importância do Estado, das empresas e dos movimentos 

sociais nos processos de regulação territorial.  

 

2.3 O processo de definição do recorte empírico  

 

Tomando como parâmetro a estruturação das variáveis adotadas para seleção da 

área de estudo, delimitamos um total de 22 projetos de assentamento (PA’s) do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA/SR-19) para comporem nosso 

recorte empírico de análise. De acordo com dados do órgão referido, o estado do Rio 

Grande do Norte possui 284 projetos de assentamento2 regularizados e oriundos da 

política de reforma agrária do Governo Federal, dos quais, o recorte amostral representa 

um percentual de aproximadamente 7,8 % dos PA’s implantados.    

Portanto, estabelecemos a delimitação amostral entre as quatro Mesorregiões do 

estado do Rio Grande do Norte3. Na Mesorregião Oeste, foram selecionados os PA’s: 

Arapuá, Catingueira, Esperança, Maracanaú, 1º de Maio e Boa Fé. Na Mesorregião Leste: 

Lagoa do Sal, José Coelho da Silva, São José/Pedregulho, Margarida Alves e Canudos. 

Os da Mesorregião Central: Fazenda Feijão, Nossa Senhora das Vitórias, Venâncio 

Zacarias, São Francisco, Santa Maria III e Bonfim. Por fim, os PA’s localizados na 

Mesorregião Agreste: Pedra Branca, Santa Terezinha, Maria das Graças, Patativa do 

Assaré II e Roseli Nunes. Assim, o Mapa 1 possibilita visualizarmos a localização dos 

Projetos de Assentamento selecionados como área de estudo. 

                                                           
2 Para seleção dos projetos de assentamento (PA’s), que compõem a área de estudo, foram tomados apenas 

aqueles inseridos na política federal de reforma agrária, sendo desconsiderados as demais tipificações de 

assentamentos existentes no Rio Grande do Norte, sendo elas: Projetos de Assentamento Casulo (PCA’s) 

– criados com recursos do município, tendo manutenção da infraestrutura básica de responsabilidade dos 

governos federal e municipal. Diferenciam-se pela proximidade à centros urbanos e pelas atividades 

agrícolas geralmente intensivas e tecnificadas; Projetos de Assentamento Estadual (PE’s) – implantados 

com recursos, assistência e titulação de responsabilidade das unidades federativas. Há a possibilidade da 

coparticipação da União por meio da obtenção de terras, crédito de apoio, instalação e produção mediante 

convênio e no aporte de recursos relativos à infraestrutura básica (INCRA, 2010). 
3 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (1990) o estado do Rio Grande do 

Norte encontra-se fragmentado em quatro Mesorregiões homogêneas: Leste, Oeste, Central e Agreste. 
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Fonte: INCRA (2014). Elaborado pelo autor, 2015. 
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Dessa maneira, com a definição dos projetos de assentamento que compõem o 

recorte empírico da pesquisa (Mapa 1), buscamos abranger as diversas nuances da política 

de reforma agrária no estado do Rio Grande do Norte. Tal abrangência torna-se 

fundamental para reconhecermos as particularidades e o perfil geral dos assentamentos 

rurais implantados pelo INCRA no referido estado. A partir desse recorte, foi realizada a 

delimitação estatística da amostra para aplicação dos formulários de pesquisa.  

 

I. As variáveis4 adotadas para seleção dos assentamentos rurais 

 

O estado do Rio Grande do Norte apresenta grande diversidade territorial, 

principalmente no que diz respeito aos níveis técnicos de desenvolvimento, as 

características climáticas e edáficas para o uso do solo, a disponibilidade e qualidade dos 

recursos hídricos, as condições de infraestrutura produtiva, dentre outros aspectos 

significativos de diferenciação interna do território. Em virtude disso, não abdicamos de 

analisar a reforma agrária no estado enquanto política pública que se materializa 

heterogeneamente, pois, os aspectos característicos de cada lugar aliados a ocorrência de 

processos espacial e temporalmente distintos, também acabam por influenciar os seus 

resultados práticos.  

Portanto, a definição do recorte empírico da pesquisa levou em consideração 

diferentes aspectos da execução da política de reforma agrária no estado do Rio Grande 

do Norte. Buscando não perdermos de vista a dimensão da totalidade do fenômeno 

analisado, consideramos diferentes variáveis para a escolha dos assentamentos rurais foco 

de nosso estudo. Para tanto, dentre um conjunto de variáveis possíveis, selecionamos e 

estruturamos às de caráter temporal, regional e de área.  Sendo assim, tais variáveis 

delimitadas representaram os seguintes aspectos destacados: 

 

a) Variável Temporal5 

 

A utilização da variável temporal como categoria para seleção dos assentamentos 

rurais levou em consideração diferentes períodos de implantação dos Projetos de 

                                                           
4 Vale destacar que o termo variável não está relacionado a elementos de caráter matemático-estatísticos, e 

sim, a dimensões utilizadas na delimitação do recorte empírico. 
5 Neste caso, especificamente, a variável temporal para seleção dos assentamentos rurais está referida à 

ordem cronológica, levando-se em consideração a periodização linear da qual foram extraídos a base 

empírica que compõe a amostra da pesquisa. O mesmo não se dá para as demais abordagens do fenômeno. 
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Assentamento (PA’s) no estado do Rio Grande do Norte pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), tomando como referência os dados da 

plataforma digital do Sistema de Informações sobre Projetos de Reforma Agrária 

(SIPRA) do ano de 2014. Dessa forma, os assentamentos foram agrupados em quatro 

décadas de implantação específicas (1980; 1990; 2000; 2010), extraindo-se 

individualmente destas os PA’s que compõem os estratos amostrais da pesquisa.  

Alinhados cronologicamente, esses períodos destacados se sucedem uns aos 

outros e, por isso, podemos reconhecer a existência de uma ordem de eventos, ordem 

essa, de caráter temporal. Ainda assim, os períodos referidos não se constituem de 

maneira isolada, mas se complementam e se superpõem uns aos outros (SANTOS, 2006). 

Em virtude disso, optamos em utilizar a variável temporal por considerarmos que ela nos 

permite identificar uma linha cronológica na qual a política de reforma agrária apresentou 

rebatimentos territoriais mais significativos no estado. Por consequência, encontramos 

nesta construção metodológica uma forma de estruturarmos períodos que abrangem desde 

o “espessamento6” da reforma agrária, até a sua caracterização atual. 

 

b) Variável Regional 

 

Um outro elemento utilizado na delimitação do recorte empírico da pesquisa, 

envolve a escolha de PA’s que se encontram localizados em áreas distintas do estado. 

Esta dimensão de análise foi utilizada fundamentando-nos na perspectiva de que as 

singularidades de cada região do Rio Grande do Norte influenciam – ou ao menos 

deveriam influenciar – os parâmetros de implantação dos assentamentos rurais pelo 

Estado.  

Assim, optamos por utilizar a divisão oficial das Mesorregiões Geográficas do 

estado do Rio Grande do Norte realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) como variável regional. Essa divisão leva em consideração um 

conjunto de municípios contíguos, pertencentes à mesma Unidade da Federação, que 

apresentam formas específicas de organização espacial definidas pelas seguintes 

dimensões: o processo social, como determinante; o quadro natural, como condicionante; 

e a rede de comunicação e de lugares, como elemento de articulação. Essas três dimensões 

                                                           
6 Entendemos por espessamento, a sucessão de eventos que conduzem a rebatimentos territoriais mais 

significativos. Dentre esses eventos pode-se relatar: Articulação dos Movimentos Sociais do campo, o 

alargamento dos conflitos agrários, e a execução de políticas nacionais de reforma agrária.  
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possibilitam que o espaço delimitado como mesorregião tenha identidade regional (IBGE, 

1990).  

Dessa maneira, tomando como referência a divisão realizada pelo IBGE, 

acreditamos ser possível abranger a heterogeneidade territorial existente no Rio Grande 

do Norte. A utilização desta variável permite identificar as disparidades e singularidades 

que se estabelecem entre assentamentos rurais situados em regiões distintas do estado, 

possibilitando-nos, por fim, compreender as dinâmicas territoriais de forma mais ampla.  

 

c) Variável Área 

 

O último aspecto elencado para a seleção do recorte empírico da pesquisa toma 

como referência a área média dos lotes dos assentamentos rurais implantados pelo 

INCRA no estado. A escolha dessa variável de análise torna-se fundamental, pois nos 

permite identificar e classificar os assentamentos rurais nos quais a relação 

terra/reprodução socioeconômica encontra-se melhor articulada. De fato, é possível 

identificar áreas de reforma agrária no Rio Grande do Norte onde as dimensões dos lotes 

concedidos aos assentados podem inviabilizar a sua reprodução social e econômica. 

 Contudo, a variável “área” – também utilizada para delimitação do recorte 

empírico – é compreendida, neste caso, como parte constituinte de um marco normativo 

do contexto agrário, considerando que o processo de implantação de assentamentos rurais 

toma como uma de suas referências regulatórias a variação dos módulos fiscais dos 

municípios brasileiros. O módulo fiscal (MF) é a unidade de medida agrária que 

representa a área mínima necessária para as propriedades rurais poderem ser consideradas 

economicamente viáveis (LANDAU et al., 2012.). 

Ainda segundo Landau et al. (2012), a área dos módulos fiscais dos municípios 

brasileiros varia entre 5 e 110 hectares. Como o tamanho depende principalmente da 

disponibilidade de condições de produção, dinâmica de mercado, infraestrutura, 

capacidade tecnológica e aspectos naturais presentes, como água e solo, os municípios 

com maior acesso a essas condições dispõem do uso de área menor para a obtenção de 

rentabilidade a partir das atividades desenvolvidas in loco e, por isso, apresentam o 

módulo fiscal menor. Os municípios com maior carência dessas condições físicas, 

econômicas, tecnológicas e estruturais, apresentam módulos fiscais de maior dimensão. 

Diante disso, buscando representar a heterogeneidade das áreas do estado onde a 

política de reforma agrária apresentou algum tipo de impacto, selecionamos, por um lado, 
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assentamentos que dispunham de lotes com área de dimensão superior à metade do 

módulo fiscal municipal e, de outro, assentamentos nos quais os lotes eram 

proporcionalmente inferiores a metade do módulo fiscal. Com isso, foi possível abranger 

as diversas condicionantes que delimitam a implantação dos assentamentos rurais, e que, 

por consequência, influenciam a sua capacidade de reprodução. 

Assim, levando em consideração a escolha das variáveis supracitadas para a 

delimitação do recorte empírico da pesquisa, demonstramos a estruturação das mesmas 

na Figura 1, às quais se faz conhecer: 

 

Figura 1 – Estruturação das variáveis utilizadas para seleção do recorte 

empírico-amostral da pesquisa (Temporal; Área; Regional) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

II. Elementos para definição do quadro amostral 

 

Para a definição do quadro amostral, tomamos como parâmetro a seleção de 

recursos estatísticos/probabilísticos que possibilitassem estabelecer um nível adequado 

de representatividade e de confiança em relação ao universo da pesquisa, neste caso, o 

coeficiente de famílias beneficiadas pela política de reforma agrária no estado do Rio 

Grande do Norte. Assim, lançamos mão de procedimentos de caráter técnico por 

entendermos que a inferência estatística empregada permite estabelecer conclusões sobre 
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todo um grupo (universo populacional “N”), quando se observou apenas uma parte 

representativa desta população (amostra populacional “n”). 

O processo de amostragem permite verificar as relações existentes entre a amostra, 

a população de onde ela foi extraída e as variáveis de equivalência padrão. É útil na 

avaliação de grandezas desconhecidas da população (frequentemente denominadas de 

parâmetros), sendo obtida com base no conhecimento das grandezas correspondentes 

(geralmente denominadas de estimativas). Desta forma, as amostras a serem trabalhadas 

precisam possuir uma característica importante: a representatividade. Para que as 

conclusões obtidas sejam válidas, as amostras são escolhidas de modo a serem 

representativas da população, no que diz respeito às variáveis que desejamos analisar 

(TAVARES, 2007).  

Portanto, a maneira como a amostragem da pesquisa foi definida, fundamentou-

se na seleção dos elementos de composição do plano amostral, os quais se faz conhecer: 

 

 Estratos – Diz respeito aos Projetos de assentamento especificados e separados por 

classes, sendo eles os PA’s Arapuá, Catingueira, Esperança, Maracanaú, 1º de Maio, 

Boa Fé, Lagoa do Sal, José Coelho da Silva, São José/Pedregulho, Margarida Alves, 

Canudos, Fazenda Feijão, Nossa Senhora das Vitórias, Venâncio Zacarias, São 

Francisco, Santa Maria III, Pedra Branca, Santa Terezinha, Bonfim, Maria das 

Graças, Patativa do Assaré II e Roseli Nunes; 

 População alvo – Composta pelas famílias assentadas dos respectivos assentamentos 

descritos nos estratos; 

 Unidades amostrais – compreende os domicílios pertencentes à população do 

assentamento amostrada; 

 Unidades observacionais – Refere-se ao responsável pelo núcleo familiar de cada 

unidade amostral. 

 Unidades cadastrais – Diz respeito às plantas cadastrais e/ou croquis dos 

assentamentos rurais selecionados, com a devida identificação da população a ser 

observada. 

 

Considerando a dimensão “N” da população a ser amostrada, optamos por utilizar 

para a análise referida a Amostragem Aleatória Estratificada (AAE). Esse tipo de 

amostragem consiste na divisão de uma população em grupos estruturados denominados 

de estratos (“E”), segundo características relativamente homogêneas do universo de 
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estudo. De cada um desses estratos são selecionadas amostras em proporções 

correspondentes e, por meio dessa inferência podemos estimar a precisão das mesmas 

para a população toda e as subpopulações equivalentes (BOLFARINE e BUSSAB, 2005). 

Para fins de cálculo da amostra, levamos em consideração, inicialmente, a 

delimitação do estimador de interesse para proporção da população ( pest ). Neste caso, os 

assentados da política de reforma agrária no Rio Grande do Norte correspondem a 

variável “N” para estimação da proporção acumulada até o estrato i. Assim, apresentamos 

o cálculo para determinação do respectivo estimador de interesse (Equação 1)7. 

 

Equação 1 – Estimador de interesse para proporção da 

população p 

 
Fonte: BOLFARINE e BUSSAB (2005); Adaptado pelo autor 

(2015). 

 

Considerando isto, o cálculo de estimação do interesse para proporção da 

população descrito na Equação 1, é obtido a partir da delimitação dos seguintes 

elementos: 

 

 N = Universo da população a ser amostrada; 

 pi  = Proporção da população acumulada até o estrato i; 

 Ni = Frequência do universo populacional amostrado acumulada até o estrato i. 

 

Do ponto de vista estatístico, escolher um estimador para o plano amostral, tem 

como fundamento poder controlar o erro padrão, usualmente traduzido pelos intervalos 

de confiança que podem ser construídos. Mais ainda, o objetivo é conseguir um erro 

                                                           
7 Levando em consideração a equação, chegou-se ao estimador de interesse proporção populacional para 

cálculo da amostra, o qual equivale a 0,5 (estimador de 50%). 
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padrão baixo ou, que esteja dentro de limites aceitáveis de confiança para a pesquisa 

(BOLFARINE e BUSSAB, 2005). 

A partir da Amostragem Aleatória Estratificada (AAE) realizada, delimitamos 

separadamente os estratos e suas respectivas unidades amostrais. Os estratos 

correspondem aos Projetos de Assentamento do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) selecionados por meio da intersecção de variáveis distintas 

(Temporal, Regional e Área). As unidades amostrais, por sua vez, referem-se aos 

beneficiários da reforma agrária no estado, mais especificamente, as famílias inseridas 

nos assentamentos que compõem os estratos, os quais demonstramos na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Estratos selecionados e unidades amostrais 

correspondentes 

 
 Fonte: INCRA (2014); Elaborado pelo autor (2015). 

 

Determinados os estratos “E” e suas respectivas unidades, realizamos a 

Amostragem Aleatória Simples (AAS) individual em cada uma das classes estratificadas. 
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Para o cálculo de definição do tamanho das amostras em relação ao universo “N”, 

determinamos a variância estimada de “ pest ” e seu respectivo limite sobre o erro de 

estimação (Equações 2 e 3).  

 

Equação 2 – Cálculo para determinação da variância 

estimada de pest  

 
Fonte: BOLFARINE e BUSSAB (2005); Adaptado pelo autor (2015). 

 

Equação 3 – Cálculo do limite sobre o erro de estimação 

 
Fonte: BOLFARINE e BUSSAB (2005); Adaptado pelo autor (2015). 

 

Assim, considerando as variáveis descritas (Equação 2 e 3), identificamos os 

seguintes valores correspondentes para determinação da variância de pest  e o limite de erro 

de estimação contidos no plano amostral da pesquisa: 
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 Ni = Frequência do universo populacional amostrado acumulado até o estrato i. 

 ni = Coeficiente da amostra acumulada até o estrato i; 

 pi
 = Proporção da população acumulada até o estrato i; 

  = Valor de equivalência em relação a pi  acumulado até o estrato i. 

 2/Z  = Coeficiente crítico de “Z” que corresponde ao nível de confiança 

desejado. 

 

Em virtude da definição da amostra desejada “n” sobre o universo populacional a 

ser amostrado, delimitamos o valor proximal de referência e a tolerância de limite para o 

erro das unidades inferidas nos estratos “E”. A partir disto, é possível desenhar o quadro 

amostral da pesquisa, o qual é determinado pelos elementos da Equação 4. 

  

Equação 4 – Cálculo para definição do tamanho da 

amostra 

 
Fonte: BOLFARINE e BUSSAB (2005); Adaptado pelo autor (2015). 

 

Tomando a equação descrita, temos os valores principais correspondentes a 

amostra inferida: 

 

 iw  = Proporção das unidades amostrais em relação ao universo até o estrato i ; 

 ip  = Proporção da população acumulada até o estrato i ; 

 e = Limite sobre o erro da amostra “n”; 

 2/Z  = Coeficiente crítico de “Z” que corresponde ao nível de confiança 

desejado. 

 

Para a operacionalização da respectiva equação de definição do tamanho da 

amostra, tomamos o limite de erro calculado (0,05) e o valor crítico correspondente ao 

nível de confiança desejado. O nível de confiança é dado pela probabilidade de se 

cometer um erro amostral. Com o valor desta probabilidade fixada, é possível determinar 
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o chamado valor crítico, que separa os coeficientes de aceitação e rejeição da amostra 

(TAVARES, 2007). Assim, a partir das variáveis de referência contidas na Tabela 

Universal dos Coeficientes de “Z”, definimos o nível de confiança desejado (95%) e seu 

respectivo valor crítico (1,96). (Tabela 2) 

 

Tabela 2 – Valores críticos associados ao nível de confiança da 

amostra definida 

 
Fonte: FESP (2004); Adaptado pelo autor (2015). 

 

Levando em consideração o conjunto de variáveis estatística estruturadas, 

obtivemos, por fim, a representação da amostra de interesse “n” da pesquisa, a qual 

demonstramos na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Tamanho da amostra com proporção média entre os estratos 

 
Fonte: INCRA (2014); Elaborado pelo autor (2015). 

 

Portanto, selecionada a amostra “n” das unidades observacionais correspondentes, 

delimitamos – a partir dos estratos – um total de 224 famílias beneficiárias da política de 

reforma agrária do INCRA no estado do Rio Grande do Norte. A amostra definida serviu 

de base para a aplicação dos formulários de pesquisa e coleta dos dados primários 

imprescindíveis para a caracterização socioeconômica e para a análise da realidade vivida 

por essa população assentada no estado.  

Definido isso, tivemos como última etapa – anterior à aplicação dos formulários 

de pesquisa – a elaboração ou reprodução dos croquis e plantas cadastrais das agrovilas 

de cada assentamento rural inserido na amostra. A utilização de croquis nos permite 
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distribuir equitativamente as unidades observacionais e, dessa maneira, garantir que estas 

sejam definidas por escolhas não-intencionais.  

Portanto, na Figura 2, exemplificamos o processo de seleção das unidades 

observacionais nos projetos de assentamento rurais do recorte empírico.  

 

Figura 2 – Distribuição das unidades observacionais no Projeto de 

Assentamento Boa Fé 

 
Fonte dos dados: INCRA, 2014. Elaboração do autor, 2015. 

 

2.4 Os dados primários da pesquisa 

 

Para o levantamento dos dados primários da pesquisa, levamos em consideração 

os projetos de assentamento (PA’s) delimitados e a população amostral inferida em cada 

estrato do universo. Para tanto, utilizamos como fonte de coleta e compilação dos dados 

primários, a aplicação de formulários de pesquisa com roteiro semiestruturado, tendo em 

vista caracterizarmos, por conseguinte, o diagnóstico familiar, social, político e 

econômico da população beneficiada pela política de reforma agrária no estado do Rio 

Grande do Norte. 

As questões contidas no formulário foram extraídas a partir do modelo anexado 

na tese de doutoramento de Souza (2009), sendo realizadas algumas adequações para fins 
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de adaptação à realidade agrária do estado do Rio Grande do Norte, assim como, para 

permitir a condensação das informações a serem coletadas no transcurso da investigação 

empírica. Estas versam sobre eixos temáticos de caracterização dos trabalhadores 

beneficiados pela política pública, os quais destacamos em sequência:  

 

a) Diagnóstico familiar – Esse eixo temático tem por intuito identificar e caracterizar o 

perfil dos componentes do núcleo familiar beneficiário. A caracterização não é, contudo, 

constituída de mera descrição individual das pessoas residentes no domicílio, mas serve, 

também, de parâmetro para avaliar a extensão dos impactos sociais da política de reforma 

agrária na qualidade de vida dos trabalhadores rurais. Em assentamentos onde as 

condições de reprodução das famílias assentadas são limitadas ou superficiais, as 

deficiências podem ser mais facilmente detectadas e, por isso, há a necessidade de 

compreendermos cada uma como um pequeno cerne de materialização da comunidade 

como um todo.  

 

b) Diagnóstico social – O diagnóstico social do lugar também é significativo para a 

compreensão da reforma agrária e, consiste, na identificação de dois aspectos igualmente 

importantes de análise. O primeiro refere-se às condições dos equipamentos de uso 

comum (escolas, postos de saúde, áreas de lazer, dentre outros), ou seja, a estrutura 

funcional existente nos assentamentos rurais implantados. Evidentemente, em virtude da 

estrutura presente nas áreas de reforma agrária serem condicionadas à atuação do Estado, 

enfocamos, ainda, na importância das políticas públicas subsequentes para o 

desenvolvimento dos direitos básicos do cidadão. Em segundo lugar, é preciso apontar 

quais os impactos (contradições) decorrentes da utilização dessa estrutura funcional pela 

população assentada. De fato, a reprodução social dos trabalhadores rurais dependerá, 

intimamente, desses mecanismos fundamentais ao exercício pleno da cidadania no 

campo.   

  

c) Diagnóstico econômico – O diagnóstico econômico, por sua vez, compreende 

primordialmente a identificação da capacidade produtiva e de automanutenção. Há de se 

considerar que as áreas destinadas à reforma agrária devem dispor de mecanismos 

capazes de permitir que os trabalhadores rurais possam manter-se economicamente 

ativos, cumprindo a função social da terra e garantindo a inserção da produção no 

mercado, fortalecendo, por fim, a agricultura familiar. Ademais, serve para 
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dimensionarmos as relações contraditórias que se estabelecem no campo, pois nos 

possibilita identificar os mecanismos de cooptação utilizados pela agricultura capitalista 

para desestruturar a emancipação econômica dos assentados. 

 

d) Diagnóstico político – Este eixo temático tem por finalidade caracterizar o nível de 

organização política dos trabalhadores rurais beneficiados. A capacidade de articulação 

torna-se fundamental para a reprodução do assentamento como um todo, na medida em 

que, a partir daí, travam-se estratégias para garantir a manutenção ou busca de novas 

conquista sociais para o grupo. Indubitavelmente, a implantação das demais políticas 

públicas “secundarizadas” após o processo de assentamento, não são o resultado da ação 

voluntária dos órgãos e autarquias do Estado, mas sim, fruto da articulação política e 

pressionamento dos trabalhadores do campo organizados. 

Portanto, considerando a importância de analisarmos os impactos da política de 

reforma agrária nas condições de reprodução social, econômica e política dos assentados, 

apresentamos os referidos eixos temáticos descritos e suas respectivas classes de 

abordagem (Figura 3).  
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Figura 3 – Eixos temáticos (diagnósticos) para a caracterização dos 

assentados da reforma agrária no Rio Grande do Norte 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do roteiro das entrevistas (2015). 

 

2.5 Delimitação dos dados secundários  

 

Definimos, ainda, na composição metodológica da pesquisa, o levantamento de 

dados secundários sobre a execução da política de reforma agrária, a estrutura fundiária 

predominante e os movimentos sociais de luta pela terra no estado do Rio Grande do 

Norte. Para a seleção dos mesmos, levamos em consideração os números divulgados por 

instituições públicas e não governamentais, dos quais, foram extraídas as informações 

relevantes para a análise da problemática. Após a coleta, estas foram compiladas, 

sistematizadas e, posteriormente, convertidas em gráficos, tabelas, quadros, mapas e 

cartogramas.  
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 Dessa maneira, os dados relativos à estrutura fundiária do estado do Rio Grande 

do Norte foram coletados a partir do Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR). Dentre 

as nuances selecionadas, destacamos a quantidade total de imóveis rurais inscritos e 

regularizados pelo INCRA, a identificação dos respectivos proprietários (declarantes), a 

área total dos imóveis, as informações sobre a situação cadastral e os municípios de 

circunscrição dos imóveis rurais selecionados. Vale destacar que no caso dos imóveis 

rurais cuja declaração de propriedade encontra-se em nome do INCRA, foi realizada a 

subdivisão da área total do imóvel pelo número de assentados beneficiados, a partir da 

sobreposição de informações do SNCR e do SIPRA do referido órgão. 

 Coletamos, ainda, dados referentes à política de reforma agrária no estado, os 

quais, foram extraídos a partir do Sistema de Informações sobre Projetos de Reforma 

Agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA/SR-19)8. Neste 

caso, elencamos informações sobre a quantidade e identificação dos assentamentos rurais 

implantados, a área individual e total desapropriada (hectares), a capacidade e o número 

real de trabalhadores rurais beneficiados, as décadas e fases de implantação (de 1 a 7) e a 

forma de obtenção das áreas rurais.  

 Por fim, levantamos dados e documentos que versam sobre a atuação dos 

movimentos sociais do campo e as interfaces da luta pela terra no estado. Estes tiveram 

como fonte os relatórios anuais divulgados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) e pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Nestes relatórios, coletamos 

informações sobre a quantidade de conflitos ocorridos, as áreas de maior incidência, a 

quantidade de famílias envolvidas, as reivindicações dos trabalhadores rurais, as metas 

de desapropriação estabelecidas e o diálogo instituído entre as entidades representativas 

e os órgãos estatais.  

 

I. Os mecanismos para análise da estrutura fundiária 

 

Como forma de investigar a estrutura fundiária predominante no estado do Rio 

Grande do Norte optamos por utilizar mecanismos de caráter matemático-estatísticos em 

seu dimensionamento. Em virtude das múltiplas concepções metodológicas empregadas, 

                                                           
8 As Superintendências Regionais (SR’s) do INCRA, correspondem aos órgãos das unidades federativas 

responsáveis pelo planejamento, execução e acompanhamento da política de reforma agrária federal. 

Incube, ainda, às SR’s, o cadastramento dos imóveis rurais nos seus respectivos estados. O INCRA dispõe 

de 30 Superintendências Regionais distribuídas entre os entes federativos. O estado do Rio Grande do Norte 

corresponde à SR – 19 (INCRA, 2015).  
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selecionamos a que apresentasse um maior grau de validade científica e que, 

consequentemente, demonstrasse fidedignamente a realidade agrária potiguar. Assim, 

tomamos como parâmetro para este diagnóstico o cálculo do Coeficiente de Gini9 da 

concentração da terra no estado.  O processo de validação do coeficiente referido se dá a 

partir da coleta, estratificação, e análise estatística da quantidade de unidades rurais e suas 

respectivas áreas, às quais, estejam restritas a um determinado recorte espacial. 

Considerando isto, para fins de cálculo do Coeficiente de Gini da concentração da 

terra no Rio Grande do Norte, utilizamos os dados dos imóveis rurais disponibilizados 

pelo INCRA/RN, mais especificamente, os que dizem respeito ao Sistema Nacional de 

Cadastro Rural10 (SNCR). Trata-se de uma plataforma digital alimentada e gerida pelo 

referido órgão para fins de cadastramento dos imóveis rurais nas superintendências 

regionais. Comporta informações acerca do proprietário da terra, identificação do imóvel, 

classificação, situação cadastral, localização e área total. Contudo, para determinação do 

Coeficiente de Gini da concentração da terra no estado, foram utilizadas apenas as que se 

referem à quantidade e área total (em hectares) dos imóveis rurais agrupados por 

categorias especificas.  

Por outro lado, em virtude de identificarmos recortes temporais nos quais os 

rebatimentos da política de reforma agrária no Rio Grande do Norte foram mais 

significativos, optamos por analisar a estrutura fundiária do estado a partir de uma 

perspectiva cronológico-evolutiva. Assim, considerando a ocorrência de processos de 

territorialização – da reforma agrária e dos movimentos sociais – no contexto agrário 

potiguar a partir de 1980, selecionamos, inicialmente, os dados cadastrais referentes à 

década citada para serem utilizados na referida análise.  Ademais, utilizamos, ainda, os 

dados cadastrais referentes à década atual, no intuito de compreendermos como a 

estrutura fundiária do estado foi sendo impactada ao longo dos períodos delimitados. 

Demonstramos, portanto, a estruturação dos elementos utilizados na determinação 

do Coeficiente de Gini da concentração da terra no Rio Grande do Norte: 

 

 

                                                           
9 O Coeficiente de Gini é utilizado para medir um determinado atributo (renda, terra, etc.) numa distribuição 

de frequência. Se insere entre intervalos específicos que determinam o grau de concentração acumulado 

(INCRA, 2001). 
10 É também um mecanismo utilizado pelo INCRA para identificar a ocupação do meio rural brasileiro a 

fim de assegurar o planejamento de políticas públicas. Por meio dos dados declarados pelos proprietários 

ou possuidores (posseiro) de imóveis rurais cadastrados o sistema emite o Certificado de Cadastro de 

Imóvel Rural (CCIR). 
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a) Depurações Especiais do INCRA/RN 

 

As Depurações Especiais do INCRA são mecanismos de identificação, seleção e 

divulgação dos dados da malha fundiária armazenados no Sistema Nacional de Cadastro 

Rural. Para fins de uso técnico, o processo de depuração descarta os dados e informações 

secundárias ou irrelevantes, mantendo apenas as variáveis definidas nas classes cadastrais 

selecionadas. Em virtude do número expressivo de informações depuradas, o próprio 

sistema às fragmenta, indexa e exporta para arquivos de extração. 

Para a análise pretendida, utilizamos depurações especiais dos dados do 

levantamento cadastral do INCRA no estado do Rio Grande do Norte nos anos de 1989 e 

2015. As informações acerca da quantidade e área dos imóveis rurais foram selecionadas 

e delimitadas em classes de estratificação específicas para serem utilizadas no cálculo do 

coeficiente referido.  

 

b) Identificação e agrupamento dos imóveis rurais 

 

Levando em consideração a necessidade de retratarmos com fidedignidade a 

estrutura fundiária predominante no estado do Rio Grande do Norte, realizamos a 

identificação e posterior agrupamento dos imóveis rurais cadastrados em nome de um 

único declarante (de natureza física ou jurídica). A partir deste agrupamento, torna-se 

possível reclassificar os estratos de inserção dos imóveis rurais (para cálculo do 

Coeficiente de Gini) que, a priori, possuíam área inferior, se abdicássemos de identificar 

aqueles de mesma propriedade. Dessa forma, havendo dois ou mais imóveis rurais em 

nome de um mesmo declarante, alteram-se os parâmetros de classificação da 

concentração da terra e, consequentemente, a representação da estrutura fundiária 

potiguar.  

Vale destacar que a identificação e agrupamento dos imóveis rurais para fins de 

cálculo do Coeficiente de Gini segue um sequenciamento lógico. Além do nome do 

proprietário, são utilizadas outras informações relevantes neste processo. Pelo fato de 

haver declarantes diferentes de mesma denominação, utilizamos, também, como 

elemento de distinção entre os mesmos, o cruzamento das informações acerca do código 

do imóvel, a localização e os dados cadastrais do proprietário. 
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c) Tratamento dos dados e definição do coeficiente  

 

Por último, o comportamento da estrutura fundiária do Rio Grande do Norte é 

determinado à luz do Coeficiente de Gini. Ainda que usualmente aplicada em estudos 

sobre a distribuição de renda, também é utilizada para calcular os índices de desigualdade 

fundiária. A determinação do Coeficiente de Gini se dá a partir da divisão da amostra 

selecionada em classes amostrais referentes ao número de imóveis (X), as áreas 

correspondentes em hectares (Y) e suas respectivas proporções acumuladas até o estrato 

i.  

Além disso, optamos por realizar o cálculo do coeficiente referido de maneira 

fragmentada, tendo em vista identificarmos as áreas do estado nas quais os impactos da 

política de reforma agrária foram capazes de provocar alterações mais significativas na 

estrutura fundiária. Para tanto, os dados dos imóveis rurais de cada município foram 

divididos e classificados em oito estratos sequenciais, sendo eles: a) menos de 10 

hectares; b) de 10,1 a 20 hectares; c) de 20,1 a 50 hectares; d) de 50,1 a 100 hectares; e) 

de 100,1 a 200 hectares; f) de 200,1 a 500 hectares; g) de 500,1 a 1.000 hectares; h) 

1.000,1 hectares ou mais. Esta classificação tem por finalidade determinar os estratos nos 

quais a frequência acumulada foi mais significativa. 

Portanto, conforme destaca Locatel (2004, p. 84), a determinação do Coeficiente 

de Gini se dá a partir da seguinte equação: 

 

Equação 5 – Cálculo para aferição do Coeficiente de Gini 

 
Fonte: LOCATEL, (2004); Adaptado pelo autor (2015). 
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Levando em consideração os valores correspondentes a Equação 5, determina-se 

que: 

 

 Xi = frequência acumulada da população (no caso do número de imóveis), até o 

estrato i. 

 Yi = frequência acumulada da área, até o estrato i. 

 n = número de estratos de área. 

 

A partir da Equação 5, o intervalo de resultados possíveis para o Coeficiente de 

Gini é definido, o qual, varia de zero a um. O zero representa o grau máximo de igualdade 

e só ocorrerá se todos os estratos apresentarem o mesmo valor para a variável (neste caso 

a concentração da terra). Por outro lado, quando for igual a um, ele representará o grau 

máximo de desigualdade e só ocorrerá quando apenas um estrato for responsável pela 

totalidade da concentração, sendo os demais representados pelo valor zero. O Coeficiente 

de Gini é delimitado por um gráfico de frequência acumulada que compara a distribuição 

relativa com a distribuição uniforme da variável a partir de uma reta com 45º de ângulo. 

Quanto mais próxima for a curva da frequência relativa de uma variável em relação à reta 

diagonal, menor será o Coeficiente de Gini. Da mesma forma, quanto maior for a 

discrepância entre a curva e a reta de igualdade, maior será o coeficiente de Gini e, 

portanto, maior será a concentração da variável terra (MATOS, 2005). 

Dessa forma, considerando os valores do coeficiente e a classificação de 

correspondência definidas por Alcântara Filho e Fontes (2009), obtemos os seguintes 

parâmetros (Tabela 4):  

 

Tabela 4 – Parâmetros de classificação do Coeficiente de GINI 

 
Fonte: ALCÂNTARA FILHO e FONTES, (2009). Elaborado pelo autor, 

(2015). 
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Por fim, a estruturação desses mecanismos de análise descritos é fundamental para 

o diagnóstico pretendido. A utilização dos dados cadastrais e posterior equacionamento 

do Coeficiente de Gini da concentração da terra oferecem, contudo, o subsídio inicial para 

desvelarmos a estrutura fundiária predominante no estado do Rio Grande do Norte. 

Evidentemente, apenas os números não são capazes de explicar os fenômenos e processos 

sociais que são desencadeados incessantemente nos lugares, talvez por isso, a nossa opção 

e preocupação em discuti-los qualitativamente, ou seja, desvelando o jogo dialético que 

contribui significativamente para a ocorrência dos mesmos.   

 

II. Dados e informações adicionais 

 

Levantamos, ainda, no contexto da referida pesquisa, dados complementares, 

informações e documentos processuais mantidos pelo Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária no estado do Rio Grande do Norte (INCRA/SR-19). Estes tiveram 

como fonte de coleta o acervo digital e bibliográfico do referido órgão, assim como, 

conversas estabelecidas no transcurso da pesquisa de campo com funcionários lotados na 

Subcoordenadoria do Acervo Fundiário, na Diretoria do Sistema de Informações sobre 

Projetos de Reforma Agrária (SIPRA), no Setor de Implantação de Projetos de 

Assentamentos da Reforma Agrária e na Diretoria da Superintendência Regional do 

Estado do Rio Grande do Norte.  

Na Subcoordenadoria do Acervo Fundiário, elencamos algumas informações 

acerca do geoprocessamento das áreas de reforma agrária no estado do Rio Grande do 

Norte.  Nas visitas realizadas a este setor, tivemos acesso a documentos e técnicas de 

mapeamento, de elaboração de croquis e plantas cadastrais dos assentamentos rurais 

implantados no estado pelo INCRA. Além disso, alguns direcionamentos e contribuições 

dadas pelos funcionários foram de grande relevância para a confecção dos mapas e 

cartogramas empregados, em momento posterior, nas análises sobre a reforma agrária 

tecidas na pesquisa. 

Por conseguinte, o contato estabelecido com a Diretoria do Sistema de 

Informações sobre Projetos de Reforma Agrária (SIPRA) e o Setor de Implantação de 

Projetos de Assentamento, também foi preponderante para expandir o nosso campo de 

análise. Ainda que de caráter informal, obtivemos informações significativas acerca das 

condicionantes que balizam a escolha de áreas desapropriáveis, dos processos de 

regularização fundiária, cadastramento de imóveis rurais, assistência técnica, 
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infraestrutura e demais ações a cargo da Superintendência Regional do estado do Rio 

Grande do Norte. Essas informações elencadas foram importantes para desvelarmos 

certos aspectos da política de reforma agrária que, numa perspectiva teórica, não tiveram 

concepções formuladas. 

Por fim, foi realizada entrevista com a Diretoria da Superintendência Regional do 

INCRA no estado do Rio Grande do Norte. Esta, serviu de base para averiguarmos como 

tem se manifestado a atuação do referido órgão frente à demanda por implantação de 

novas áreas de reforma agrária, o diálogo estabelecido com os movimentos sociais de luta 

pela terra, bem como, as perspectivas e metas futuras estabelecidas. 
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3. A MATERIALIDADE DA POLÍTICA DE REFORMA AGRÁRIA NO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Neste capítulo, analisamos a constituição espaço-temporal da materialidade da 

política de reforma agrária no estado do Rio Grande do Norte, evidenciando-a enquanto 

o resultado de práticas sociais conflitantes, processos de apropriação, uso e normatização 

do território. Discutimos, também, as características da política pública em cada momento 

da questão agrária potiguar, ou seja, as descontinuidades e fragmentações que marcaram 

a sua implementação. 

 

3.1 Breves notas sobre a formação da luta pela reforma agrária no Rio Grande do 

Norte: contextos, ações e cenários 

 

No contexto da luta pela terra no estado do Rio Grande do Norte, a participação 

dos trabalhadores na busca por justiça e igualdade no campo ganhou maior relevo a partir 

das primeiras ações de organização dos movimentos sociais rurais ocorridas, sobretudo, 

após a década de 1960. As consequências históricas do modelo agrícola predominante 

(concentração fundiária, pauperização, êxodo rural, desemprego) aliadas ao processo de 

modernização da agricultura iniciado pelo Estado nessa mesma década, contribuíram para 

engrossar a massa de trabalhadores rurais excluídos e sem perspectivas de melhores 

condições de vida no campo. Portanto, foi em virtude do acirramento desse cenário de 

desigualdades, que os trabalhadores rurais passaram a reivindicar a implementação da 

reforma agrária enquanto via possível para garantir reestruturação fundiária, 

socioeconômica e política.  

Segundo relata Barros (2005) o processo de luta pela terra no Rio Grande do Norte 

se intensificou a partir da segunda metade da década de 1960, momento em que, os focos 

de resistência camponesa no território potiguar ganharam maior notoriedade. Nesse 

contexto (entre os anos de 1950 e 1960), os trabalhadores rurais organizados – na 

qualidade de sujeitos políticos – mobilizaram-se coletivamente, originando os primeiros 

movimentos sociais de luta pela terra, especialmente, as Ligas Camponesas11 que, 

juntamente com os Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STR’s), passam a questionar a 

                                                           
11 As Ligas Camponesas consistiu no movimento social mais representativo de trabalhadores rurais entre 

as décadas de 1950 e 1960. Com o apoio político do PCB, lutava por reforma agrária ampla e massiva, 

tendo como um dos seus maiores defensores o advogado Francisco Julião (BARROS, 2005). 
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estrutura fundiária concentrada sob a égide de uma classe elitista que detinha o monopólio 

da propriedade privada. A partir daí, “o debate sobre a problemática agrária assumia 

dimensão social e a reforma agrária passou a ser disputada por várias forças políticas, 

pois, até então os conflitos agrários ocorriam de forma localizada e por alguns grupos de 

trabalhadores” (BARROS, 2005, p. 27-28). 

Aquele período ficou marcado pelo descenso em relação à luta pela reforma 

agrária. A partir da instituição do regime militar, os movimentos sociais organizados e os 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais foram violentamente perseguidos pelas forças 

coercitivas do Estado – tanto pela detenção de parte das lideranças sindicais, quanto pelo 

impedimento dos trabalhadores rurais filiarem-se sindicalmente –, num movimento 

articulado para tentar barrar qualquer processo a favor de modificações na estrutura 

fundiária e no modelo de desenvolvimento agrícola do campo. Essa tentativa do governo 

militar em dirimir o avanço democrático da luta pela reforma agrária ocasionou “um 

grande impacto nos movimentos sociais e particularmente no sindical, quando este já se 

encontrava com uma estrutura montada em razão da sindicalização empreendida desde o 

início dos anos de 1960” (SILVA, 2006, p. 34). Ainda assim, apesar de toda a repressão 

contra as organizações sindicais, essas entidades continuaram articulando-se, 

coordenando novas discussões sobre a importância da reforma agrária e das demais 

políticas de reordenamento social e territorial no campo. 

Nessa conjuntura de articulação para a execução de políticas agrárias no estado, a 

Igreja Católica, representada pelo Serviço de Assistência Rural, Comissão Pastoral da 

Terra e Movimentos de Educação de Base, desempenhou papel de destaque, sobretudo, 

atuando na mediação dos conflitos agrários, prestando assistência às famílias envolvidas 

em ocupações de terra e coordenando o processo de sindicalização dos trabalhadores 

rurais no Rio Grande do Norte junto aos STR’s. Em virtude disso, é possível afirmar que 

os principais avanços na questão agrária nesse período estão relacionados a função 

desempenhada pela igreja, mesmo porque, o campo de abrangência dos movimentos 

sociais do campo ainda era limitado, considerando que a representatividade dos 

agricultores – em se tratando de organização política – estava condicionada à atuação das 

Ligas Camponesas que concentrava os seus esforços em alguns municípios potiguares.12 

                                                           
12 Segundo destaca Barros (2005), as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no 

território potiguar se iniciaram somente no início dos anos 1990, com a chegada de lideranças nacionais 

vindas de outros estados. Nesse momento, iniciaram o processo de organização dos trabalhadores rurais 

nos municípios do Vale do Açu, a partir de contatos estabelecidos com os STR’s. Foram esses contatos que 

possibilitaram ao MST realizar as primeiras ocupações de terra no estado.  
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De acordo com Silva (2006), em virtude da experiência de lutas acumulada pela 

Igreja Católica no Rio Grande do Norte, o processo de sindicalização de trabalhadores 

rurais cresceu significativamente, sobretudo, em virtude da articulação realizada pela 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio Grande do Norte 

(FETARN), que buscava estabelecer diretrizes para a política sindical em nível estadual. 

Com o agravamento dos conflitos agrários na primeira metade da década de 1970, a 

FETARN, o SAR e demais organizações eclesiais que atuavam no campo, principalmente 

a Animação dos Cristãos no Meio Rural (ACR), promoveram diversos encontros 

regionais para discutir a problemática da questão agrária no estado. Essa aproximação 

permitiu, por um lado, o desenvolvimento de ações fundamentais para o 

acompanhamento das famílias envolvidas nos conflitos pela terra e, por outro, o 

fortalecimento da organização política no meio rural. Ainda assim, não foram suficientes 

para, naquele momento, forçar o Estado a realizar as primeiras intervenções na estrutura 

fundiária potiguar. 

Portanto, conforme destaca Braga (2006), a política agrária implementada durante 

o regime militar brasileiro não permitiu qualquer avanço no processo de assentamento de 

trabalhadores do campo no Rio Grande do Norte, aliás, serviu de lastro para intensificar 

as contradições sociais e a repressão da luta pela reforma agrária. As estratégias de 

incentivo às grandes empresas privadas tornaram mais evidente a aliança estabelecida 

entre Estado e o “setor produtivo” e a oposição de interesses e projetos voltados para as 

questões sociais do campo. Nem mesmo a promulgação do Estatuto da Terra – que 

configurou-se enquanto importante mecanismo de regulação do território para a execução 

da política de reforma agrária – contribuiu para que fossem feitas quaisquer alterações na 

estrutura fundiária do estado potiguar, mesmo porque, 

 

[...] o Estatuto da Terra de 1964 seguiu a tradição dos sistemas 

anteriores de permitir um discurso reformista ao governo mas impedir, 

de fato, uma quebra da tradição latifundiária da ocupação territorial. É 

verdade que modernizou os termos, humanizou os contratos, impediu 

velhas práticas semifeudais e pós-escravistas, mas na essência manteve 

intacta a ideologia da supremacia da propriedade privada sobre 

qualquer benefício social. Apesar da novidade do conceito de função 

social da propriedade introduzido no nunca aplicado Estatuto da Terra, 

a situação não ficou tão diferente dos séculos anteriores: a propriedade 

da terra continuou absoluta. A desapropriação é a velha medida do 

liberalismo, pois mantém a integridade do patrimônio individual. 

(MARÉS, 2003, p. 110). 
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Evidentemente, a militarização da questão agrária serviu de lastro para 

enfraquecer todas as tentativas dos trabalhadores rurais de lutarem pelo direito 

democrático à terra, bem como, inviabilizar a implementação da reforma agrária. Mesmo 

considerando a amplitude das diretrizes contidas no Estatuto da Terra, as estratégias de 

desenvolvimento agrícola praticadas durante o regime civil-militar impediam que a 

desapropriação dos latifúndios por interesse social fosse, efetivamente, concretizada. 

Durante o governo militar as políticas públicas de reordenamento da estrutura fundiária 

ficaram restritas, sobretudo, à esfera institucional, sem efetivamente sair do papel e, foram 

gradualmente substituídas pela política agrária de incentivo financeiro às grandes 

empresas que passavam a dominar as relações de trabalho e produção no campo. Como 

consequência disso, durante todo esse período não foi assentado nenhum trabalhador rural 

no estado do Rio Grande do Norte via política de reforma agrária federal. 

Nesse contexto, são contabilizadas algumas ações pontuais de distribuição de 

terras no estado potiguar enquanto sinônimo de reforma agrária, sendo estas, oriundas da 

política estadual de colonização levada a cabo pelo Instituto de Terras do Rio Grande do 

Norte13 (ITERN). A atuação do governo estadual, naquele momento, se restringiu 

basicamente à criação de “[...] projetos de reforma agrária baseados na exploração 

econômica do caju, sorgo e culturas de subsistência na região da Serra do Mel, passando 

pela disseminação do cultivo intensivo do coco no Projeto de Assentamento Boqueirão, 

na região de Touros” (Rio Grande do Norte, 1979, p. 16). Neste sentido, Silva (2012) 

relata que os primeiros assentamentos rurais do Rio Grande do Norte foram implantados 

durante os anos 1970, 

 

[...] período em que foram desenvolvidas, em vários estados da 

federação, algumas experiências de intervenção fundiária por meio de 

ações dos governos estaduais. São exemplos dessas ações estatais o 

Projeto Lagoa do Boqueirão, em Touros, iniciado em 1974 e o projeto 

das vilas rurais da Serra do Mel, na região Oeste Potiguar, inaugurado 

em 1975. Tais empreendimentos constituíram os chamados projetos de 

colonização e foram os primeiros assentamentos do estado. Um 

programa de reforma agrária via desapropriação por interesse social só 

se iniciaria no estado, de forma tímida, na segunda metade dos anos 80, 

acelerando-se a partir de 1995, período no qual houve um 

recrudescimento da luta no campo, acelerando-se a construção dessas 

unidades produtivas em todo território nacional. (SILVA, 2012, p. 87). 

                                                           
13 O Instituto de Terras do Rio Grande do Norte foi uma autarquia do governo do estado responsável pela 

desapropriação de imóveis, criação de projetos de reforma agrária e regularização fundiária. Foi extinto em 

1999 com a Criação da Secretaria do Estado para Assuntos Fundiários e Reforma Agrária – SEARA (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1999). 
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Essas, contudo, foram as únicas medidas de distribuição de terras no Rio Grande 

do Norte até o fim do regime militar sem, efetivamente, constituírem-se enquanto política 

pública de assentamento de trabalhadores rurais. Em virtude da inércia do Estado em 

mitigar as desigualdades do campo, os movimentos sociais estabeleceram novas frentes 

de luta e ações de ocupação a latifúndios em diversos municípios potiguares numa 

tentativa de conquistar condições de vida mais dignas. Assim, resguardadas as diferenças 

entre os diversos momentos da questão agrária norte-rio-grandense, o acesso à terra foi 

sendo promovido a custa de intensos conflitos e relações de disputa pelo território entre 

diferentes agentes sociais. A reforma agrária só entraria novamente na pauta das 

discussões governamentais após a implantação do I Plano Nacional de Reforma Agrária, 

momento em que, ocorreu o processo de redemocratização política do país e o 

estabelecimento das novas diretrizes governamentais para a execução das políticas 

públicas para o campo. 

 

3.2 Breves notas acerca da política de reforma agrária no Governo Sarney (1985-

1989) 

 

A atuação do Estado em se tratando da execução da reforma agrária no Rio Grande 

do Norte ganhou maior relevo após a segunda metade da década de 1980, momento em 

que, ocorreram eventos significativos no contexto político nacional. Ao término do 

período civil-militar, iniciou-se o processo de redemocratização do país com a eleição 

indireta do então presidente Tancredo Neves pela Aliança Democrática Brasileira. Este, 

contudo, não chegou a assumir o cargo de Presidente da República, dando lugar ao seu 

vice José Ribamar Ferreira de Araújo Costa (José Sarney), o qual, comprometeu-se em 

dar continuidade às medidas anunciadas por Tancredo para o início do mandato 

(FERNANDES, 2012). 

O início da Nova República marcou, portanto, o período em que as discussões 

sobre a emergência da reforma agrária reapareceram no cerne da agenda política 

brasileira, sobretudo, em virtude da reprodução acentuada dos conflitos agrários, bem 

como, pelo próprio momento de contradições que assolava permanentemente o campo. 

Havia ampla expectativa para a elaboração de um programa que permitisse, ao mesmo 

tempo, atender as reivindicações dos movimentos sociais organizados e esmaecer o 

crescimento acentuado da concentração fundiária, por meio da extinção gradual dos 
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latifúndios, corroborando, por fim, para o cumprimento da função social da terra. Neste 

contexto, o Governo Sarney elaborou e instituiu o I Plano Nacional de Reforma Agrária 

(I-PNRA) estabelecendo metas audaciosas para a desapropriação de grandes imóveis 

rurais e implantação de assentamentos de reforma agrária. Referindo-se ao período de sua 

elaboração, Fernandes et al. (2012) relata que 

 

o governo assumiu como parte de seu mandato a responsabilidade de 

realizar a reforma agrária. [...] Em maio de 1985, um comitê de 

trabalhadores e intelectuais elaborou o primeiro Plano Nacional de 

Reforma Agrária – PNRA, estabelecendo metas para a implantação de 

assentamentos. Ruralistas no congresso, com o aval de Sarney, 

conseguiram desfigurar o plano antes mesmo de ser assinado pelo 

presidente. Uma recomendação foi a formação de um novo ministério 

para cuidar da reforma agrária, desvinculando o assunto da pasta do 

Ministério da Agricultura (MA). Foi criado em 1985 o Ministério da 

Reforma e do Desenvolvimento Agrário (MIRAD). (FERNANDES et 

al., 2012, p. 106).  

 

Elaborado com base nos princípios normativos do Estatuto da Terra, o I Plano 

Nacional de Reforma Agrária tinha por objetivo aliar o progresso dos trabalhadores rurais, 

a promoção da cidadania no campo e o desenvolvimento econômico do país. Contudo, a 

sua concepção – mesmo representando um avanço significativo em se tratando de 

legislação agrária brasileira – trazia retrocessos em relação ao próprio Estatuto da Terra, 

como por exemplo o artigo 2°, que servia de fundamento para manter a preservação da 

propriedade latifundiária. Comparado ao programa de reforma agrária apresentado 

inicialmente aos trabalhadores rurais e à sociedade pelo Governo Sarney, o I PNRA, 

aprovado pelo decreto nº 91.766, de 10 de outubro de 1985, continha distorções 

significativas (OLIVEIRA, 2007). 

Nota-se, ainda, que as dificuldades para a execução da política de reforma agrária 

nos primeiros momentos da Nova República envolviam aspectos complementares que 

limitavam, sobretudo, o seu alcance socioterritorial. Primeiramente, há de se reconhecer 

que o interesse do Estado em levá-la a cabo distanciava-se do compromisso firmado com 

os trabalhadores rurais e, consequentemente, do objetivo para o qual fora inicialmente 

concebida. Em segundo lugar, o fracasso da proposta inicial estava relacionado à atuação 

dos latifundiários e ruralistas da época que, munidos de ampla influência econômica e 

política, utilizavam todos os mecanismos possíveis para inviabilizar a implementação da 

reforma agrária, seja no campo do entrave jurídico ou forçando a todo custo a 

desestruturação do planejamento e das ações institucionais do Estado.  
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De acordo com Leite (2008), o I PNRA passou por diversas modificações em 

virtude da influência do patronato rural, representado naquele momento pela constituição 

da Frente Ampla14, que envolvia a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), a 

Sociedade Rural Brasileira (SRB) e a Confederação Nacional da Agricultura (CNA). 

Algum tempo depois seria criada a União Democrática Ruralista (UDR), que 

representaria os latifundiários e grandes empresários do ramo agropecuário, pautados 

num discurso mais ofensivo contra a possibilidade de implementação da reforma agrária 

e a defesa explícita do uso da violência no campo para preservação da propriedade 

privada. 

 Sob a égide dos setores agrícolas tradicionais, fortalecidos com a criação da 

União Democrática Ruralista, o Governo Sarney demonstrou nos anos iniciais os 

primeiros indícios de recuo com relação à execução das metas estabelecidas para a 

reforma agrária. De acordo com Cunha Filho (2007), a principal medida adotada pelo 

governo foi subordinar o texto do I PNRA ao crivo do Conselho de Segurança Nacional 

(CSN), o qual, refutou pontos importantes da proposta elaborada e apresentada pelo 

Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário (MIRAD). A partir deste 

momento, a sua revisão ficou por conta de uma equipe permanente do Conselho e 

representantes do setor ruralista. Após diversas alterações da proposta original, a redação 

final do PNRA atendeu plenamente à demanda dos latifundiários, pois contrariamente ao 

que preconizava o Estatuto da Terra, não fixava as áreas prioritárias de desapropriação 

para fins de reforma agrária, ao mesmo tempo em que condicionava esta definição aos 

planos regionais, cuja aprovação fora prorrogada até a reforma ministerial do ano 

conseguinte. 

Ainda naquele contexto, com a instauração da Assembleia Nacional Constituinte, 

ocorrida no biênio 1987-1988, renovam-se as expectativas dos movimentos sociais do 

campo para a introdução de um texto regulador da política agrária brasileira que 

garantisse o cumprimento irrestrito da função social da terra. De fato, como nos relata 

Mattei (2012), o processo de redemocratização pela via constitucional 

 

[...] introduziu importantes mudanças na ordem legal, como a 

possibilidade de desapropriação das terras para fins de reforma agrária 

que não cumprissem sua função social, [...] fixando novos parâmetros 

                                                           
14 Instituição criada na década de 1980 pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 

profundamente corporativa e voltada, exclusivamente, para os interesses territoriais dos grandes 

proprietários (defesa incondicional da propriedade da terra) e, portanto, avessa a qualquer processo de 

democratização e reestruturação da estrutura fundiária (SAUER, 2008).  
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para a execução dos programas de reforma agrária. (MATTEI, 2012, p. 

315). 

 

Entretanto, é preciso reconhecer que a reforma agrária não estava inserida no 

quadro de prioridades políticas do Estado. Percebemos que o avanço em direção à 

medidas mais concretas dependia, intimamente, do campo de disputas que se formava no 

período entre, os defensores do patronato ruralista e os que cingiam a bandeira da reforma 

agrária como instrumento de democracia e justiça social no campo. Assim, conforme 

destaca Oliveira,  

 

[...] o plenário do Congresso Nacional tornou-se, durante a Constituinte, 

um espaço de lutas por excelência. De um lado pelo avanço em direção 

a uma Reforma Agrária ampla, geral e irrestrita, de outro pelo recuo 

cada vez maior na proposta reformista em marcha no governo Sarney. 

A chamada "bancada ruralista”, com o apoio declarado da UDR, venceu 

a batalha parlamentar, e a Constituição de 1988 passou a conter uma 

legislação mais reacionária do que o próprio Estatuto da Terra. 

(OLIVEIRA, 2007, p. 126). 

 

Pela maneira como foi conduzida a elaboração da Constituição Federal em 1988, 

podemos corroborar que os mecanismos de regulação territorial contidos no texto final 

eram – assim como no I PNRA – deficitários em relação ao Estatuto da Terra. 

Nitidamente, ao adentrar na seara da normatização do espaço rural, o Estado buscou 

preservar a todo custo a manutenção da grande propriedade. De forma explícita, ao 

restringir as áreas desapropriáveis a latifúndios improdutivos, o Governo Sarney 

reafirmou o seu compromisso com a classe ruralista, impedindo o progresso da reforma 

agrária e abandonando as metas estabelecidas para a execução da política pública. 

Novamente, os trabalhadores rurais organizados passaram a utilizar as ocupações de terra 

como mecanismo para pressionar o governo a concretizar os compromissos firmados com 

os movimentos sociais do campo. 

Ao analisarmos o panorama político e social da época, podemos verificar que, se 

de um lado o jogo de disputas em favor da execução/obstrução da reforma agrária 

marcava significativamente o Congresso Nacional, por outro, os conflitos agrários no 

estado do Rio Grande do Norte reproduziam-se acentuadamente15. As forças armadas, 

que no período militar cumpriam o papel do Estado repressor contra os movimentos 

                                                           
15 De acordo com a Comissão Pastoral da Terra - CPT (2012), somente entre 1985 e 1986, período em que 

não houve nenhum avanço em relação ao assentamento de trabalhadores rurais no estado potiguar, foram 

contabilizados 17 conflitos agrários, envolvendo ameaças e repressão aos trabalhadores rurais acampados. 
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sociais de luta pela terra, foram gradualmente substituídas – durante o Governo Sarney – 

pelas polícias militares. Essa substituição, conforme aponta a Comissão Pastoral da Terra, 

acompanha o movimento de descentralização do poder que se constituiu em virtude da 

eleição dos governadores estaduais, consolidada em 1986. Em lugar da força repressiva 

do regime civil-militar, a propriedade latifundiária no estado potiguar, passou a utilizar a 

polícia como milícia particular para coerção dos trabalhadores rurais (COMISSÃO 

PASTORAL DA TERRA - CPT, 1987). 

Portanto, como forma de conter as tensões sociais que se adensavam no campo, o 

Governo Sarney implantou os primeiros assentamentos rurais como sinônimo de reforma 

agrária no estado. Ainda assim, a quantidade de hectares desapropriadas, assentamentos 

criados e famílias assentadas em muito divergia das metas estabelecidas para o Rio 

Grande do Norte. Por outro lado, ao observarmos o período de duração do referido 

governo, percebemos que, ao contrário de outras unidades da federação, os impactos 

iniciais da política de reforma agrária federal no estado só se materializaram após o 

terceiro ano de mandato presidencial de José Sarney (ano de 1987). Até então, conforme 

dados divulgados pelo INCRA (2014), as áreas de reforma agrária existentes no contexto 

rural potiguar eram oriundas de políticas agrárias implementadas pelo governo estadual 

(Projetos de Assentamento Estaduais – PE’s). 

Dissertando acerca do período inicial do Governo Sarney, Rech (1986) reiterou o 

estado de imobilidade do Plano Nacional de Reforma Agrária apresentado à sociedade. 

Na visão do autor, além de distorcer os princípios constitucionais e metas estabelecidas 

durante a concepção do plano, após a sua aprovação, 

 

[...] o governo não conseguiu começar efetivamente a execução da 

reforma agrária. A Nova República comemorou o 1º ano de vida e a 

promessa continuou promessa. Aliás, continua promessa pra quem não 

conhece o que será a “reforma agrária” do Plano Nacional de Reforma 

Agrária. E continua numa esperança para quem não conhece ainda o 

PNDR, já que esse coloca a reforma agrária como uma medida auxiliar 

do desenvolvimento no Brasil. (RECH, 1986, p. 13). 

 

Analisando os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) referentes a materialidade da política de reforma agrária no 

Rio Grande do Norte entre os anos de 1987 e 1989, verificamos um total de 18 

assentamentos rurais implantados, beneficiando aproximadamente 1.163 famílias, em 

áreas desapropriadas que juntas, somam 34.337 hectares (INCRA, 2014). Observando a 
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Figura 4 temos, portanto, o panorama significativo acerca da involução do processo de 

desapropriação de áreas e assentamento de trabalhadores rurais no estado durante a 

execução do I PNRA (Governo Sarney). Assim, constatamos, primeiramente, um total de 

11 assentamentos rurais implantados no ano de 1987, retraindo-se para 4 PA’s no ano 

conseguinte, e alcançando o número de 3 PA’s no ano de 198916. 

O número de famílias assentadas também acompanhou o mesmo ritmo de 

involução. Verificamos o quantitativo de 620 famílias assentadas no ano de 1987, 

decrescendo para 384 famílias no ano de 1988, e 159 famílias no último ano delimitado. 

Os dados relativos à área desapropriada apontam a concentração de 19.656 ha em 1987, 

contraindo-se para 10.043 ha em 1988, estabilizando-se em 4.638 ha no ano de 1989. De 

forma geral, todas as nuances destacadas (assentamentos implantados; famílias 

assentadas; área desapropriada) apresentaram resultados que evidenciam a existência de 

ritmo equivalente de retração. 

Assim, ao observarmos o perfil de execução da reforma agrária no referido 

governo, constatamos a concentração mais significativa dos dados referentes ao no ano 

de 1987, que apresentou 11 assentamentos rurais implantados, beneficiando 

aproximadamente 620 famílias, ocupando, por fim, 19.656 ha. Ao analisar a maneira 

como a reforma agrária foi sendo implementada ao logo do Governo Sarney podemos 

constatar, efetivamente, a influência de alguns fatores preponderantes para a maior 

concentração dos dados observados nesse período (1987).

                                                           
16 Em virtude da maior expressividade dos dados de famílias assentadas e de área desapropriada, utilizamos 

o recurso da potenciação matemática na apresentação dos gráficos. 
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Figura 4 – Rio Grande do Norte: perfil da política de reforma agrária 

durante o Governo Sarney (1987-1989) 

 
Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 2014. Elaboração do 

autor, 2015. 

De início, é preciso considerar que havia grande represamento e, 

consequentemente, demanda para a implantação de novas áreas de reforma agrária no Rio 

Grande do Norte, fato este, que contribuiu para a concentração dos dados no período 

destacado. Em segundo lugar, à medida que a influência política dos setores 

tradicionalistas do campo avançavam para a desmobilização sócio-institucional da 

reforma agrária, os seus resultados práticos tendiam a ser menos efetivos ano após ano. 

Por fim, é inegável a capacidade dos movimentos sociais de luta pela terra para levar 

adiante à execução da reforma agrária, pois, a territorialização dos conflitos agrários que 

sacudiram o campo no estado potiguar até o período referido (1987), também fora 

decisiva para os avanços comedidos da política de reforma agrária no contexto rural local.  

De acordo com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST (1989), 

ficou definitivamente clara durante o ano de 1987, a posição do Governo Sarney de não 

levar adiante a reforma agrária. A política pública foi enterrada, então, pelas duas vias 

possíveis: politicamente e legalmente. Legalmente, pela aprovação em maio do mesmo 

ano, do Decreto-Lei 2.363/87, impedindo qualquer forma de desapropriação de terras 

produtivas e outorgando ao poder judiciário a última palavra sobre o direito de uso dos 

latifúndios. Em novembro, o Estado revogou o decreto de regulação territorial nº 1.164/71 
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– aprovado durante o período militar – que restringia a doação de terras localizadas às 

margens de rodovias federais. Com o fim de sua validade, grande parte das áreas foram 

doadas aos estados e distribuídas a apadrinhados políticos dos governadores. 

Politicamente, o governo recuou de todas as formas para não levar a cabo a 

execução da reforma agrária. A crise, a incompetência e a ausência de intervenção mais 

abrangente por parte do Governo Sarney contribuíram para a instauração do caos no 

campo até a primeira metade de seu mandato. “Além da incompetência e má vontade, 

deixou que a organização direitista, paramilitar, a UDR se armasse até os dentes e, dessa 

forma, a maioria dos despejos fossem feitas de forma conjunta: Polícia Militar-UDR” 

(MST, 1989, p. 01). 

Os dados do INCRA do ano de 1988 revelam que a “reforma agrária” executada 

por José Sarney no Rio Grande do Norte, apresentava resultados insignificantes. Ainda 

com relação a figura 4, verificamos que nesse período foram implantados pelo INCRA 

quatro assentamentos rurais, beneficiando 384 famílias, em 10.043 hectares de terra, ou 

seja, em números absolutos, apresentou a metade dos resultados do ano anterior. 

Evidentemente, a reforma agrária estava comprometida tanto em virtude da redução do 

plano de metas/ações, como pela própria qualidade dos assentamentos rurais implantados. 

Assim, a execução da reforma agrária pelo Governo Sarney continuava a apresentar 

impactos territoriais irrelevantes, pois 

 

[...] até este ano, apenas 5,8 % das metas estabelecidas foram 

cumpridas. A regularização e medição das áreas é extremamente lenta, 

o crédito rural não chega nos períodos de plantio, [...] o PROCERA17 

não tem recursos orçamentários, e não existe nenhum apoio para a 

infraestrutura social básica, como: escolas, postos de saúde, transportes, 

etc. Sobreviver num assentamento do MIRAD é um ato de teimosia. 

(MST, 1988, p. 03). 

   

Ao contrário do que se esperava, o último ano do Governo Sarney caracterizou-se 

como o pior para a resolução das questões socioterritoriais do campo no Rio Grande do 

Norte. A capacidade de intervenção do Estado foi reduzida a seu nível mínimo, e os 

conflitos agrários continuavam a preencher a longa marcha pela reforma agrária. Segundo 

o INCRA (2014), foram implantados no estado, em 1989, apenas 3 assentamentos, 

comportando 159 famílias de trabalhadores rurais, numa área de 4.638 ha (Figura 4). 

                                                           
17 Segundo Rezende (1998), o Programa de Crédito Especial para Reforma Agrária (Procera) foi criado 

pelo Conselho Monetário Nacional em 1985 com o objetivo de aumentar a produção e a produtividade 

agrícolas dos assentados da reforma agrária. 
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Mesmo reconhecendo que apenas desapropriar áreas e assentar famílias não representem 

efetiva política pública, é inegável a sua importância para o processo de reordenamento 

da estrutura fundiária predominante no estado, assim como, para a melhoria das condições 

de reprodução socioeconômica da população rural demandante. 

Ao relacionarmos as metas estabelecidas no Primeiro Plano Nacional de Reforma 

Agrária (I PNRA) com as ações efetivamente concretizadas pelo Estado no Rio Grande 

do Norte, percebemos que os números da reforma agrária referentes ao período de 

vigência do plano foram significativamente irrisórios. Conforme aponta a CPT (1990), a 

reforma agrária tão prometida pelo Governo Sarney, não passou de um engodo para os 

trabalhadores rurais. Reforma agrária, em sentido lato, implicaria modificações profundas 

da estrutura agrária, correções de distorções seculares na questão fundiária e social. O 

último PNRA demonstrou o seu fracasso: menos de 10% das metas foram cumpridas. 

Assim, ao vislumbrarmos a tabela 5, constatamos a diferença existente entre a 

concepção da política pública e sua efetiva execução. Das metas estabelecidas para 

assentamento de famílias (5.200 no total) e áreas à desapropriar (150.000 no total) no ano 

de 1987, foram cumpridas apenas 11,9% e 13,1%, respectivamente, ou seja, 620 famílias 

assentadas em 19.656 ha, distorção aguda para as primeiras ações do governo federal no 

Rio Grande do Norte. 

 

Tabela 5 – Rio Grande do Norte: perfil das metas e ações do I Plano 

Nacional de Reforma Agrária (1985-1989) 

 
Fonte: Comissão Pastoral da Terra – CPT, 1987. Elaboração do autor, 2015. 

 

Em 1988, a redução foi ainda mais significativa. O governo estabeleceu a meta 

para assentamento de 7.800 famílias e 230.000 hectares. Contudo, foram assentadas 
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apenas 384 (4,9%) famílias numa área de 10.043 há (4,3%). No último ano de governo, 

o percentual de cumprimento das metas estabelecidas foi insignificante. Havia a previsão 

de assentamento para 8.600 famílias e desapropriação de 270.000 ha, mas, foram 

efetivamente beneficiadas 159 famílias (1,4%) e desapropriadas 4.638 ha (1,7%). 

Portanto, os dados absolutos das metas para o I PNRA no Rio Grande do Norte 

ratificam que, de 24.200 famílias a serem beneficiadas e 730.000 ha desapropriáveis, 

apenas 1.163 (4,8%) e 34.337 (4,7%), respectivamente, foram cumpridas. 

Conforme aponta a Comissão Pastoral da Terra, ao final do I PNRA, eram 

inegáveis os prejuízos causados pela “reforma agrária” do Governo Sarney. Não somente 

pelo descumprimento das metas, mas principalmente porque 

 

[...] na sua concepção profunda, o PNRA deixava aparecer uma dupla 

contradição entre o diagnóstico e o remédio para a questão agrária. O 

diagnóstico foi o reconhecimento pela Nação de uma enorme dívida 

social em relação aos deserdados da terra. O remédio escolhido em 

10/10/85 foi enfiado goela abaixo em nome da modernidade, e 

inviabilizava o uso das desapropriações como instrumento jurídico, 

protegendo as terras ditas produtivas. Confirmava a exclusão secular 

dos camponeses e trabalhadores rurais. Para as classes dominantes o 

país precisava de uma política agrícola “empresarial”, e não de reforma 

agrária. [...] A Aliança Democrática esqueceu o que devia e tinha 

prometido aos seus filhos deserdados. O Estado revelou sua verdadeira 

face, negando a milhares de trabalhadores o acesso à terra. Estes 

receberam em troca parcas desapropriações, cassetetes e balas18. (CPT, 

1990, p. 18).  

 

Analisando a configuração territorial da política pública no Rio Grande do Norte, 

durante o Governo Sarney (Mapa 2), constatamos a implantação de assentamentos rurais 

em 13 municípios potiguares, em sua maioria, situados na Mesorregião Oeste. Dentre 

estes, são verificados os maiores percentuais de implantação para Mossoró (23,1%), Areia 

Branca (15,3%) e São Rafael (15,3%). 

 

                                                           
18 De acordo com a Comissão Pastoral da Terra (1990), ao final da década de 1980 foi registrado o 

assassinato de um trabalhador rural envolvido em conflitos pela terra no Rio Grande do Norte. 
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Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 2014. Elaboração do autor, 2015. 
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Com relação a quantidade de famílias assentadas, verificamos percentuais mais 

significativos nos municípios de Assú (30,9%), São Rafael (23,7%), Mossoró (23,3%) e 

Areia Branca (10,4%). O percentual de área desapropriada concentrou-se entre Assú 

(29,2%), Mossoró (25,2%), São Rafael (22,3%) e Areia Branca (12,1%), conforme 

destacado no mapa 2. Entretanto, evidenciamos que os assentamentos rurais implantados 

em Mossoró e Areia Branca apresentaram melhor qualidade na distribuição das áreas, 

pois apresentaram valores percentuais superiores ao de famílias assentadas nesse 

governo, ou seja, caracterizando pela existência de lotes com maior dimensão. 

Ainda que pontuais, há de se ressaltar a importância dos assentamentos rurais 

implantados durante o Governo Sarney. Estes representaram as primeiras nuances 

materiais da reforma agrária no estado potiguar em se tratando de sua execução à nível 

federal. Assim, dentre as áreas implantadas pelo MIRAD/INCRA, destacamos, 

primeiramente, a implantação do PA Fazenda Palheiros no Município de Assú, 

comportando a maior quantidade de famílias assentadas (350 no total) e área 

desapropriada (10.800 no total) nesse governo (INCRA, 2014). Quarto maior 

assentamento rural do Rio Grande do Norte, encontra-se localizado numa região 

historicamente marcada pela fruticultura irrigada, potencializada em virtude da 

construção da barragem Armando Ribeiro Gonçalves pelo Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas a partir da década de 1980 (GUIMARÃES, 1998). 

Pesquisando sobre a qualidade de vida da população beneficiada e a realidade dos 

assentamentos rurais inseridos no Polo Fruticultor do Vale do Assú19 na década de 1980, 

Guimarães relata que  

 

[...] a grande empresa, partindo para integração com a produção dos 

assentados objetivava uma forma de diminuir as demandas de questões 

trabalhistas junto as associações sob aval dos Sindicatos. [...] Os 

trabalhadores rurais, mesmo aqueles que estão melhor situados nos 

assentamentos, não se sentem seguros quanto a posse da terra. 

Demonstram nas suas entrevistas o medo de qualquer hora perderem 

tudo, ou nada mais alcançarem, principalmente em relação ao trabalho. 

(GUIMARÂES, 1998, p. 1535). 

 

Fernandes (2005) é enfática ao relatar que, ao final da década de 1980, 

assentamentos do Vale do Assú passaram pela experiência de integração produtiva com 

empresas agroexportadoras e, apesar de terem apresentados resultados satisfatórios, se 

                                                           
19 Área de alto potencial agrícola inserida nas políticas públicas de desenvolvimento rural do Estado entre 

as décadas de 1980-1990. Comporta os municípios de Açu, Ipanguaçu, Carnaubais, Alto do Rodrigues, 

Upanema e Afonso Bezerra (GUIMARÃES, 1998). 
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constituíram em mais uma frustração para os pequenos produtores rurais que buscavam, 

por meio da agricultura familiar, melhorar as suas condições de vida. Hoje grande parte 

desses assentamentos rurais atravessam dificuldades do ponto de vista produtivo, 

principalmente por dívidas que ficaram pendentes dos projetos de integração com 

empresas do ramo agrícola; após o fracasso os trabalhadores rurais se limitaram à 

produção da agricultura de autoconsumo. 

Destacamos ainda nesse governo a implantação dos PA’s Fazenda Favela, 

Fazenda Hipólito e Lagoa do Xavier/São Vicente no Município de Mossoró, 

possibilitando o assentamento de 270 famílias, numa área de aproximadamente 8.600 ha 

(Mapa 2). Somente no PA Hipólito, 137 famílias de trabalhadores rurais foram 

beneficiadas, ocupando uma área total de 4.865 ha (INCRA, 2014). Pertencente ao Banco 

de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte - BDRN, o imóvel rural foi recebido a título 

de dívida de financiamento da então Companhia Industrial Inácio Gabriel e Filhos, e 

desapropriado para fins de reforma agrária ao final do ano de 1987 (CHAGAS, 2010). 

A ocupação dessas áreas em Mossoró, segundo nos aponta Braga (2006), foi feita 

por moradores oriundos de áreas periféricas mas, em sua grande maioria, trabalhadores 

rurais – filhos de pequenos agricultores, arrendatários, posseiros e meeiros – expulsos de 

suas terras em virtude das transformações que se materializavam no campo norte-rio-

grandense naquele momento. Esse período ficou marcado, de um lado, pelo aumento 

expressivo da produção agrícola e, por outro, pelas distorções sociais agudas causadas 

pela concentração de terra, capital e renda. A reação dos trabalhadores locais a esse 

processo expropriatório conduziu a novas formas de organização social pela reforma 

agrária, traduzidas na formação dos primeiros assentamentos rurais. 

Foi significativa, também, a implantação dos PA’s Serrote/Serra Branca e Entre 

Santos/Santo Antônio no Município de São Rafael que, juntos, segundo dados do INCRA 

(2014) ocupam uma área de 7.600 ha, e beneficiam um total de 280 famílias. A 

implantação dessas áreas de reforma agrária se deu a custo de mobilizações intensas dos 

trabalhadores rurais que buscavam reivindicar melhores condições de vida frente ao 

processo de crescimento do capital agrícola no campo. Os dados da Comissão Pastoral da 

Terra (2012) ratificam que, entre os anos de 1975 e 1987, ocorreram 28 conflitos agrários 

em São Rafael, a quarta maior taxa entre todos os municípios potiguares durante o período 

destacado. Além disso, percebemos que estes conflitos concentraram-se entre os anos de 

1984 e 1987, ou seja, o período de formulação das primeiras políticas públicas efetivas 

para o campo e que, consequentemente, compreende os anos iniciais de vigência do I 



69 
 

Plano Nacional de Reforma Agrária. Mais uma vez, a “reforma agrária” ficou 

condicionada a pressão dos movimentos sociais. 

Identificamos, ainda, a incidência de áreas pontuais de reforma agrária durante o 

Governo Sarney em alguns municípios do litoral potiguar (Areia Branca, São Bento do 

Norte, Touros e Rio do Fogo). Destacou-se o Município de Areia Branca, onde foram 

implantados 2 assentamentos rurais (PA Serra Vermelha e PA Ponta do Mel), 

beneficiando 120 famílias, numa área desapropriada de 4.100 ha. O PA Serra Vermelha, 

contudo, diferencia-se dos demais assentamentos rurais implantados no Rio Grande do 

Norte pelo MIRAD durante o I PNRA, pois fora inserido em uma área de grande potencial 

petrolífero. Mesmo após o processo de assentamento dos trabalhadores rurais, ocorrido 

em 1987, a Petrobrás continuou a produção nos 50 poços existentes na comunidade, 

destinando 1% do valor dos royalties aos proprietários das terras e 9% divididos entre o 

governo estadual e o município de Areia Branca (O MOSSOROENSE, 2003, p. 8).  

Nos demais municípios (Apodi, Baraúna, Ipanguaçu, Pedro Avelino, Rio do Fogo, 

São Bento do Norte, São José do Seridó, Taipu e Touros) o processo de assentamento de 

trabalhadores rurais foi mais ínfimo, ou seja, os projetos implantados apresentaram 

pequena capacidade de famílias e lotes com área muito reduzida, contribuindo para a 

intensificação da concentração da terra20 no Rio Grande do Norte. De forma geral, os 

números da política de reforma agrária desse período podem ser considerados modestos, 

pois além de reafirmarem a incompetência do Estado em promover a quebra da estrutura 

fundiária predominante no RN, contribuíram para o agravamento das tensões sociais no 

campo e, assim, 

 

[...] a reforma agrária da "Nova República” terminava 

institucionalmente da mesma forma como os governos militares a 

tinham tratado, no âmbito do Ministério da Agricultura. Os resultados 

do I PNRA mostraram que menos de um décimo da meta prevista para 

o número de famílias a serem assentadas pelo I PNRA, chegaram à 

terra, ficava provada, portanto, a demagogia populista do governo 

Sarney com relação à Reforma Agrária e, mais uma vez, consolidava-

se na estrutura do poder do Brasil, a política agrária dos latifundiários. 

(OLIVEIRA, 2007, p. 129). 

 

                                                           
20 O Processo de fragmentação do território em imóveis de área inferior a 1 módulo fiscal, tem impactado 

na evolução dos índices de concentração fundiária no campo brasileiro (GOMES, 2012). 
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Portanto, mesmo apresentando poucos resultados, esse primeiro momento da 

política de reforma agrária expressa as conquistas da luta pela terra no país e em solo 

potiguar. 

 

3.3 Fragmentos da política de reforma agrária no Governo Collor/Itamar Franco 

(1990-1994)  

 

Após o Governo Sarney, a conjuntura política brasileira foi marcada pelo 

reestabelecimento da democracia representativa, com a vitória do então presidente 

Fernando Affonso Collor de Melo, primeiro chefe de Estado eleito por voto direto após o 

fim do regime civil-militar. O fracasso da reforma agrária durante o I PNRA (1985-1989), 

contribuiu para o descrédito de grande parte dos movimentos sociais do campo com 

relação às políticas concretas de reestruturação agrária no estado. Mas, a mudança de 

governo sinalizava uma forma de esperança para quem ainda aguardava, pacientemente, 

que a reforma agrária saísse do papel. 

Contudo, os momentos iniciais do governo demonstravam que a luta pela terra 

seria tão difícil quanto no governo de seu antecessor. A forma como foi constituída a 

campanha para a eleição presidencial de Fernando Collor de Mello – baseada em acordos 

políticos e apoio incondicional de latifundiários e empresários do setor agropecuário – 

reafirmava o compromisso do governo com a classe ruralista brasileira. Dessa maneira, 

mesmo considerando o não cumprimento das promessas de José Sarney para executar a 

reforma agrária, havia diferença significativa entre ambos: o primeiro concebeu à política 

pública enquanto meta de governo. Assim, ao optar pelo processo de desenvolvimento 

agrícola modernizado em detrimento do desenvolvimento agrário, Collor, contribuiu para 

a manutenção da trajetória de concentração fundiária e exclusão social no campo. Tal 

fato, segundo nos aponta a Comissão Pastoral da Terra, era perceptível em seu primeiro 

ano de mandato, pois, o ano de 

 

1990 foi praticamente normal na teimosa história da luta popular por 

terra, direitos e liberdade no campo. Encerrado o período populista e 

conservador da “Nova República”, gerido pelo fazendeiro José Sarney, 

esse foi o primeiro ano do projeto neoliberal e conservador chamado 

“Brasil Novo” comandado por Collor de Mello. O Ministério da 

Agricultura e Reforma Agrária foi entregue a um grande proprietário e 

pecuarista, Antônio Cabrera, articulador da campanha eleitoral de 

Collor, em 1989, nos meios da UDR paulista. Consequência natural 

dessa escolha, o INCRA não registrou nenhuma desapropriação em 
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1990, e o Estado, como um todo, manteve o princípio: Questão agrária 

é caso de polícia. (CPT, 1991, p. 05). 

 

Analisando o perfil administrativo do governo (Collor), Oliveira (2007, p. 130) 

destaca que a composição do Ministério da Agricultura revelava, desde o começo, que as 

metas estabelecidas no programa de reforma agrária não seriam cumpridas. Estas 

“correspondiam a apenas 35% do que propusera e não cumprira José Sarney. Era uma 

redução expressiva, [...] revelando, assim, a decisão política de não se promover reforma 

agrária”. 

Indubitavelmente, esse período caracterizou-se como um dos mais perversos para 

os trabalhadores do campo no Rio Grande do Norte. O governo não apenas judicializou 

a reforma agrária, como também utilizou o próprio aparato institucional (ministérios, 

autarquias federais e força coercitiva policial) para barrar a todo custo a sua execução. De 

acordo com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST (1991), até o final 

de 1991, ainda não havia sido cumprida nenhuma das promessas feitas aos trabalhadores 

rurais, nem tampouco apresentada proposta concreta de reforma agrária. A única ação 

efetiva do governo federal nesse período se deu no campo normativo, ao editar e aprovar 

o Decreto-Lei 236, autorizando o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária21 

a negociar à desapropriação dos imóveis rurais, comprando as fazendas, pagando as 

benfeitorias em dinheiro e o restante (a terra) com Títulos da Dívida Agrária22 (TDA’s). 

Mesmo assim, o INCRA não teve capacidade política e administrativa para dar 

prosseguimento aos processos existentes no órgão. 

Ainda no contexto da política neoliberal de Collor, destacamos quatro aspectos 

que a marcaram significativamente. O primeiro, consistia num amplo processo de 

privatização de empresas estatais, influenciado pela abertura da economia ao capital 

financeiro. O segundo, compreendia o enxugamento da máquina pública em virtude da 

crise econômica que se instaurara no período. O terceiro, referia-se a derrocada de direitos 

                                                           
21 Com a criação do Ministério do Desenvolvimento e Reforma Agrária (MIRAD) em 1985 (Governo 

Sarney), a reforma agrária deixou de ser executada pela autarquia federal, contribuindo, assim, para a sua 

extinção dois anos depois. Somente ao final de 1989 o INCRA foi recriado pelo Congresso, voltando, a 

executar a política de reforma agrária federal a partir da década de 1990, (CUNHA FILHO, 2007).  
22 Os Títulos da Dívida Agrária – TDA's, foram criados para viabilizar o pagamento de indenizações devidas 

àqueles que sofrerem a ação desapropriatória da União Federal, por interesse social, no caso de imóveis 

rurais, para fins de reforma agrária, nos termos do Estatuto da Terra – Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 

1964 (CETIP, 2010, p. 2). 
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sociais importantes e, por fim, a crescente e massiva repressão aos movimentos sociais 

do campo (COLLETI, 2005).  

De fato, as medidas adotadas pelo Estado nesse período foram suficientes para 

reduzir a capacidade de organização política de grande parte dos movimentos sociais. Os 

trabalhadores rurais foram desarmados de seu principal mecanismo de reivindicação pela 

reforma agrária: as ocupações de terra. Os dados da Comissão Pastoral da Terra (2012) 

apontam que entre os anos de 1990 e 1992, os conflitos no campo no Rio Grande do Norte 

sofreram redução significativa, sobretudo, em virtude dos mecanismos de repressão 

estatal que, a todo custo, tentavam barrar o avanço democrático da cidadania no campo e 

o cumprimento constitucional da função social da propriedade. A criminalização das 

ocupações e a prisão de líderes sindicais foram, sem dúvida, os instrumentos utilizados 

pelo governo para garantir a manutenção da propriedade privada. Estes aspectos são 

descritos por Fernandes, ao relatar que 

 

[...] o governo do presidente Collor reprimiu violentamente as 

ocupações, com prisões seletivas de lideranças. A Polícia Federal 

invadiu as diversas secretarias do MST em vários estados e prendeu 

muitos membros do MST. Essa ação causou o refluxo do MST e 

diminuiu o número de ocupações de terra. No entanto, em 1991, o 

número de famílias voltou a crescer e em outubro de 1992, o presidente 

Collor foi destituído pelo impeachment, resultado de uma grande 

mobilização política nacional. (FERNANDES, 2013). 

 

Com o impeachment de Collor, assumiu o seu vice Itamar Franco que, de 

imediato, retomou o diálogo com os movimentos sociais de luta pela terra. Ainda assim, 

em virtude do próprio momento político do país aliado ao fortalecimento da bancada 

ruralista no Congresso Nacional – que exercia forte influência no direcionamento das 

políticas do governo –, não houve avanços significativos na condução da reforma agrária. 

A trajetória de ação do Estado seguiu o seu curso, novamente, sem promover 

modificações efetivas na estrutura fundiária, nem tampouco, a melhoria da qualidade de 

vida dos trabalhadores do campo. 

Um dos primeiros atos normativos de Itamar – em se tratando da execução de 

políticas públicas para o campo – foi o encaminhamento para o Congresso Nacional dos 

Projetos de Lei n° 8.629/93, e n° 76/93, estabelecendo, respectivamente, “a 

regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária [...] e ao 

procedimento para o processo de desapropriação de imóveis rurais, por interesse social, 

para fins de reforma agrária no Brasil” (OLIVEIRA, 2007, p 130). Entretanto, a maneira 
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como esses mecanismos de regulação territorial foram concebidos, contribuía, ao mesmo 

tempo, para conter a atuação dos movimentos sociais e impedir a desapropriação de novas 

áreas pelo Estado, pois “a legislação era bastante clara e objetiva quanto à impossibilidade 

de se vistoriar, avaliar ou desapropriar o imóvel rural que fosse objeto de conflito 

possessório coletivo” (CUNHA FILHO, 2007, p. 153). 

Portanto, analisando a atuação do Estado durante o período que compreende o 

início da “Nova República” (Governo Sarney) e se estendeu até o “Brasil Novo” 

(Collor/Itamar Franco), percebemos, efetivamente, a mudança no que diz respeito a sua 

relação com os movimentos sociais do campo. A criminalização da luta pela terra por vias 

repressivas – herança do período militar e ainda presente na questão agrária brasileira – 

foi, aos poucos, sendo substituída por vias “legais” de coação dos trabalhadores rurais. A 

repercussão contraproducente dos atos de violência levou o Estado a adotar nova postura, 

amparando-se em seu próprio ordenamento normativo para, juntamente com o uso da 

força coerciva, dirimir os focos de resistência camponesa.  

Ainda assim, o início do Governo Itamar marcou o período de reorganização dos 

movimentos sociais do campo no Rio Grande do Norte, tendo como protagonista o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a Comissão Pastoral da Terra 

(CPT). Por meio de ocupações massivas, a luta pela terra continuou a territorializar-se e, 

embora a política de assentamentos rurais tenha sido sinônimo de reforma agrária, grande 

parte dos assentamentos implantados no estado foram o resultado material da articulação 

e luta dos trabalhadores. Pela inexistência de reforma agrária efetiva, as ocupações foram 

a principal forma de acesso à terra (FERNANDES, 2000).  

Em se tratando da espacialização das ocupações de terra durante esse governo, 

verificamos a predominância em áreas de baixo potencial agrícola (principalmente em 

virtude das características edáficas). A política de valorização do mercado de terras e, 

consequentemente, o protecionismo ao latifúndio produtivo, forçou os movimentos 

sociais a concentrarem-se em áreas ociosas, como destaca a Comissão Pastoral da Terra: 

 

Não se observa um perfil linear constante na localização das ocupações, 

a despeito da polêmica levantada pelos meios de comunicação de que 

visariam terras mais valorizadas. Elas se distribuem por todas as 

regiões, [...] concentrando-se em áreas de maior oferta de terras 

improdutivas, ou de maior contingente de lavradores sem-terra, que as 

perderam e não encontram trabalho nas modernas empresas agrícolas. 

(CPT, 1995, p. 11).  
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Para Fernandes (2000), tais aspectos eram resultantes da política agrícola do 

Estado, valorizando o grande capital e o mercado, destituindo todas as formas históricas 

de resistência no campo e apresentando aos trabalhadores rurais a falsa reforma agrária. 

No Governo Itamar, a questão agrária permaneceu inalterada (conflitos, concentração 

fundiária, exclusão social), e as medidas adotadas  

 

[...] fortaleceram o modelo de desenvolvimento econômico para a 

agropecuária, atendendo aos interesses e privilégios da agricultura 

capitalista, não criando nenhum projeto de desenvolvimento rural. Na 

verdade, o discurso político que predominou nesse período foi que a 

reforma agrária seria apenas uma política social, de modo que a 

territorialização da luta pela terra foi determinante na conquista de 

políticas de desenvolvimento para o campo, principalmente para os 

assentamentos. (FERNANDES, 2000, p. 02). 

 

Portanto, observando os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária (2014) durante o Governo Collor/Itamar no Rio Grande do Norte, 

notamos, efetivamente, a retração na execução da política pública. Entre maio de 1989 

(ao final do Governo Sarney) e outubro de 1991 (término do segundo ano de mandato de 

Collor), os processos de desapropriação de novas áreas ficaram paralisados. A análise 

temporal nos evidencia que a reforma agrária, mais uma vez, foi sinônimo de política de 

governo, e não de política do Estado. Em cada ruptura (governamental), a cada novo 

evento, as questões do campo foram sendo esquecidas e, junto com elas, a necessidade de 

se cumprir a função social da terra. 

Ainda de acordo com o INCRA, foram criados durante aquele período (Governo 

Collor/Itamar) 10 assentamentos de reforma agrária, comportando 856 famílias, numa 

área de aproximadamente 24.202 ha. Assim, verificamos o quantitativo de 3 

assentamentos implantados no ano de 1991, com evolução para 5 PA’s, em 1992, e 

retraindo-se para dois assentamentos em de 1993 (Figura 5). Assim, a maior diferença 

verificamos entre os anos de 1992 e 1993, período de ruptura entre governos. Como 

relatamos, a concentração dos dados nos anos iniciais deveu-se ao fato de ter ocorrido 

maior regularização de processos fundiários oriundos do Governo Sarney.
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Figura 5 – Rio Grande do Norte: perfil da política de reforma agrária 

durante o Governo Collor/Itamar (1991-1993) 

 
Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 2014. Elaboração do 

autor, 2015. 

 

No que concerne às famílias assentadas, verificamos 130 para ano de 1991, 

evoluindo ao patamar de 313 famílias em 1992, e alcançando o valor máximo de 413 

famílias no ano de 1993. A área desapropriada, por sua vez, obteve valor inicial de 3.790 

ha, em 1991, evoluindo para 9.370 ha, em 1992, e alcançando 11.040 ha no último ano 

destacado.  

A análise do contexto político durante o Governo Collor/Itamar nos permite 

identificar alguns fatores preponderantes para os resultados apresentados. Essa retração 

inicial (1991) pode ser explicada pela ausência de política de desenvolvimento agrário 

efetiva por parte do Estado. As sucessivas reformas ministeriais, a abertura do campo ao 

capital financeiro internacional e a repressão aos movimentos sociais de luta pela terra, 

contribuíram decisivamente para a derrocada dos números da reforma agrária no estado 

potiguar. Os avanços mais significativos no período se deram em virtude da intervenção 

fundiária realizada pelo governo estadual23. Collor escudou-se na desculpa de que faltava 

lei complementar, mas o Estatuto da Terra, aprovado durante o regime civil-militar, era 

mecanismo suficiente para garantir a desapropriação de novos imóveis (MST, 1991).  

                                                           
23 A política de implantação de assentamentos estaduais no Rio Grande do Norte é executada pela Secretaria 

de Estado de Assuntos Fundiários e de Apoio à Reforma Agrária – SEARA. 
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Ainda segundo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (1991), o que 

houve, efetivamente nesse período, foi a emissão da posse da terra para poucos 

trabalhadores rurais pelo INCRA, sobretudo, em virtude da expansão dos conflitos que 

se desencadeavam no campo. Esta, contudo, foi uma farsa, uma jogada de propaganda, 

pois apenas alguns agricultores que vivam em suas terras receberam simbolicamente a 

titulação. Servia, tão somente, para fragmentar, ainda mais, os assentamentos rurais, 

provocando a venda dos lotes e a desmoralização da reforma agrária: 

 

Os assentados em terras desapropriadas promoveram lutas para arrancar 

do governo as condições mínimas para sobreviver na terra. O resultado 

foi muito pequeno em proporção aos esforços. As tentativas mais 

radicais incluíram, em 1991, 18 ocupações de prédios do INCRA, 

secretarias e outros órgãos do Estado. (CPT, 1992, p. 15). 

 

Por outro lado, consideramos que no ano seguinte (1992) cresceu 

significativamente os conflitos agrários no Rio Grande do Norte (CPT, 2012). 

Consequência disso, houve aumento do número de assentamentos criados, famílias 

assentadas e área desapropriada se comparado ao primeiro ano de execução da reforma 

agrária nesse governo. No último ano de governo não fora diferente. Os conflitos agrários 

continuaram ocorrendo no estado e, mesmo havendo queda na quantidade de 

assentamentos criados, a de famílias beneficiadas e área desapropriada, continuou 

evoluindo a conquista dos movimentos sociais. Assim, ficava novamente comprovada a 

capacidade dos trabalhadores rurais para reivindicar vida mais justa e democrática no 

campo, assim como, a importância dos movimentos sociais de luta pela terra para o 

avanço da territorialização da política de reforma agrária no estado potiguar.  

Analisando, portanto, a configuração territorial da reforma agrária no Rio Grande 

do Norte durante o Governo Collor/Itamar (Mapa 2), verificamos a implantação de 

assentamentos rurais em sete municípios do estado (Mapa 3). Os maiores percentuais 

estão distribuídos entre Mossoró, Baraúna e João Câmara, todos estes, apresentando 

igualmente o percentual de 28,5%. 
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Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 2014. Elaboração do autor, 2015. 
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No que concerne à quantidade de famílias assentadas, observamos maiores índices 

entre os municípios de Touros (39,3%), Mossoró (17,8%), João Câmara (12,1%) e 

Baraúna (9,9%). A área desapropriada, por conseguinte, apresentou distribuição mais 

significativa entre Touros (41,4%), Mossoró (22,6%), João Câmara (12,6%) e São Bento 

do Norte (8,2%). Portanto, a média inferida entre as componentes família e área nesse 

governo, nos permite apontar a melhor distribuição da terra para os municípios de Touros, 

Mossoró e João Câmara. Nos demais municípios, os resultados das ações do Estado foram 

substancialmente limitados, sem avanços significativos no que diz respeito à política de 

assentamento. 

Mesmo considerando a reforma agrária não se constituir tão somente como 

mecanismo de desapropriação de terras e assentamento de trabalhadores rurais, estes, 

entretanto, são condutores do processo maior de reestruturação do campo. Em virtude 

disso, há de se ressaltar a importância das áreas de reforma agrária criadas no período 

Collor/Itamar. Dessa maneira, a implantação do PA Zabelê no Município de Touros foi a 

mais significativa desse governo. Quinto maior assentamento rural do estado, ocupa área 

de aproximadamente 10.000 hectares, beneficiando 340 famílias de trabalhadores rurais 

(INCRA, 2014). A trajetória de luta dos agricultores para conquistar a terra se estendeu 

por quase duas décadas e marcou significativamente o contexto agrário local, conforme 

relatos de Alves et al. (1993) sobre o período: 

 

A Fazenda Zabelê é um grande latifúndio improdutivo, possuindo área 

total de 31 mil hectares de terra. Está dividida em 12 fazendas, todas 

com nomes diferentes, numa tentativa de evitar a desapropriação do 

imóvel como um todo. Desde a década de 70 que os trabalhadores lutam 

pela desapropriação dessas áreas. Em 1986 ocuparam a fazenda, mas 

foram expulsos pela polícia a mando do proprietário. [...] Em 1992 

ocuparam a sede do ITERN e do INCRA para pressionar os órgãos a 

desapropriar as fazendas. A ocupação rendeu bons frutos e a ação de 

desapropriação foi encaminhada e assinada em Brasília. (Alves et al., 

1993, p. 04).   

 

As relações de disputa pelo território estabelecida entre os movimentos sociais do 

campo e os proprietários do latifúndio, verificamos nos dados da Comissão Pastoral da 

Terra para o Município de Touros. Segundo nos aponta a CPT (2012), somente entre os 

anos de 1988 e 1993, ocorreram 37 conflitos agrários envolvendo a Fazenda Zabelê, com 

maior concentração dos dados em 1993, ano em que, “O MST junto com o SAR, 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais dos municípios de Touros e Pureza, resolveram partir 
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para o ‘tudo ou nada’, organizando as maiores ocupações registradas nas Fazendas Zabelê 

e Rockfeller” (MST, 1993, p. 11).  

Evidenciamos, ainda, a implantação dos PA’s Lorena e Mulunguzinho em 

Mossoró, com maior destaque para o segundo, ocupando 3.997 ha e beneficiando 112 

famílias (INCRA, 2014). Ao analisarmos os dados da Comissão Pastoral da Terra (2012), 

verificamos a inexistência de conflitos no município supracitado durante esse período 

(1991-1994). Como justificarmos, então, a evolução na implantação de assentamentos 

rurais? A justificativa advém de dois fatores: primeiramente, em virtude da forma de 

obtenção dos imóveis, realizada por processo de compra e venda, a negociação direta 

entre o proprietário e o INCRA, sem envolver, necessariamente, conflitos pela terra 

(INCRA, 2014). Em segundo lugar, pela disponibilidade de grandes latifúndios 

improdutivos nesse município, consequentemente, áreas adequadas para desapropriação 

(SILVA, 1999). 

No Município de João Câmara, destacamos a implantação do PA Marajó, 

ocupando 1.562 ha, possibilitando o assentamento de 52 famílias. Mesmo com pouca 

capacidade, é significativo na representação da luta pela reforma agrária, principalmente 

por ser oriundo da primeira ocupação de terra realizada pelo Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra no estado. De acordo com Fernandes (2005), os 

trabalhadores rurais não se limitaram a acampar na Fazenda Marajó. Ocuparam a sede do 

INCRA, a Assembleia Legislativa e o ITERN, como forma de pressionar o governo a 

promover a desapropriação do estabelecimento agrícola. Foi, sem dúvida, um momento 

importante para a consolidação do MST no RN e a integração entre os diferentes 

movimentos sociais do campo, Sindicatos de Trabalhadores Rurais e setores da Igreja 

Católica. 

Ainda nesse governo, foram implantados os PA’s Catingueira, Rancho do Pereiro 

(Baraúna), Boa Sorte (João Câmara), Rosado (Porto do Mangue), Santa Vitória (São 

Bento do Norte) e Baixa do Dutra (Upanema). Mesmo ocorrendo pequenos avanços na 

luta pela terra na escala estadual,  

 

[...] o Rio Grande do Norte continuou marcado por um alto grau de 

concentração de terras. As grandes empresas continuaram penetrando 

no campo e, com o apoio do governo, gerando novos conflitos sociais. 

As agroindústrias, que produzem frutas para a exportação, vão se 

firmando, substituindo a agricultura de subsistência e familiar e 

aumentando o assalariamento no campo. [...] O que nos anima é que 

apesar da violência e das perseguições, os trabalhadores continuam 



80 
 

resistindo nessas áreas, garantindo o sagrado direito à terra e à 

sobrevivência. (Alves, et al., 1993, p. 04). 

 

Assim, a Geografia da luta pela reforma agrária continuou a marcar o Rio Grande 

do Norte, revelando suas mazelas, conflitos e tensões. Aliás, serviu para reafirmar que a 

política de reforma agrária executada pelo Estado não conseguiu tocar na estrutura 

fundiária potiguar, nem tampouco, promover democracia, justiça social e qualidade de 

vida para os trabalhadores rurais, de forma generalizada. 

 

3.4 Considerações sobre a reforma agrária no Governo FHC (1995-2002) 

 

A eleição de Fernando Henrique Cardoso (FHC), ocorrida no ano de 1994, marcou 

um novo momento para a questão agrária potiguar. Novo do ponto de vista político, mas, 

em seu ínterim, ainda escondia velhos dilemas. Ao assumir a presidência, FHC deu 

continuidade à implantação do Plano Real, criado em 1994, e o país abriu as suas 

fronteiras para o domínio das políticas neoliberais, fortalecidas pelo crescimento das 

privatizações, do mercado exportador e do capital financeiro especulativo24. Num 

caminho inverso, as políticas públicas foram consideradas como secundárias, sem entrar 

efetivamente na pauta de prioridades do governo, aliás, tratadas como um braço auxiliar 

do desenvolvimento agrícola. Assim, a reforma agrária preconizada pelos movimentos 

sociais do campo transformava-se numa reforma agrária de mercado, subordinada à 

lógica produtivista da economia. 

Em virtude do recuo frente às demandas dos trabalhadores rurais, intensificaram-

se as ocupações de grandes propriedades e os conflitos no campo seguiram a sua trajetória 

de reprodução acentuada. O governo, criminalizava a luta pela terra, utilizando-se de 

todas as formas de poder (repressivo e jurídico) para impedir a territorialização dos 

movimentos sociais e da reforma agrária com um todo. De fato, conforme relata Oliveira 

(2007), a resposta de FHC ao crescimento proeminente das ocupações,  

 

[...] foi o aumento da repressão policial. Este governo entrou para a 

História, marcado por um tipo de violência que não havia acontecido de 

forma explícita no Brasil: quem passou a matar os camponeses em luta 

pela terra, foram as forças policiais dos estados. [...] O apoio dos 

ruralistas à base de sustentação política de FHC, teve como 

contrapartida duas práticas políticas pelo governo: a primeira, posição 

                                                           
24 Ver ALENTEJANO, Paulo Roberto R. A política de assentamentos rurais do Governo FHC e os desafios 

da reforma agrária no Brasil do século XXI. Agrária, nº 1, p. 2-15, São Paulo, 2004.  
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repressiva aos movimentos sociais e a segunda, no plano econômico, 

prorrogando não se sabe até quando, as dívidas destes latifundiários que 

não às pagam.  (OLIVEIRA, 2007, p. 141-142). 

 

Para Fernandes (2008), a luta pela terra, por meio das ocupações, cresceu 

significativamente nos anos iniciais do governo. FHC acreditou que ao realizar a política 

de pulverização de assentamentos rurais conseguiria eliminar os resultados históricos da 

questão agrária (conflitos, concentração da terra, pobreza e tensões sociais etc.). Estes, 

contudo, mantiveram-se inalterados em virtude da própria estrutura política do Estado. 

Fracassada a primeira tentativa, o governo iniciou a estratégia completamente distinta, 

investindo massivamente na criminalização das ocupações. Essa postura, atingiu 

parcialmente as ações dos movimentos camponeses, com a consequente redução do 

número de famílias envolvidas nos conflitos, mas a luta pela terra continuou sua trajetória. 

Ainda nesse contexto, foram contabilizadas algumas ações por parte de FHC no 

que diz respeito à alteração de marcos normativos para a execução da política de reforma 

agrária. Estes, serviam de mecanismo institucional para expandir o processo de 

implantação de assentamentos rurais e conter os conflitos agrários que cresciam 

expressivamente no campo, sobretudo, a partir do segundo ano de mandato presidencial. 

Na verdade, em virtude das modificações (normativas) feitas pelo governo, a “reforma 

agrária” apresentou números mais consistentes, ainda que representassem o resultado de 

mobilizações mais significativas dos trabalhadores rurais pressionando o Estado a realizar 

a política pública efetiva e não distribuir lotes de terra desprovidos de infraestrutura social 

e produtiva básica. 

Conforme relata Cunha Filho (2007), em virtude do aumento da demanda por 

terra, o governo se viu forçado a realizar essas alterações pontuais, primeiramente, na 

legislação responsável pela morosidade dos processos de desapropriação para fins de 

reforma agrária e, por conseguinte, nos marcos regulatórios de definição dos valores a 

serem pagos pela indenização dos imóveis rurais. Uma destas, foi a mudança na Lei 76/93 

que, dentre outros objetivos, visava agilizar o rito sumário, obrigando o INCRA a 

proceder imediatamente, ou em, no máximo 48 horas, após o ajuizamento da ação, a 

imissão da posse da terra, determinando, ainda, a realização da audiência de conciliação 

com o proprietário logo após a sua citação no processo judicial. 

A adoção dessas normas de regulação do território pelo governo, possibilitaram 

maior celeridade na aquisição dos imóveis, mas, foram acompanhadas de outras 

restritivas à ocupação das áreas em litígio pelos movimentos sociais, consequentemente, 
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privando-os de seu principal mecanismo de reivindicação pela reforma agrária. Ainda 

segundo Cunha Filho (2007), a de maior relevância foi 

 

[...] a proibição da realização de vistoria em imóvel rural que viesse a 

ser objeto de esbulho possessório (ocupação). Deve ser ressaltado que 

a intensidade dessa medida foi aumentando proporcionalmente ao 

crescimento do antagonismo entre os movimentos de luta pela terra e o 

Governo Fernando Henrique Cardoso. Inicialmente [...] consistia na 

proibição de se vistoriar o imóvel enquanto não cessada a ocupação. 

[...] Em seguida, apresentando já uma maior amplitude, estendia a 

proibição da vistoria pelo período dos dois anos seguintes à 

desocupação do imóvel, computando-se em dobro o prazo na hipótese 

de reincidência na invasão. (CUNHA FILHO, 2007, p. 121).   

 

Entretanto, notamos que as diversas tentativas do governo para retardar a 

execução da reforma agrária – tanto por vias repressivas quanto normativas – não foram 

capazes de impedir a territorialização dos movimentos sociais do campo no Rio Grande 

do Norte. A luta pela reforma agrária, aliás, se intensificou em 1996 (período de 

modificações profundas na legislação fundiária brasileira), sendo registrado o maior 

percentual de evolução das ocupações de terra no estado potiguar. Os dados da Comissão 

Pastoral da Terra – CPT (2012), apontam que ao final do ano referido, foram 

contabilizadas 28 ocupações à grandes latifúndios, crescimento de aproximadamente 

965% se relacionado ao ano anterior. A expressividade desses dados foi tamanha que o 

Rio Grande do Norte permaneceu na quarta colocação entre todas as unidades federativas. 

Após o primeiro mandato de FHC, instituiu-se a política de desenvolvimento para 

o campo denominada de “Novo Mundo Rural”, na qual, o governo estabelecia um 

conjunto de metas para estimular a modernização da agricultura e garantir a integração 

econômica entre o grande capital produtivo e o agricultor familiar. Alentejano (2004) 

destaca que o programa buscava alterar substancialmente quatro aspectos inerentes à 

implementação das políticas públicas para o campo: sustentava a necessidade de extinção 

do camponês tradicional, apostando num pequeno segmento de agricultores profissionais 

como alternativa à reforma agrária; destacava a capacitação dos agricultores para a 

disputa de mercado como saída para a agricultura familiar; colocava a reforma agrária de 

mercado como mecanismo viável de distribuição de terras no campo; apontava a 

propriedade privada como a melhor forma de garantia da posse da terra. 

Um dos resultados mais significativos da referida política, foi a implementação 

do Banco da Terra, instituindo linha de crédito via financiamento para compra de áreas 

rurais e instalação de infraestrutura sem, contudo, haver intermediação direta pelo Estado. 
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Configurava-se como instrumento eficaz para a mercantilização da reforma agrária, 

permitindo a aquisição de grandes propriedades pela negociação direta entre o pequeno 

produtor e o latifundiário, desqualificando, assim, a importância das políticas públicas 

estatais para o reordenamento das dinâmicas territoriais e a melhoria da qualidade de vida 

no campo. Por outro lado, ao transformar os espaços de luta camponesa em espaços do 

capital, o governo dirimia a capacidade de organização dos movimentos sociais do campo 

para reivindicar a execução da reforma agrária e o cumprimento da função social da terra 

(FERNANDES, 2012). 

Notoriamente, essa tentativa do Governo FHC em “descentralizar” a execução da 

reforma agrária e implementar mecanismos de desenvolvimento agrícola para o campo, 

acabou impactando negativamente na capacidade de reestruturação da política pública. 

Em parte, isto foi apontado pela auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre 

o Programa Novo Mundo Rural – Assentamento de Trabalhadores Rurais e Consolidação 

de Assentamentos – de responsabilidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA)25. A auditoria tinha por objetivo avaliar a extensão das ações e os 

resultados efetivos do programa (Novo Mundo Rural), com enfoque no processo de 

organização dos assentamentos rurais implantados; na contribuição dos serviços de 

assistência técnica para o autodesenvolvimento das famílias beneficiadas; nas condições 

institucionais (do Estado) para viabilizar o desenvolvimento social do campo e; por fim, 

na capacidade das medidas para garantir a manutenção da agricultura familiar. 

Entretanto, de acordo com o próprio TCU (2004), o relatório final da auditoria 

apontou deficiências operacionais para a execução do Plano de Reforma Agrária contido 

no programa, tais como: indisponibilidade de informações sobre os projetos, 

desarticulação entre a Administração Geral do INCRA e as Superintendências Regionais 

(SR’s) e falta de estrutura mínima para o acompanhamento dos programas de apoio 

secundários. Estas dificuldades – analisadas do ponto de vista macro-institucional – eram, 

contudo, irrelevantes, se comparadas àquelas encontradas nas áreas de reforma agrária 

implantadas pelo Governo FHC, pois, a maioria dos assentamentos apresentou 

 

[...] falta de infraestrutura básica e endividamento dos agricultores. [...] 

Nas situações em que o apoio se materializa, ainda que descontínuo, as 

ações são provenientes de órgãos estaduais de assistência técnica, 

movimentos sociais e sindicatos. Compõe também o quadro a atuação 

de grupos políticos dos municípios, os quais podem trazer apoio, mas 

                                                           
25 Ver BRASIL. Tribunal de Contas da União. Avaliação do TCU sobre o Programa Novo Mundo Rural. 

Brasília: TCU, Secretaria de Fiscalização e Avaliação dos Programas de Governo, 2004. 21 p.  
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também as divisões inerentes às circunstâncias locais. As prefeituras 

oferecem, em geral, serviços de transporte escolar e de saúde. Essa 

situação é limitada, pelas condições econômicas e políticas da 

municipalidade e pelas más condições das estradas internas e de acesso 

aos assentamentos. (TCU, 2004, p. 14).   

 

Ainda segundo o TCU, na esfera econômica, as deficiências nos assentamentos 

rurais implantados por FHC também foram expressivas. O Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar não cumpria, minimamente, as suas diretrizes. As 

poucas entidades que prestaram serviço de assistência técnica financiados com recursos 

do PRONAF, executaram projetos apenas para o recebimento do crédito junto aos órgãos 

financiadores sem, efetivamente, realizar ações de orientação técnica aos trabalhadores 

rurais e acompanhamento da produção local. “Os recursos alocados são escassos, e o 

INCRA não conta com projetos voltados para o setor. Faltam informações sobre o 

desenvolvimento das famílias e sobre os serviços prestados pelos contratados” (BRASIL, 

2004, p. 15). 

Portanto, analisando a conjuntura institucional da política de reforma agrária 

durante o Governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), Martins (2003) é enfático ao 

reafirmar: 

 
Num cenário de pressões e imposições, FHC optou por construir sua 

própria estratégia de inserção da questão agrária e da demanda de 

reforma agrária na sua agenda política. Contrapôs-se, portanto, à recusa 

do diálogo e ao extenso e disseminado aparato de pressão política 

representado pelo MST e pela CPT, redefinindo-se, para ter sua própria 

doutrina de reforma agrária. (MARTINS, 2003, p. 168). 

 

Durante o Governo FHC, foram implantados, no estado do Rio Grande do Norte, 

201 assentamentos de reforma agrária, beneficiando 13.561 famílias de trabalhadores 

rurais, em 337.007 ha (INCRA, 2014), evolução consistente se comparada aos resultados 

apresentados pelos seus antecessores. Notamos que, no primeiro mandato presidencial de 

FHC (entre os anos de 1995-1998), houve o crescimento mais significativo das variáveis 

apresentadas (assentamentos; famílias; área). Assim, foram implantados nesse governo 

14 assentamentos rurais no ano de 1995; 23 no ano de 1996; 32, em 1997; e, por fim, 37 

PA’s em 1998. A quantidade de famílias assentadas também ascendeu, alcançando 1.319 

em 1995; 1.652, em 1996; 2.748, em 1997; e 2.777, em 1998. Por fim, a componente 

área, foi a única com retração considerável ao final do primeiro mandato, queda de 77.732 

ha, no ano de 1997, para 63.060, no ano de 1998, conforme evidenciamos na figura 6. 
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Figura 6 – Rio Grande do Norte: perfil da política de reforma agrária 

durante o Governo FHC (1995-2002) 

 
Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 2014. Elaboração do 

autor, 2015. 

 

Em seu segundo mandato, houve pouca efetividade da política de reforma agrária. 

No ano de 1999 foram implantados 44 assentamentos rurais, retraindo-se para 18, em 

2000, alcançando 32, em 2001, e obtendo o seu menor valor em 2002, com apenas um 

PA. A quantidade de famílias assentadas também seguiu a mesma variação, atingindo os 

maiores picos nos anos de 1999 (2.486 famílias) e 2001 (totalizou 1.665 famílias). Assim 

como as demais, a variável área obteve a maior expressividade em 1999 e 2001. 

Portanto, analisando o perfil de implementação da política de reforma agrária 

durante o Governo FHC, verificamos os destaques para os anos de 1997, 1998 e 1999. 

Nestes, respectivamente, houve a maior quantidade de assentamentos rurais implantados 

(32; 37; 44), famílias assentadas (2.748; 2.777; 2.486) e área desapropriada (77.732; 

63.060; 53.428), conforme verificamos na figura 6. Como explicarmos, então, a 

concentração desses números para o período destacado (1997-1999)? Identificamos dois 

fatores preponderantes para este resultado. O primeiro, diz respeito ao momento de 

efervescência pelo qual passava o campo. De acordo com Coletti (2006), o número de 

ocupações de terra durante o Governo FHC apresentou curva ascendente, obtendo 

retração mais significativa somente nos últimos anos de seu segundo mandato. Esse 
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crescimento se deu em virtude da conjuntura política do período, pois os acampamentos 

deixaram de ser monopolizados pelos movimentos sociais mais representativos, e 

passaram a ser utilizados por outras forças atuantes no campo que, naquele período, se 

sentiram em condições de organizar os trabalhadores rurais para reivindicar à reforma 

agrária junto ao Estado.  

Barros (2005) destaca que a luta pela terra no Rio Grande do Norte naquele 

contexto, foi encampada pelo MST, FETARN26, Igreja Católica e Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais, articulando-se para manter o crescimento das ocupações a 

latifúndios potiguares. Contudo, a descentralização permitiu a participação de 

organizações de direitos humanos, centrais sindicais, lideranças do campo e associações 

de agricultores que passaram a atuar mais significativamente. Os assentamentos rurais 

implantados nesse governo foram, em grande medida, resultado da mobilização política 

desses agentes sociais que utilizaram as ocupações de terra como estratégia de 

democratização. 

Em segundo lugar, ao analisar os relatórios do Sistema de Informações de Projetos 

de Reforma Agrária – SIPRA/SR19 (2014), do Rio Grande do Norte, constatamos que 

parte dos assentamentos rurais implantados pelo INCRA durante o primeiro mandato de 

FHC (1995-1998) foram, contudo, oriundos de processos de desapropriação concluídos 

por governos anteriores (principalmente durante o Governo Collor)27. Fernandes (2003) 

aponta que a explicação para esta prática estava relacionada à queda dos dados (da 

reforma agrária) apresentados pelo governo, pois 

 

[...] com a diminuição das ocupações, também diminuiu o número de 

assentamentos, por essa razão o governo teve que maquiar os números. 

[...] Contou famílias que foram assentadas em anos anteriores e, pior, 

incluiu ainda milhares de famílias que haviam preenchido as fichas da 

“reforma agrária pelo correio”. Contabilizou também as famílias que 

compraram terra por meio do Banco da Terra, e as terras resultantes de 

regularização fundiária das áreas de posseiros. E chamou tudo isso de 

reforma agrária do “Novo Mundo Rural”. (FERNANDES, 2003, p. 16). 

 

                                                           
26 Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio Grande do Norte. Fundada em 1962, é um 

dos mais importantes movimentos sindicais de representação dos trabalhadores rurais no estado potiguar 

(SILVA, 2007). 
27 A divergência nos dados do INCRA pode ser verificada entre a data de obtenção da propriedade 

(desapropriação) e o ato de criação (titulação). Entretanto, para fins de divulgação das ações 

governamentais, é considerado apenas o ato de criação do projeto de reforma agrária. 
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Esse processo de clonagem estatística, segundo relata o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST (2000, p. 10), permitiu Fernando Henrique 

Cardoso “reassentar” famílias de trabalhadores rurais que encontravam-se em áreas 

desapropriadas, conforme verificamos nos documentos do período apresentados pelo 

INCRA. A análise dos dados oficiais comprovava que o governo improvisou os números 

da reforma agrária, computando famílias que aguardavam a imissão de posse das terras e 

outras que ainda estavam em imóveis objeto de litígio. A mentira construída em cima 

desses números teve dois motivos: primeiro, provar à sociedade que estava fazendo 

alguma coisa, mas, como era pouco ou quase nada, investiu no falseamento das 

informações. Segundo, eximir-se de suas responsabilidades, na tentativa de enganar os 

movimentos sociais que exigiam a todo custo à reforma agrária. 

Dessa maneira, o que se constata ao término do Governo FHC é que a meta para 

desapropriação de áreas e assentamento de trabalhadores rurais em seu primeiro mandato 

foi sendo atingida a custo de sucessivo “remanejamento de dados”. No segundo mandato, 

em virtude do descompromisso do governo para com à reforma agrária, as metas não 

chegaram, sequer, a ser estabelecidas. “Em seu lugar, apareciam frases soltas sobre uma 

‘nova reforma agrária’ de mercado [...] confirmando a continuidade da tendência de 

concentração da terra e mantendo o paradoxo do problema agrário” (MATTEI, 2012, p. 

306). 

Observando a espacialização da política de reforma agrária no Rio Grande do 

Norte durante o Governo FHC, constatamos que em aproximadamente 1/3 (um terço) dos 

municípios potiguares (59 no total) foram implantados assentamentos rurais pelo INCRA. 

Estes encontram-se dispersos em áreas litorâneas do estado e, sobretudo, em municípios 

das Mesorregiões Oeste e Agreste Potiguar (Mapa 4). Dessa maneira, os maiores 

percentuais de assentamentos implantados por FHC são verificados para Mossoró 

(10,4%), Apodi (6,1%), Governador Dix-Sept Rosado (4,9%), João Câmara (4,9%), 

Upanema (4,5%) e Carnaubais (4,5%). Estes municípios apresentaram variação entre 21 

(Mossoró) e 9 (Carnaubais) assentamentos de reforma agrária. 
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Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 2014. Elaboração do autor, 2015. 
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No que diz respeito à quantidade de famílias assentadas, são significativos: 

Mossoró (8,9%), Upanema (4,9%), João Câmara (4,7%), Ceará Mirim (4,5%), Touros 

(4,4%), Carnaubais (3,5%) e Governador Dix-Sept Rosado (2,7%). Com relação a área 

desapropriada: Mossoró (8,4%), Upanema (5,3%), João Câmara (5,1%), Touros (4,7%), 

Carnaubais (4,4%) e Governador Dix-Sept Rosado (4,2%).  

Assim, evidenciamos os municípios de Mossoró e Upanema por apresentarem a 

maior quantidade de famílias assentadas e área desapropriada nesse governo. Upanema, 

Touros, Governador Dix-Sept Rosado e Carnaubais, por sua vez, são representativos em 

virtude do percentual de área desapropriada ter sido superior ao de famílias assentadas, 

consequentemente, caracterizando-se por uma melhor distribuição da terra se comparados 

aos demais. 

Com relação às áreas de reforma agrária implantadas no primeiro mandato de 

FHC, destacamos os PA’s Nova Vida II e Novo Horizonte II no município de 

Maxaranguape, que possibilitaram o assentamento de 260 famílias numa área de 5.436 

ha. A criação desses assentamentos rurais foi marcada por um intenso processo de lutas 

conhecido à época por conflito agrário do Vale da Esperança, que envolvia um grupo de 

fazendas localizadas entre os municípios de Touros e Maxaranguape (BARROS, 2005). 

Assim, mobilizadas pelo MST, FETARN e Sindicato dos Trabalhadores Rurais, as 

famílias ocuparam as fazendas de Touros e foram violentamente reprimidas, mas, 

 

[...] resistiram às diversas formas de violência exercidas pelos prepostos 

do fazendeiro e pela ação da polícia local. Os interrogatórios ocorreram 

na delegacia de Touros, e muitos trabalhadores foram processados por 

“invasão de propriedade particular e formação de quadrilha”. Nas ações 

de despejo, as famílias eram abordadas com violência e truculência, 

sendo dois trabalhadores atingidos por tiros. [...] Após várias reuniões 

de negociação com o INCRA/RN e duas vistorias nas fazendas, o laudo 

técnico concluiu que o solo era impróprio para produção agrícola, não 

podendo ser desapropriadas para fins de reforma agrária. [...] Após o 

acordo jurídico, as famílias mudaram-se para as fazendas de 

Maxaranguape, dando início ao processo de constituição dos 

assentamentos Nova Vida II e Novo Horizonte II. (BARROS, 2005, p. 

19-20)  

 

Também foi representativa a implantação do PA Cordão de Sombra no Município 

de Mossoró, com 3.842 ha, beneficiando 172 famílias de trabalhadores rurais (INCRA, 

2014). O processo de lutas no contexto agrário local – encabeçado pelo Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra – teve início ainda durante o Governo Collor (1992), período 

em que foi desapropriada para fins de reforma agrária uma das unidades da Fazenda 
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Francisco Souto (Fazenda Mulunguzinho). A partir desse momento, os agricultores se 

mobilizaram e passaram a ocupar a Unidade II do referido imóvel, com vistas à 

reivindicar a desapropriação junto ao INCRA, fato este, que só ocorreu em março de 1995 

(CHAGAS, 2010). 

Em seu segundo mandato, destacamos a criação dos PA’s São Romão e Oziel 

Aves no Município de Mossoró, comportando um total de 255 famílias numa área de 

3.530 ha. Braga (2006) relata que o agravamento da questão agrária no município, 

ocorrido em virtude da decadência de grandes empresas agrícolas locais, levou uma 

parcela de trabalhadores rurais a se organizarem e partirem em busca de melhorias 

substanciais das condições de vida. Com o apoio dos movimentos sociais do campo, 

passaram a ocupar os latifúndios da região que, num curto período, foram transformados 

em assentamentos de reforma agrária. Segundo a autora, os PA’s implantados nesse 

contexto, embora não possibilitassem o arrefecimento da questão agrária foram, 

inegavelmente, uma importante conquista para a população rural. 

Por fim, ainda que a política de assentamento de trabalhadores rurais no governo 

FHC tenha apresentado uma evolução não podemos, contudo, afirmar que tal fato 

contribuiu para promover a reestruturação do campo potiguar. Aliás, em grande parte dos 

municípios constatamos a pulverização de assentamentos rurais com pouca capacidade 

de famílias e em áreas extremamente reduzidas. Contraditoriamente, essa política 

fundiária neoliberal foi ineficaz para atingir o seu objetivo principal: o combate à pobreza 

e a desigualdade. A sua territorialização serviu de instrumento para desarticular e/ou 

enfraquecer as lutas pela terra, cooptar lideranças políticas e movimentos sociais, 

promover a minifundização do território e a reprodução da pobreza e desigualdade no 

campo (RAMOS FILHO, 2013). 

 

3.5 Características da reforma agrária implantada pelo Governo LULA (2003-2010) 

 

Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da república, renovaram-

se as expectativas dos trabalhadores rurais para mudanças efetivas na estrutura fundiária 

do estado Rio Grande do Norte. Pelo amplo apoio outorgado por parte dos movimentos 

sociais do campo e categorias sindicais, esperava-se que as promessas firmadas durante 

a campanha fossem finalmente cumpridas, mesmo porque, em virtude do período de 

inércia dos governos anteriores, à política de reforma agrária não podia mais aguardar. 
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Até então, a adoção das políticas neoliberais28 pelo Estado havia contribuído para o 

acirramento da questão agrária, seja pela intensificação da concentração da terra ou pela 

reprodução acentuada das desigualdades sociais e da violência no campo. 

Uma das características principais do Governo Lula foi o estabelecimento de 

diálogo contínuo com os movimentos sociais para a elaboração da reforma agrária 

participativa. No seu cerne, o programa apresentava avanços significativos, pois permitia 

que as demandas do meio rural fossem identificadas para além do prisma institucional. 

Historicamente, essa ausência de diálogo entre Estado e sociedade havia se constituído 

como um dos entraves para a plenitude das políticas públicas, mas, a possibilidade de 

abertura desse espaço (de comunicação) contribuiu para que os movimentos sociais 

depositassem as suas convicções no Governo Lula, acreditando que este “iria romper com 

as políticas conservadoras estabelecidas no governo anterior. O MST, por exemplo, 

confiava que o presidente mudaria a política econômica e efetuaria a tão almejada reforma 

agrária” (COELHO, 2014, p. 333). 

De fato, conforme destaca Fernandes (2003b) a colaboração dos movimentos 

sociais não se restringiu à concepção da política pública, mas, sobretudo, 

 

[...] nas indicações de nomes para cargos de segundo escalão do 

governo Lula. O MST e a CPT tiveram forte influência na nomeação de 

vários cargos no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

– INCRA. [...] A CONTAG também indicou alguns nomes para o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário. Durante oito meses, o INCRA 

construiu um conjunto de políticas para atender os assentados em estado 

de precarização. Iniciou-se a elaboração de uma política de assistência 

técnica, foi retomada a política de educação para os assentados, e 

juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, formou-se 

uma equipe de especialistas para a elaboração do II PNRA. 

(FERNANDES, 2003b, p. 3-4) 

 

Foi naquele contexto de articulação política e social do Governo Lula, que o II 

Plano Nacional de Reforma Agrária (II-PNRA) foi elaborado e legalmente instituído. A 

proposta inicial previa a adoção de medidas mais consistentes por parte do Estado, 

combinando adequadamente as “ações de desconcentração fundiária com ações dirigidas 

                                                           
28 Mesmo considerando a presença de medidas e determinadas políticas de cunho neoliberal nos Governos 

Figueiredo e Sarney, a implantação do projeto neoliberal no Brasil, como elemento condutor da ação 

governamental em todas as suas esferas, iniciou-se no governo de Fernando Collor de Melo. Numa situação 

de prorrogação da crise iniciada nos anos 1980, o projeto neoliberal emergiu como uma das alternativas 

históricas vislumbradas no interior do bloco político para atualizar sua dominação social (MACIEL, 2011). 
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a assegurar a qualidade dos assentamentos, medida pelos recursos técnicos e financeiros 

postos à disposição das famílias, a fim de que possam explorar economicamente a terra e 

auferir renda suficiente para viver”. (SAMPAIO, 2005, p. 126). Contudo, o II PNRA 

adotado pelo governo não correspondeu à proposta elaborada inicialmente29. Aliás, foi 

cortado ao meio e transformado em um plano limitado de assentamento de trabalhadores, 

como tantos outros que simbolizaram as políticas agrárias executadas pelos governos 

anteriores. As restrições de recursos oriundas da política conservadora herdada do 

Governo FHC e adotada pelo Governo Lula, mutilaram completamente a proposta para o 

Plano Nacional de Reforma Agrária, alterando profundamente o seu caráter estrutural e 

transformando-o, ao final, numa mera política compensatória. (SAMPAIO, 2005). 

Portanto, em virtude dessas alterações feitas na norma, a proposta apresentada 

pelo governo à sociedade trazia avanços pontuais sem, efetivamente, definir diretrizes 

para promover a desconcentração da terra e a reestruturação das dinâmicas 

socioterritoriais do campo potiguar. Além da implantação de assentamentos por 

desapropriação para fins de interesse social, o II PNRA estabelecia como metas: 

regularização fundiária de áreas de posse; acesso à linhas de crédito pelos beneficiários; 

reestruturação econômica e produtiva dos assentamentos existentes; ampliação dos postos 

de trabalho no setor agrário; cadastramento e georeferenciamento dos imóveis rurais; 

reconhecimento e demarcação de áreas quilombolas; reassentamento de ocupantes (não-

indígenas) de áreas indígenas; promoção da igualdade de gênero no campo; garantia de 

assistência técnica, capacitação e auxílio contínuo às famílias; universalização dos 

direitos fundamentais à educação, cultura e seguridade das áreas de reforma agrária 

(MDA, 2003, p. 38). 

Mesmo considerando a “significância” das metas estabelecidas pelo Governo Lula 

ao elaborar o II PNRA, estas, contudo, não foram levadas a cabo em sua plenitude. De 

fato, ao relacionarmos as nuances teóricas e práticas das políticas públicas voltadas para 

o campo (em todos os momentos da questão agrária brasileira) constatamos, 

efetivamente, desconformidades em se tratando da sua execução pelo Estado. Além de 

constituírem-se enquanto políticas de caráter governamental, ou seja, apresentando 

rupturas institucionais a cada novo período/momento, encontram-se completamente 

                                                           
29 Conforme destaca Fernandes (2013), a primeira proposta para concepção do II PNRA, apresentada pela 

equipe do ativista Plínio de Arruda Sampaio, foi substituída pela do então Ministro de Estado do 

Desenvolvimento Agrário Miguel Soldatelli Rosseto. Esta, sofreu duras críticas dos movimentos sociais 

por priorizar a regularização fundiária. A proposta aceita pelo governo era denominada “II Plano Nacional 

de Reforma Agrária: paz, produção e qualidade de vida no meio rural”. 
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desarticuladas da esfera do planejamento territorial, talvez por isso – desde a sua 

concepção –, estejam fadadas ao fracasso ou à superficialidade30.   

Conforme destaca Delgado (2010), ainda no primeiro mandato de Lula, os 

resultados materiais da reforma agrária corroboravam para a existência de um evidente 

descompromisso em relação aos movimentos sociais do campo. O governo abdicou de 

utilizar a política pública como mecanismo de reestruturação territorial, pois, nesse 

período, constatou-se que a participação das terras desapropriadas no total de terras 

destinadas para a reforma agrária havia apresentado uma retração significativa. Essa 

situação foi agravada pela desistência do governo em tentar promover alterações na 

legislação em vigor, frente às resistências encontradas, de modo que os marcos 

normativos para a efetivação da reforma agrária continuaram mantidos em seus níveis de 

abrangência. 

Por estes aspectos, podemos corroborar que o fracasso da reforma agrária 

instituída no II PNRA, estava relacionado a duas circunstâncias. A primeira, consistia no 

fato de o governo ter estabelecido pretensões reformistas tímidas, abandonando lutas 

historicamente defendidas pelos movimentos sociais (até então, sua base de sustentação 

política) e que, durante o período eleitoral, haviam sido encampadas por Lula. A segunda, 

diz respeito a sua incapacidade em estabelecer mecanismos efetivos de regulação 

territorial que permitissem o cumprimento da função social da terra, por meio da 

desapropriação de áreas para fins de reforma agrária. A elaboração do plano – ainda que 

consistisse num avanço em se tratando de legislação agrária – não fora suficiente para 

permitir a democratização do acesso à terra: 

 

Durante o período 2003-2006 não foram implementadas quaisquer 

modificações legislativas relevantes relativas às desapropriações, [...] 

sendo seguro afirmar que o programa de reforma agrária do Governo 

Lula se deu sob o mesmo marco legal herdado do governo anterior, 

inclusive, quanto às normas cujo objetivo explícito era restringir a 

atuação dos movimentos sociais. (CUNHA FILHO, 2007, p. 125) 

 

Naquele contexto, marcado pelo gradativo distanciamento do governo com 

relação às demandas do campo, aumentou significativamente a quantidade de ocupações 

de terra no Rio Grande do Norte, por parte dos movimentos sociais. Após entrar em 

                                                           
30 Para Martins (1999), essa dicotomia também se manifesta em virtude do jogo de disputas e interesses 

políticos da classe dominante que, a todo custo, restringe ou inviabiliza qualquer tentativa de reestruturação 

fundiária por vias de inclusão social. 
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processo de refluxo durante o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso – muito 

embora em virtude dos dispositivos legais que criminalizavam a permanência dos 

trabalhadores em áreas de litígio –, estas evoluíram no primeiro mandato do Governo 

Lula. Conforme destaca a Comissão Pastoral da Terra, somente entre os anos de 2003 e 

2004, os movimentos sociais realizaram 19 ocupações de terra no estado potiguar, 

crescimento de quase 50% em relação ao período anterior (todo o 2º mandato de FHC) 

(CPT, 2005). 

Em que pese o recrudescimento da questão agrária local, há de se ressaltar que a 

reprodução da luta pela terra (por meio das ocupações) não significou, contudo, um 

completo rompimento das relações institucionais entre os movimentos sociais do campo 

e o Governo Lula. Conforme aponta Fernandes (2012), se durante os dois mandatos de 

FHC não houve qualquer tipo de reciprocidade para com os trabalhadores rurais, o 

Governo Lula preservou a manutenção do diálogo, ainda que praticasse 

 

[...] a mesma perspectiva capitalista, ou seja, em ambos os governos não 

estava em discussão a capacidade de enfrentamento ao capitalismo. A 

ordem foi não tocar no território do agronegócio, porque este é o 

modelo de desenvolvimento da agricultura do Brasil. Os 

enfrentamentos a este modelo foram reprimidos e os movimentos e seus 

membros criminalizados. As políticas públicas elaboradas foram 

direcionadas pelo paradigma do capitalismo agrário, subordinando e 

enfraquecendo o campesinato. No enfrentamento a este modelo, os 

movimentos camponeses construíram uma política de conflitualidade, 

não aceitando a condição de subalternos, persistindo para se manter um 

movimento camponês. (FERNANDES, 2012, p. 13). 

 

No transcurso de seu segundo mandato, as críticas dos movimentos sociais do 

campo ficaram mais contundentes, principalmente, em virtude do governo ter retomado 

velhas práticas de desenvolvimento agrícola do campo travestidas com um novo 

conteúdo: o agronegócio31. Nesta perspectiva, Barreira (2014, p. 73) destaca que “ao 

contrário das expectativas dos movimentos sociais, o governo agia primordialmente em 

favor dos grandes proprietários e do mercado internacional”. Ao final do segundo 

mandato era grande o descontentamento face às posições institucionais com relação à 

questão agrária. As lideranças dos movimentos sociais de luta pela terra reconheciam que 

a reforma agrária havia, indiscutivelmente, saído da pauta política. No entanto, essa 

conclusão não fora suficiente para que estes retirassem o seu apoio à Lula, mas, implicou 

                                                           
31 Ver FERNANDES, Bernardo Mançano. Reforma Agrária no governo Lula: a esperança. Presidente 

Prudente, NERA, 2003. 
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[...] na aceitação da tese da não necessidade histórica da reforma 

agrária, inclusive no seio de parte dos próprios movimentos sociais. 

Como consequência, ocorreu o refluxo das ações políticas de ocupação 

de terra e acampamento pelos movimentos sociais. Aceitou-se a análise 

conjuntural de que “vivia-se um período de descenso das lutas de 

massa”. Por isso, caiu o número de famílias nas ocupações de terra e na 

formação de novos acampamentos. É estranho observar a passividade 

da aceitação dessa realidade em um período em que “a luta contra o 

capital é mais importante que a luta pela terra”. A mudança do eixo 

gerou a derrota da reforma agrária no governo Lula sem que nada fosse 

feito. (OLIVEIRA, 2007, p. 174). 

 

Portanto, no que se refere à “reforma agrária” executada pelo Governo Lula, 

reconhecemos que, assim como ocorrera com seus antecessores, constituiu-se 

pontualmente enquanto mecanismo institucional de desapropriação de áreas e 

assentamento de trabalhadores rurais. De acordo com os dados do INCRA (2014), entre 

os anos de 2003 e 2010 foram implantados no Rio Grande do Norte 55 assentamentos de 

reforma agrária, beneficiando 4.505 famílias, numa área total de 109.333 ha. Dessa forma, 

com relação aos assentamentos rurais implantados no seu primeiro mandato, constatamos 

8 PA’s no ano de 2003; 11, em 2004; 9, em 2005 e apresentando o seu menor nível em 

2006, com 5 PA’s. O número de famílias assentadas cresceu de 349 em 2003 para 1.684 

em 2004, alcançando neste ano o seu maior índice, e voltando a se retrair nos dois últimos 

anos (934 e 305 famílias, respectivamente). Com relação a área desapropriada, 

verificamos o mesmo parâmetro de distribuição, apresentando os maiores picos nos anos 

de 2004 e 2005, respectivamente, 29.795 ha e 25.769 ha (Figura 7). 

 



96 
 

 

Figura 7 – Rio Grande do Norte: perfil da política de reforma agrária 

durante o Governo Lula (2003-2010) 

 
Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 2014. 

Elaboração do autor, 2015. 

 

No seu segundo mandato, verificamos a involução gradual dos dados da reforma 

agrária, principalmente nos três últimos anos de governo. Assim, constatamos que no ano 

de 2007 foram implantados 9 assentamentos, decrescendo para 3 em 2008, e apresentando 

leve evolução entre 2009 e 2010, respectivamente, 4 e 6 PA’s. A quantidade de famílias 

assentadas decresceu de 496 em 2007 para 202 em 2008, e obteve leve evolução em seu 

último ano (280 famílias). A área desapropriada, por sua vez, apresentou o maior 

percentual em 2007, e patamares aproximados para os anos de 2008 e 2010 (6.130 e 

6.160).  

Dessa forma, analisando o perfil da política de assentamentos de reforma agrária 

durante o Governo Lula, identificamos a concentração da materialidade para os anos de 

2004 e 2005 que, destacaram-se por apresentar a maior quantidade de assentamentos 

rurais criados (11 e 9), famílias assentadas (1.784 e 934) e área desapropriada (29.795 e 

25.769). Evidentemente, a explicação para estes números está relacionada aos resultados 

obtidos no primeiro mandato, período de vigência do II PNRA. Ainda assim, não puderam 

alterar as contradições da questão agrária potiguar, pois 
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[...] o ano de 2005 foi marcado ainda por fortes perdas para os 

movimentos sociais do campo. A esperança dos pobres foi se esvaindo, 

frustrada em seus sonhos de conquistar a terra. O governo anuncia 

números elevados de assentamento de famílias, mas milhares e milhares 

de famílias continuam à beira das estradas ou das fazendas, em barracos 

de lona preta, aguardando a terra tão almejada. O que assistimos nos 

últimos anos é uma ação autofágica. Anunciam-se números elevados de 

famílias assentadas, mas não se incorporam novas áreas para a reforma 

agrária. A concentração da terra permanece intacta. Assentam-se 

famílias em projetos antigos, em lotes vagos. (CPT, 2006, p. 11). 

 

Portanto, ao avaliar a relação entre as metas estabelecidas para o Rio Grande do 

Norte no II PNRA com os resultados alcançados ao final do governo, verificamos avanços 

pouco significativos na questão agrária local. Em 2003, havia a estimativa por parte do 

INCRA para assentar 2.600 famílias numa área de 38.000 hectares, mas, ao final deste 

ano foram cumpridas apenas 13% das metas de assentamento e 21% das metas de 

desapropriação (349 e 8.005) conforme evidenciamos na Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Rio Grande do Norte: perfil das metas e ações do II Plano 

Nacional de Reforma Agrária (2003-2006) 

 
Fonte: INCRA/SR-19, 2004; INCRA, 2014. Elaboração do autor, 2015. 

 

No segundo ano de vigência do II PNRA houve evolução pontual dos números se 

comparado ao ano anterior. Tinha-se como meta o assentamento de 5.260 famílias numa 

área de aproximadamente 86.400 ha, dos quais, foram cumpridos, respectivamente, 32% 

e 35% (1.784 famílias e 29.785 ha).  

Em 2005, o percentual de famílias assentadas decresce para 21% da meta 

estabelecida, enquanto o da área desapropriada evolui para 38%. Assim, de um total de 

4.300 famílias a assentar e 67.000 ha a desapropriar, foram cumpridas apenas 934 e 
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25.769, respectivamente. Essa tendência também foi verificada no último ano de 

execução do II PNRA, pois o percentual de famílias assentadas apresentou nova retração 

(14%), enquanto a área desapropriada obteve leve crescimento (44%) em relação ao ano 

anterior.  

Portanto, verificando os dados absolutos do II PNRA para o Rio Grande do Norte, 

constatamos que de um total de 14.330 famílias a assentar, só foram cumpridos 

aproximadamente 20%. As ações de desapropriação apresentaram resultados um pouco 

mais significativos, alcançando 34% da meta para todo o plano. Esses dados obtidos ao 

final do Governo Lula, atestam a existência de um estado de “imobilidade e 

descontinuidade” institucional da reforma agrária, uma vez que 

 

[...] o II PNRA havia terminado em 2007, e o governo não colocou na 

agenda da reforma agrária a elaboração do III PNRA, logo, se 

desobrigou de fazer a reforma agrária. [...]. Entretanto, nenhuma 

explicação oficial do governo foi dada sobre o fracasso do cumprimento 

das metas da reforma agrária, ao contrário, o início do ano de 2008 

revelou a substituição da política oficial de reforma agrária garantida 

pelo II PNRA pela regularização fundiária como política oficial do 

governo do Presidente Luís Inácio da Silva para os três últimos anos de 

seu segundo mandato. (OLIVEIRA, 2006, p. 10-11). 

 

No que se refere a configuração territorial da reforma agrária no Governo Lula, 

constatamos que houve a implantação de assentamentos rurais em 29 municípios do Rio 

Grande do Norte, concentrando-se, sobretudo, naqueles localizados na Mesorregião Oeste 

Potiguar (Mapa 5). Os maiores percentuais foram verificados em Mossoró (14,5%), 

Macaíba (7,5%), Carnaubais (5,5%), Governador Dix-Sept Rosado (5,5%) e João Câmara 

(5,5%), uma variação entre 8 (Mossoró) e 3 (João Câmara) assentamentos de reforma 

agrária. 

Com relação ao percentual de famílias assentadas nesse governo, verificamos os 

índices mais elevados nos municípios de Mossoró (37%), Ipanguaçu (11,7%), 

Governador Dix-Sept Rosado (4,2%), Caiçara do Norte (3,6%) e Ceará Mirim (3,5%). O 

percentual da área desapropriada, por sua vez, foi mais significativo nos municípios de 

Mossoró (25,3%), Ipanguaçu (14,3%), Governador Dix-Sept Rosado (8,4%) Caiçara do 

Norte (5,7%) e Assú (4,3%). 

Portanto, a análise relativa dos dados do Governo Lula aponta que os municípios 

de Mossoró e Ipanguaçu obtiveram maior significância em virtude do percentual elevado 

de famílias assentadas (1.668 e 529) e área desapropriada (28.439 e 15.695). Destacaram-
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se, também, Ipanguaçu, Governador Dix-sept Rosado e Caiçara do Norte por 

apresentarem percentuais de área superior ao de famílias assentadas, evidentemente, 

obtendo melhor distribuição da terra.
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Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 2014. Elaboração do autor, 2015. 
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Esses assentamentos, – produto e materialidade da territorialização da política de 

reforma agrária no estado do Rio Grande do Norte –, mesmo apresentando suas 

limitações, foram, indubitavelmente, significativos para a consolidação da cidadania e 

qualidade de vida da população beneficiada.  Dentre os PA’s implantados no primeiro 

mandato do Governo Lula, destacamos o Cheiro da Terra, Terra Nossa, Recanto da 

Esperança e MAISA32, situados no Município de Mossoró. A criação desses 

assentamentos relaciona-se ao processo de modernização agrícola do campo nos 

municípios do Polo Fruticultor Mossoró-Assú, estimulado por políticas estatais do final 

da década 1970. Nesse contexto, foram criados projetos pioneiros para a produção de 

fruticultura irrigada através da inserção de tecnologias externas, acesso a mercados, e no 

esforço do Estado em atrair a grande empresa garantindo três importantes elementos: 

água, infraestrutura e crédito (NUNES, 2008).   

Segundo destaca Nunes (2008), com a abertura do mercado externo, empresas 

como a MAISA se especializaram na produção de frutas para exportação, assumindo a 

liderança da economia regional. No início da década de 2000, em virtude da introdução 

de um conjunto de normas internacionais de qualidade aliada ao endividamento das 

grandes empresas do polo fruticultor, a Mossoró Agroindustrial S.A. decretou falência. 

Os próprios trabalhadores rurais iniciam, então, o processo de lutas pela desapropriação 

do imóvel, fato este, que só ocorreu no ano de 2003: 

 

O ato de imissão de posse (desapropriação) da Fazenda Mossoró 

Agroindustrial (MAISA) ocorreu na própria área do imóvel, no 

município de Mossoró. O processo demandou do Incra investimentos 

da ordem de R$ 9 milhões (R$ 5 milhões para o pagamento de 

benfeitorias e mais de R$ 3,8 milhões para a compra da área). A 

expectativa é que o assentamento gere, ao todo, quatro mil postos de 

trabalho diretos. Esta foi a primeira vez que Lula esteve no Rio Grande 

do Norte como presidente eleito e para uma ação de reforma agrária. O 

Incra adquiriu 95% da área total da MAISA. O assentamento deverá ser 

o segundo maior do Brasil e um dos maiores da América Latina. 

(INCRA, 2003, p. 2). 

 

No segundo mandato, foi significativa a criação do PA Brilho do Sol no Município 

de Porto do Mangue, que possibilitou o assentamento de 128 famílias de agricultores 

numa área de 4.216 ha. Foi implantado após a desapropriação do imóvel rural 

denominado Fazenda Nova, um dos maiores latifúndios do estado, com uma área de 

                                                           
32 Com uma área de 19.170 ha e 1.150 famílias assentadas, o PA MAISA, antigo PA Eldorado dos Carajás, 

é o maior assentamento de reforma agrária do INCRA no Rio Grande do Norte (INCRA, 2014). 
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13.200 ha que se estendia pelos municípios de Areia Branca, Porto do Mangue e 

Carnaubais (INCRA, 2008). A fazenda – de propriedade do grupo salineiro Francisco 

Souto – foi, contudo, parcialmente desapropriada no ano de 2008, após sucessivas 

ocupações realizadas pelos trabalhadores rurais do Município de Porto do Mangue. 

Ainda no segundo mandato, destacamos a implantação dos PA’s Nova Olinda 

(Caiçara do Norte), Paulo Freire III (Pureza) e Alto do Oriente (São Bento do Norte), 

todos estes, com área superior a 2.500 ha e capacidade de assentamento acima de 65 

famílias de trabalhadores rurais.  

 

3.6 A reforma agrária no RN: aspectos gerais 

 

Em virtude da análise temporal realizada, constatamos que a implementação da 

reforma agrária no estado do Rio Grande do Norte nunca se constituiu enquanto efetiva 

política pública de reordenamento territorial, e sim um mecanismo pontual de distribuição 

de terras. As poucas ações do Estado sempre foram marcadas pela descontinuidade, sem 

qualquer compromisso para com a questão agrária potiguar e os movimentos sociais de 

luta pela terra. Este, (o Estado) não realizou apenas uma “falsa reforma agrária”, como 

também, empregou seu próprio aparato normativo e repressivo para impedir o 

cumprimento da função social da terra, favorecendo a elite ruralista avessa a qualquer 

processo de democratização e cidadania no campo. Reforma agrária, por efeito, é um 

processo amplo, imediato e drástico, de redistribuição da propriedade privada. Amplo 

para guardar relação com a magnitude do problema agrário; imediato para poder 

beneficiar os trabalhadores rurais desprovidos da terra, acampados, em sua maioria, na 

beira das estradas; e drástico para garantir que a nova relação homem/terra consiga 

romper com o sistema latifundiário posto (SILVA, 1996).  Além disso, a criação de 

assentamentos rurais no estado potiguar constituiu-se, indiscutivelmente, enquanto 

política compensatória e não como política de desenvolvimento territorial. 

 

[...] Uma política de desenvolvimento territorial implica em 

desconcentrar a estrutura fundiária, o que nunca aconteceu em mais de 

quinhentos anos de história do Brasil. Todos os governos, até então, 

conceberam a reforma agrária como política compensatória, de forma 

que a maior parte dos assentamentos foi implantada atendendo às 

pressões dos movimentos camponeses (FERNANDES, 2003, p. 39). 
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Considerando isso, evidenciamos a evolução/involução do processo de 

implantação de assentamentos rurais no Rio Grande do Norte entre os anos de 1987 e 

2010 (governos Sarney, Collor/Itamar, FHC e Lula). A opção por desconsiderarmos os 

resultados materiais oriundos do Governo Dilma, se deu em virtude da ausência de novos 

processos de desapropriação de terras pelo INCRA durante todo o seu primeiro mandato 

(2011-2014). Nesse contexto, foram implantados um total de 3 assentamentos rurais, 

todos, provenientes de desapropriações anteriores (durante o Governo Lula). Assim, 

verificamos que durante o Governo Sarney foram implantados 18 assentamentos rurais 

no estado. No Governo Collor/Itamar esse percentual decresce para 10. No primeiro 

mandato de FHC o percentual de assentamentos implantados evolui para 106, e 

apresentou leve retração no segundo mandato (95).  Durante o Governo Lula, foram 

implantados 33 PA’s para o primeiro mandato e 22 para o segundo (Figura 8). 

 

Figura 8 – Rio Grande do Norte: perfil da política de reforma agrária do 

INCRA (Sarney à Lula) 

 
Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 2014. Elaboração do 

autor, 2015. 

 

No que diz respeito ao total de famílias assentadas, constatamos que no Governo 

Sarney o número foi de 1.163, alcançando o seu menor nível ao final do Governo 

Collor/Itamar (856 famílias). No primeiro mandato de FHC, o número de famílias 

assentadas evoluiu significativamente, obtendo o maior entre governos (8.496). Em seu 
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segundo mandato houve queda acentuada, registrando-se 5.065 famílias assentadas. No 

Governo Lula, foram 3.372 para o primeiro mandato e 1.133 para o segundo. 

Com relação à área desapropriada, constatamos que houve uma distribuição com 

a mesma frequência média das demais variáveis. O Governo Sarney, alcançou 34.337 ha, 

decrescendo para 24.202 durante o Governo Collor/Itamar. No primeiro mandato do 

Governo FHC atingiu o seu maior número (226.872 ha), e apresentou um decréscimo 

acentuado no segundo (110.135 ha). No primeiro mandato de Lula, o total de área 

desapropriada foi de aproximadamente 77.939 ha, enquanto ao final do segundo atingiu 

31.394, conforme evidenciamos na Figura 8.  

Portanto, entre o início do Governo Sarney e o final do Governo Lula, constatamos 

a concentração dos dados para o Governo FHC, sobretudo, em seu primeiro mandato, no 

qual, houve a maior diferença de assentamentos rurais criados (106 no total), famílias 

assentadas (8.496 no total), e área desapropriada (226.872 no total). Como relatamos, 

esses números elevados podem ser explicados pela política de pulverização de 

assentamentos de reforma agrária no Rio Grande do Norte durante esse governo, muitos 

deles, com áreas desapropriadas pelos seus antecessores. Além disso, podem ser 

explicados, também, pelo crescimento das ações de ocupação de terra por parte dos 

movimentos sociais do campo no período referido. 

O Governo Lula apresentou avanços pontuais em seu primeiro mandato (período 

de vigência do II PNRA), muito embora, estivessem referidos à política de “qualificação 

dos assentamentos de reforma agrária”, que consistia em recuperar os assentamentos 

rurais implantados, mas, que se encontravam em precárias condições produtivas, 

financeiras, de assistência técnica e infraestrutura. “Com isso, a maior parte dos recursos 

deste primeiro período se destinou às ações de recuperação, com poucos investimentos 

em desapropriações de novas áreas”. (MATTEI, 2012, p. 307). 

Segundo informações do INCRA (2014), entre a segunda metade da década de 

1980 e o final da década de 2000 foram implantados pela política de reforma agrária 

federal 284 assentamentos rurais, beneficiando 20.085 famílias, numa área desapropriada 

de 504.878 ha. Estes assentamentos encontram-se espacializados por 66 municípios do 

estado do Rio Grande do Norte (Mapa 6), mas, apresentam maior concentração em alguns 

localizados na Mesorregião Oeste: Mossoró (34), Apodi (15), Governador Dix-Sept 
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Rosado (13), Upanema (12), Carnaubais (12), Baraúna (11); Agreste: João Câmara (15), 

Bento Fernandes (8); e Leste: Ceará Mirim (11), Touros (10) e Macaíba (7)33.  

Essa concentração de assentamentos rurais nos municípios referidos relaciona-se 

a fatores de ordem fundiária, socioterritorial e geográfica. Primeiramente é preciso 

considerar que os mesmos encontram-se localizados em áreas do Rio Grande do Norte 

que apresentam maior densidade de latifúndios improdutivos, alguns destes – conforme 

constatamos nas informações disponibilizadas pelo INCRA (2014) – já transformados em 

assentamentos rurais pelo Estado. Evidentemente, foram imóveis prioritários nas ações 

de desapropriação para fins de reforma agrária, tanto em virtude da capacidade expressiva 

de assentamento de famílias, quanto pelo impacto gerado na redistribuição da terra. De 

acordo com os dados divulgados pelo Sistema Nacional de Cadastro Rural SNCR/INCRA 

(1990), até o final da década de 1990 (período da depuração especial), 62% dos 

latifúndios do estado com área superior a 10.000 ha estavam situados nesses municípios34, 

consequentemente, foram preponderantes para a representatividade do número de 

assentamentos rurais implantados nos mesmos. 

Por outro lado, destacamos que esses números também relacionam-se a atuação 

dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais, da Igreja Católica e dos movimentos sociais de 

luta pela terra no Rio Grande do Norte, sobretudo o MST, que exerce forte influência e 

organização política nestes municípios, a exemplo de “Ceará Mirim, João Câmara e 

Mossoró, onde foram registradas as primeiras ocupações de terra no estado (pelo MST), 

pressionando o poder público a desapropriar áreas para fins de reforma agrária” 

(FERNANDES, 2005, p. 100). É a partir de sua atuação nesses municípios, que o MST 

se projeta no cenário da luta pela terra no campo potiguar, desenvolvendo diversas outras 

ações de ocupação a grandes latifúndios e se tornando uma das principais alternativas de 

coordenação da luta pela reforma agrária. Indiscutivelmente, esses assentamentos 

implantados foram o resultado da pressão exercida pelos trabalhadores rurais organizados 

(BARROS, 2005). 

                                                           
33 Somente nestes municípios referidos estão concentrados aproximadamente 52,1% dos assentamentos de 

reforma agrária implantados pelo MIRAD/INCRA no estado do Rio Grande do Norte, correspondendo a 

148 PA’s. 
34 Para a definição desses dados, foram considerados os imóveis rurais pertencentes a um único declarante 

(pessoa física ou razão social), ou seja, agrupando-se as unidades cadastrais para definição de sua área total. 

O Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR identifica os respectivos proprietários, mas classifica os 

imóveis segundo o registo de declaração (nome do imóvel).  
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Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 2014. Elaboração do autor, 2015.
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Um último fator, diz respeito às características geográficas desses municípios. 

Segundo destaca Fernandes (2005), encontram-se localizados em terrenos de formação 

sedimentar com relativa profundidade do solo, próximos, inclusive, às principais bacias 

hidrográficas do estado, como as que são formadas pelos rios Piranhas-Açu, Apodi-

Mossoró e Ceará Mirim. Além disso, apesar de estarem situados em áreas de clima 

semiárido do Rio Grande do Norte – sob forte influência da zona climática do Polígono 

das Secas – apresentam médias pluviométricas com variação entre 600 e 1.000 mm anuais 

que, para a realidade estadual, são bastante consideráveis.  

Entretanto, ao analisar as áreas de maior aptidão agrícola do Rio Grande do Norte 

(seja por características edáficas e carga hídrica positiva ou por intervenções realizadas 

pelo Estado) não constatamos homogeneidade significativa de assentamentos de reforma 

agrária (Mapa 7). Dentre estas, citamos as que são entrecortadas por aluviões da 

Formação Açu com Alto Potencial, cuja capacidade hidrogeológica possibilita a 

existência de reservas úteis e estratégicas de águas subterrâneas, naturalmente potáveis 

para consumo humano, embora com distintos níveis de captação e vulnerabilidade 

(PFALZGRAFF, 2010). Além disso, destacamos, também, à área que abrange os 

municípios do Baixo-Açu, considerada de melhor qualidade para a produção da 

agricultura no estado potiguar em virtude da fertilidade de suas terras de várzea e da 

disponibilidade de água armazenada na Barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Esses 

municípios encontram-se dominados pela produção da fruticultura irrigada para  

[...] atender, sobretudo, o mercado externo. Dentre eles, destacam-se os 

municípios de Ipanguaçu, Açu, Alto do Rodrigues, Itajá, Afonso 

Bezerra e Pendências. Porém, Ipanguaçu é o que mais se destaca no 

setor da fruticultura, tanto com relação à produtividade, quanto em 

relação à extensão da área plantada. [...] A partir da penetração do 

capital e de sua forma ampliada de acumulação no meio rural de 

Ipanguaçu -RN, viabilizado pelas iniciativas governamentais, tem 

conferido ao território novos arranjos espaciais e uma nova lógica de 

produção por meio da modernização da agricultura (SOUZA et al., 

2012, p. 3-4). 
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Mapa 7 – Rio Grande do Norte 

 Áreas de concentração de assentamentos de reforma agraria  

 
Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 2014. Elaboração do Autor, 2016. 



109 
 

Ainda que a disponibilidade de recursos naturais possa influenciar a capacidade 

de desenvolvimento dos assentamentos, é preciso considerarmos a importância de outros 

fatores contributivos para a qualidade da reforma agrária no Rio Grande do Norte. Em 

virtude das áreas destinadas à política pública não serem completamente homogêneas – 

mesmo aquelas avaliadas como positivas em seu quadro natural – a distribuição da terra 

pode ter efeito potencializador ou inibidor para cada assentamento rural criado. A 

concepção e a execução da reforma agrária estão expressos nas condições que os 

assentados efetivamente se encontram, ou seja, na sua relação com os fatores que afetam 

o seu desenvolvimento: os aspectos naturais (fertilidade dos solos, relevo, condições 

climáticas, água), infraestrutura produtiva (máquinas, equipamentos, instalações), 

assistência técnica, o crédito e o acesso em relação aos serviços básicos, como educação, 

saúde e habitação (GUANZIROLI, 1998).   

Estes aspectos são fundamentais para que os assentados possam se 

autodesenvolver, conquistar autonomia de renda sem ter que vender sua força de trabalho 

ou de membros das famílias para garantir a reprodução do grupo familiar. Evidentemente, 

relacionar as dificuldades presentes nas áreas da reforma agrária às imposições do meio 

natural significa relegar a importância do Estado na viabilização de mecanismos que 

possam se contrapor a essas restrições. Mesmo considerando que o quadro natural se 

constitua enquanto elemento pré-condicionante, ainda assim, os assentamentos rurais 

mais desenvolvidos não são, necessariamente, os que se encontram localizados nas 

melhores áreas, mas sim, os que não possuem fortes limitações (sobretudo de ordem 

técnica) ao quadro natural a ponto de impossibilitar o seu desenvolvimento econômico-

produtivo. A organização dos assentados para o melhor aproveitamento e uso do solo e 

da água, por meio da divisão racional da área, de acordo com seus limites e 

potencialidades, permite a minimização das limitações existentes no quadro natural 

(GUANZIROLI, 1998).   

Portanto, em virtude dessas especificidades e, considerando as dissonâncias 

existentes entre a concepção e a execução das políticas públicas, é preciso compreender 

como tem se constituído à atuação dos órgãos e agentes públicos responsáveis por 

implementar as áreas de reforma agrária no Rio Grande do Norte. Os parâmetros 

utilizados na redistribuição da terra interferem decisivamente na qualidade dos 

assentamentos criados, daí a necessidade de aprofundar essa discussão. 
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3.7 A conquista da terra e sua importância para a qualidade dos assentamentos de 

reforma agrária 

 

A conquista da terra representa um marco importante para milhares de 

trabalhadores rurais excluídos poderem ter acesso às condições mínimas de vida. Em um 

espaço historicamente marcado pela exclusão, a redistribuição da terra torna-se 

fundamental para promover justiça e democracia, pois permite a conjugação de 

estratégias de desenvolvimento individual (das famílias) e coletivo (do assentamento), 

enquanto parte de um processo contínuo de reestruturação socioeconômica do meio rural. 

Ainda assim, apenas o acesso à terra não é capaz de garantir a autonomia plena dos 

trabalhadores. É preciso haver disponibilidade de infraestrutura e recursos adequados que 

contribuam para o fortalecimento das relações internas e a permanência destes na terra.   

Portanto, mais do que representar o resultado material de um processo de lutas, a 

obtenção de um lote, via reforma agrária, simboliza a abertura de novos horizontes de 

trabalho e renda, ou seja, um ponto de partida para novas demandas daqueles que tiveram 

o acesso à terra garantido – ainda que tardiamente – e que procuram por meio dela 

viabilizar a sua reprodução (LEITE, 2004). É a partir daí que se institui, inclusive, novas 

formas de organização política para que os trabalhadores rurais, na condição de novos 

assentados, retomem trajetórias interrompidas pela exclusão e “estabeleçam novos 

espaços de sociabilidade comunitária e novas situações de inserção econômica, política e 

social. Essa condição resulta de uma trama de processos complexos e conflituosos tecida 

por diferentes atores da estrutura do Estado [...]” (LEITE et al., 2004, p. 11). 

Entretanto, o acesso à terra nem sempre significa o avanço rumo às demais 

conquistas por parte das famílias beneficiadas. Em muitos casos, os lotes dos 

assentamentos rurais criados encontram-se subdimensionados, impactando 

significativamente na permanência das famílias e restringindo a sua capacidade de 

autonomia econômica a partir da produção agrícola. Ainda que à priori esta definição (do 

tamanho dos lotes) esteja condicionada a mecanismos de regulação territorial, os conflitos 

sociais que se reproduzem no campo contribuem para que o Estado abdique de promover 

a política pública de reestruturação fundiária e passe a implantar assentamentos rurais 

sem critérios técnicos consistentes. Do ponto de vista institucional, a decisão de não 

preservar a viabilidade econômico-produtiva dos lotes, se constitui, também, pela prática 

dos órgãos e agentes públicos competentes em aumentar a capacidade de famílias 

assentadas face aos custos de desapropriação de novos imóveis rurais, como verificamos 



111 
 

na maior parte dos assentamentos implantados pelo INCRA no estado do Rio Grande do 

Norte, caracterizados pela quantidade elevada de trabalhadores rurais em lotes de terra 

diminutos. 

Assim, um dos instrumentos normativos empregados na definição da área média 

dos lotes de cada assentamento rural é a variação dos módulos fiscais municipais (MF), 

definido pelo Estatuto da Terra e regulamentado pela Instrução Especial do INCRA 

contida no Decreto Lei 84.685/80, especificamente, para os municípios que foram criados 

até o período referido (1980). Os municípios criados posteriormente tiveram o tamanho 

do módulo fiscal definido por portarias regimentais e decretos mais recentes, a exemplo 

das Instruções Especiais nº 541, de 1997, e nº 3 de 2005, utilizada naqueles instalados até 

os anos de 1997 e 2005, respectivamente35. 

 Conforme destaca Araújo Júnior (2008), o módulo fiscal é definido para cada 

município em virtude da disponibilidade de recursos naturais, da infraestrutura existente, 

do nível de desenvolvimento técnico, da dinâmica de mercado, das condições de acesso 

ao local, da produção agrícola predominante e da renda obtida com a produção. Dessa 

forma, quanto maior for o módulo fiscal, maior será a quantidade de terra necessária para 

que uma família possa garantir a sua subsistência. Por outro lado, à medida que o módulo 

fiscal diminui, também reduz-se a área necessária para obtenção de índices satisfatórios 

de produtividade. Evidentemente, considerando a pouca disponibilidade de terras férteis 

e melhor servidas de infraestrutura36, grande parte dos assentamentos rurais são 

implantados em municípios onde o módulo fiscal é mais elevado. 

A utilização do módulo fiscal, enquanto instrumento de normatização, torna-se 

importante não somente para garantir condições mínimas de produtividade nos lotes, 

como também, para estabelecer o reordenamento da estrutura fundiária predominante. A 

consequência inevitável do possível fracionamento acentuado do território é a 

reconcentração da propriedade da terra. Dessa maneira, em uma política pública de 

caráter redistributivo, 

 

[...] a formação do estoque fundiário deve levar em consideração a 

reprodução da agricultura familiar e, portanto, evitar novos processos 

de fragmentação da propriedade que acabem por reconduzir à 

minifundização do campo. Estrutura fundiária mais equitativa é aquela 

                                                           
35 Ver LANDAU, Elena Charlote et al. Variação geográfica do tamanho dos módulos fiscais no Brasil. 

Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2012. 
36 Para Fernandes (2012) a concorrência pelas áreas mais férteis e logisticamente mais vantajosas se dá em 

virtude do aumento da produção de commodities por empresas do agronegócio.
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que permite a reprodução de novos estabelecimentos familiares em 

condições de sustentar e desenvolver as famílias de agricultores 

aplicando-se os preceitos constitucionais da função social da terra em 

suas dimensões econômica, social e ambiental. Cabe, pois, ao Estado 

aplicar instrumentos ágeis e eficazes para a desapropriação de grandes 

propriedades que descumpram uma ou mais das três prerrogativas antes 

citadas. (CASTRO, 2010, p. 244). 

 

No Rio Grande do Norte, os módulos fiscais municipais variam de 7 a 70 ha 

(LANDAU et al., 2012)37. Dessa maneira, constatamos que os municípios situados no 

litoral leste e próximos da região metropolitana apresentam o módulo fiscal de menor 

dimensão (entre 7 e 20 ha). Os municípios localizados no entorno do litoral norte do 

estado e na metade norte da Mesorregião Central, possuem o módulo fiscal mais elevado, 

variando entre 56 e 70 ha. Nos demais municípios, verificamos a existência de uma 

variação média dos módulos fiscais entre 21 e 55 ha (mapa 8). 

 

 

 

                                                           
37 Os municípios do Rio Grande do Norte onde foram implantados assentamentos de reforma agrária, 

possuem o módulo fiscal com área entre 12 e 70 ha. Natal (7 ha) e Parnamirim (10 ha) apresentam o 

módulo fiscal inferior a 12 ha, mas não tem PA’s. 
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Fonte: Landau et al., 2012. Elaboração do autor, 2015.
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Ao analisarmos a constituição do processo de implantação dos assentamentos de 

reforma agrária no estado do Rio Grande do Norte pelo INCRA constatamos que, em 

muitos casos, os mecanismos de regulação territorial são desconsiderados ou, até mesmo, 

utilizados de maneira parcial38. No processo de divisão dos lotes, são levados em 

consideração os aspectos inerentes à constituição interna do PA, a exemplo da área 

destinada à reserva legal e o acesso à melhores condições de solos, infraestrutura e 

recursos hídricos. Nestes casos, 

 

[...] o INCRA deve reformular o sistema de divisão dos lotes, 

possibilitando que estes não sejam necessariamente contínuos e que 

estejam distribuídos de acordo com as diferentes potencialidades do 

quadro natural existentes dentro de um PA. Ou seja, a distribuição das 

áreas entre os assentados deve ser conjugada com a elaboração de cartas 

de aptidão dos solos (áreas de irrigação, criação animal, culturas de 

sequeiro, áreas para reflorestamento, culturas anuais, culturas 

permanentes, etc.). A decisão sobre as formas de organização para 

utilização destas áreas (se serão individuais ou coletivas) deve ser de 

responsabilidade exclusiva dos agricultores que nela serão assentados. 

(GUANZIROLI, 1998, p. 17). 

 

Por outro lado, observando a área do módulo fiscal dos municípios potiguares, 

constatamos a forte heterogeneidade da relação entre a dimensão dos lotes dos 

assentamentos de reforma agrária e o marco normativo local. Com exceção da classe de 

área equivalente a 12 ha (tamanho do módulo fiscal do município), todas as demais 

apresentaram significativa desproporcionalidade, ou seja, aproximadamente 97% dos 

municípios potiguares onde houve a implantação de assentamentos rurais, a área média 

dos lotes é inferior ao módulo fiscal estabelecido. No caso dos municípios com módulo 

fiscal de 12 ha (onde verificamos a melhor proporção), os assentamentos rurais 

apresentaram superioridade na área média dos lotes (12,3 ha), diferença para cima de 

aproximadamente de 0,3 ha, conforme destacamos na figura 9.      

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 A área média foi definida em virtude do maior e menor lote do assentamento, sendo deduzido a área de 

reserva legal e de proteção permanente.  



115 
 

Figura 9 – Rio Grande do Norte: relação entre o percentual de 

assentamentos criados (%) e área média dos lotes (ha)/por classes de área 

correspondentes 

 
Fonte: INCRA, 2011; Landau et al., 2012. Elaboração do autor, 2016. 

 

Ainda com relação às classes de área destacadas, verificamos que os municípios 

com módulo fiscal equivalente a 20 ha, a área média dos lotes é de aproximadamente 11,8 

ha, o que corresponde a 2,7% dos assentamentos rurais implantados pelo INCRA no 

estado. Com relação aos municípios com módulo fiscal entre 30 e 35 ha, os lotes possuem 

média de 21,6 e 19,5 ha, (13,2% dos PA’s implantados). O nível de proporcionalidade 

entre o módulo fiscal e a área média dos lotes em municípios com 40 e 45 ha foi de 26 e 

20,6 ha, em sequência (2,8% dos PA’s). 

Conforme destacamos, as diferenças mais significativas são verificadas para os 

municípios com módulo fiscal equivalente a 50, 60 e 70 ha. Estes são representativos na 

análise por comportarem a maior quantidade de assentamentos rurais, um total de 50,4% 

dos PA’s de reforma agrária do estado. Evidentemente, são os que possuem lotes com a 

menor proporcionalidade em relação ao módulo fiscal. Dessa forma, os municípios com 

módulo fiscal equivalente a 50 ha, a área média dos lotes é de 23,8 ha, enquanto os de 60 

ha, os lotes possuem uma área média de 25,8 ha. Por fim, nos municípios com módulo 

fiscal igual a 70 ha, identificamos os piores valores para a área média dos lotes dos PA’s, 

que obtiveram um total de 23,9 ha. 
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Analisando as variáveis empregadas na definição do módulo fiscal dos municípios 

potiguares (recursos naturais, infraestrutura existente, desenvolvimento técnico, dinâmica 

de mercado, condições produtivas) é possível afirmar que, a priori, uma parte significativa 

dos lotes dos assentamentos podem ser considerados inviáveis do ponto de vista 

produtivo. A desconsideração por parte dos agentes públicos em relação às 

potencialidades e restrições de cada PA aliada a quantidade excessiva de famílias 

assentadas, tem deflagrado uma série de contradições. Se o processo de distribuição da 

terra se constitui de modo relativamente fácil, a organização e seu aproveitamento 

econômico sempre foi complexo, pois, a pressão social é tão forte que as ações acabam 

 

[...] levando à alocação de lotes com áreas inferiores ao módulo fiscal 

(superfície mínima para cada região) e assim insuficientes para 

assegurar a sobrevivência de uma família. Apenas raramente as 

melhores terras são redistribuídas, sendo os lotes muitas vezes 

pastagens degradadas. Esse tipo de reforma agrária minimalista conta 

até com o assentimento dos beneficiários e das suas organizações por 

falta de outras opções. (SABOURIN, 2008, p. 156). 

 

Portanto, a análise dos dados apresentados na figura 10 fornece o panorama da 

proporcionalidade entre o módulo fiscal dos municípios potiguares e a área média dos 

lotes dos assentamentos considerando os governos Sarney, Collor/Itamar, FHC (1º - 2º) e 

Lula (1º - 2º). No Governo Sarney (a partir de 1987), verificamos que a área média dos 

lotes dos assentamentos para todo o seu mandato foi de aproximadamente 47% da área 

dos módulos fiscais correspondentes, obtendo um percentual de 50% no ano de 1987, 

39% em 1988 e 54% no último ano de implantação de PA’s (1989). 

No Governo Collor/Itamar constatamos a retração gradual da área média dos lotes 

em relação aos módulos fiscais correspondentes.  No primeiro ano de implantação de 

assentamentos (1991) a área média dos lotes foi de 41%, com leve retração no ano de 

1992 (40%) e queda mais acentuada em 1993 (34%). Nesse governo, os lotes 

apresentaram média de área conjunta de 38% em relação aos módulos fiscais. 

No primeiro mandato de FHC houve a distribuição mais equitativa da área média 

dos lotes dos PA’s. Em 1995, esse percentual foi de 44% da área dos módulos fiscais, 

evoluindo para 49%, em 1996, e apresentou os mesmos valores para os anos de 1997 e 

1998 (46%). No segundo mandato constatamos a retração mais acentuada para o ano de 

1999 (38%), obtendo o seu maior valor no ano de 2000 (49%) e a involução nos dois 

últimos anos desse governo (44% e 43%). 
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Figura 10 – Rio Grande do Norte: relação entre a área média dos lotes dos assentamentos (%) e o 

módulo fiscal dos municípios/por governo de implantação  

 
Fonte: INCRA, 2011; Landau et al., 2012. Elaboração do autor, 2016. 
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No primeiro mandato do Governo Lula (período de vigência do II PNRA), 

verificamos o percentual de área média dos lotes de 49% (em relação aos módulos fiscais) 

no ano de 2003, retraindo para 42% no ano seguinte, e apresentando os maiores picos ao 

final desse mandato, respectivamente, 54% (2005) e 75% (2006). No segundo mandato, 

a área média dos lotes obteve o percentual mais elevado em 2007 e 2010 (59%) e o menor 

valor no ano de 2009 com 33%.  

Assim, ao analisar a relação entre área média dos lotes dos assentamentos 

implantados (em todos os governos) e o módulo fiscal dos municípios correspondentes, 

verificamos a melhor distribuição da terra para os anos de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2010 

(1º e 2º mandato do Governo Lula), que apresentaram a média conjunta da área dos lotes 

superior a 50% do valor de área dos módulos fiscais municipais. Esses números ratificam 

que, do ponto de vista da redistribuição da terra, a política agrária do Governo Lula pode 

ser considerada como de melhor qualidade do que a de seus antecessores (SAUER e 

SOUZA, 2008). 

Ainda com relação ao panorama da reforma agrária no estado do Rio Grande do 

Norte, verificamos que a área média dos lotes apresenta valores significativamente 

inadequados para que os trabalhadores rurais, a partir do cultivo da terra, possam garantir 

a sua subsistência. Conforme verificamos nos dados disponibilizados pelo INCRA 

(2011), em 64% dos assentamentos rurais implantados os lotes não alcançam sequer a 

metade da área do módulo fiscal. Essa dissonância torna-se ainda mais forte se levarmos 

em consideração que os lotes de menor área (proporcionalmente) estão localizados em 

municípios onde o módulo fiscal é mais elevado, ou seja, naqueles em que as restrições 

ao quadro natural, econômico e técnico são mais sentidas, dadas às limitações que lhes 

são impostas. “Nestes PA’s, as relações com os mercados quase não existem, gerando 

baixos níveis de renda monetária e, consequentemente, diminuindo os níveis de 

desenvolvimento socioeconômico” (GUANZIROLI, 1998, p. 30). 

No mapa 9, representamos a relação entre a área média dos lotes dos 

assentamentos de reforma agrária implantados (governos Sarney, Collor/Itamar, FHC, 

Lula) e os módulos fiscais municipais correspondentes. Assim, verificamos 

primeiramente que, nos municípios da Mesorregião Oeste com módulo fiscal na faixa de 

50 a 55 hectares, os lotes implantados apresentam a maior proporcionalidade de área 

média, a exemplo de Campo Grande (lotes de 52 ha), Governador Dix-Sept Rosado (48 

ha), Caraúbas (41 ha) Assú (36 ha) e Ipanguaçu (32 ha), todos estes, implantados durante 

o Governo Lula. Dentre os municípios com módulo fiscal na faixa de 65 a 70 hectares, 
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verificamos os lotes de maior área para Areia Branca (40 ha) e Porto do Mangue (34 ha) 

no Governo Lula, enquanto Pendências (34 ha) e Carnaubais (32 ha) são mais 

representativos no Governo FHC. Vale ressaltarmos ainda que em Mossoró e Baraúna – 

ambos com 70 hectares de módulo fiscal de área –, foram implantados os lotes de menor 

dimensão de área entre todos os governos, consequentemente, onde a relação terra-

produção estaria menos equacionada. 
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Fonte: INCRA, 2011; Landau et al., 2012. Elaboração do autor, 2016.
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Nos municípios da Mesorregião Central com módulo fiscal na faixa de 30 a 35 

hectares, constatamos que o tamanho dos lotes apresenta variação entre 12 (Florânia) e 

27 (São José do Seridó) hectares. Nos municípios com módulo fiscal entre 50 e 65 

hectares, verificamos que a área média dos lotes está, em sua maioria, abaixo da metade 

do módulo fiscal. Assim, verificamos os maiores lotes nos municípios de São Bento do 

Norte (35 ha) e Pedro Avelino (34 ha) no Governo Sarney. No Governo FHC constatamos 

os lotes de maior área média em Macau (32 ha) e Pedra Preta (31 ha). É importante 

ressaltarmos que 93% dos lotes implantados nesses municípios (Mesorregião Central) são 

oriundos do Governo FHC, os quais, apresentam a pior área média conjunta. Mesmo 

considerando os diversos aspectos que compõem a definição dos módulos fiscais 

municipais, destacamos que essa região do estado possui o quadro natural mais limitante 

para a agricultura, apresentando índices de pluviosidade de 600 a 700 mm em média, 

composta por um conjunto de solos rasos com fertilidade natural baixa e média-alta, e 

ambiente de atuação dominante do intemperismo físico (PFALTZGRAFF, 2010). 

Com relação aos municípios da Mesorregião Agreste com módulo fiscal na faixa 

de 30 a 35 hectares, observamos a maior proporcionalidade dos lotes em São José do 

Campestre (27 ha), Senador Elói de Souza (26 ha) e São Pedro, todos estes, implantados 

no Governo FHC. Os municípios de Riachuelo (26 ha) e Serra Caiada (25 ha) obtiveram 

os lotes com a maior área média para o Governo Lula. Dentre os municípios com módulo 

fiscal na faixa de 50 hectares, foram significativos Parazinho (29 ha), Bento Fernandes 

(27 ha) e João Câmara, com lotes de área média superior a metade do módulo fiscal e 

implantados durante o Governo Lula. 

Por fim, nos municípios da Mesorregião Leste verificamos maior equivalência 

entre os módulos fiscais correspondentes e os lotes dos assentamentos rurais implantados. 

Assim, no que diz respeito aos municípios com módulo fiscal na faixa de 12 a 20 hectares, 

verificamos a maior área média dos lotes para Espírito Santo (19 ha) e Macaíba (13 ha) 

no Governo Lula, enquanto Ceará Mirim (29 ha) e Maxaranguape (10 ha) são os mais 

representativos no Governo FHC. Dentre os municípios com módulo fiscal entre 50 e 60 

hectares, destacamos Pureza (32 ha) no Governo Lula, São Miguel do Gostoso no 

Governo Sarney, e Pedra Grande (29 ha) no Governo FHC. De forma geral, os municípios 

do litoral leste apresentam menos limitações ao quadro natural, com variações médias de 

pluviosidade entre 800 e 1.000 milímetros e áreas com solos de boa drenagem sob 

influência do clima úmido (PFALTZGRAFF, 2010). 
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Neste sentido, o emprego do módulo fiscal enquanto mecanismo de regulação 

territorial para a execução das políticas públicas torna-se significativamente importante, 

na medida em que destaca os aspectos naturais enquanto fator pré-condicionante, mas não 

elimina a influência dos aspectos locacionais, socioeconômicos e de desenvolvimento 

técnico. Portanto, configura-se enquanto a ferramenta mais útil para coibir a 

intensificação da concentração fundiária, assim como, para garantir que os agricultores 

recebam lotes em condições satisfatórias para exercer a agricultura familiar de forma 

plena (ARAÚJO JÚNIOR, 2008). 
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4. CONCEPÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS: AS INTERFACES DA 

POLÍTICA DE REFORMA AGRÁRIA NO RIO GRANDE DO NORTE  

 

Neste capítulo, analisamos as interfaces da reforma agrária no estado do Rio 

Grande do Norte, com enfoque no processo de elaboração da política pública, nos 

condicionamentos para a sua implementação e, sobretudo, nos seus efetivos resultados 

e/ou impactos na estrutura fundiária e nas práticas sociais. Dessa maneira, a partir da 

sobreposição de escalas e recortes temporais distintos, explicamos em que medida as 

intervenções na trama espacial têm permitido redefinições da dinâmica agrária e a quebra 

do monopólio da propriedade privada no contexto rural supracitado. 

 

4.1 Aspectos da concepção das políticas públicas: reflexões pontuais sob o prisma da 

reforma agrária 

 

De forma genérica, as políticas públicas podem ser compreendidas enquanto um 

mecanismo instituído pelo poder estatal com vistas a promover a redefinição de um 

determinado status quo social (CARVALHO et al., 2010). Assim, mesmo estando sob 

domínio do planejamento e intervenção institucional (do Estado), estas são resultantes de 

uma trama de situações complexas e mais abrangentes, como por exemplo, da atuação de 

agentes sociais distintos (poder público, setor privado e movimentos sociais), da 

influência e sobreposição de contextos (recortes socioespaciais e temporais variados), e 

da composição de uma estrutura fundamental para sua posterior materialização 

(estratégias, recursos humanos e técnicos disponíveis, instrumentos de validação, 

encadeamento das demandas, etc.). É a partir da dinâmica de correlações perceptíveis 

entre as partes constituintes dessa trama, que as políticas sociais são elaboradas e 

implementadas continuamente. 

É importante destacar que a concepção das políticas públicas não resulta de 

situações casuísticas, mas sim, da identificação de problema ou distorção social grave, 

inerente a dado recorte espaço-temporal que encontra-se passível de intervenções 

mitigadoras. Exatamente por isso, é crucial que durante o processo de planejamento seja 

levado em consideração as características do problema identificado, os fatores 

contributivos para a sua ocorrência ou dilatação, assim como, os impactos gerados na 

dinâmica local ou em outras escalas que porventura estejam sob a ação direta do 

problema. Notoriamente, por se tratar de demandas de caráter subjetivo – quando ocorrem 
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inclusive situações de interesse diametralmente opostas –, alguns dos 

problemas/distorções sociais identificados acabam não recebendo a devida importância 

durante a concepção das políticas públicas, o que também tende a afetar o prosseguimento 

adequado das etapas posteriores (execução e avaliação dos resultados)39.  

Se a identificação de uma distorção socioespacial se constitui enquanto elemento 

suficiente para direcionar a elaboração das políticas públicas, não devemos, contudo, 

desconsiderar o fato de que os próprios agentes envolvidos no contexto – ou ao menos 

uma partes deles – quase sempre possuem alguma interferência na relação de causa-efeito. 

Isso significa dizer que os prováveis motivos que acabam contribuindo para a instituição 

de determinada política, podem estar associados à questões de omissão e ação deliberada 

por parte de um ou mais agentes participativos. Sendo assim, é inequívoco que o processo 

de concepção das políticas públicas permite o estabelecimento de múltiplas relações de 

poder e influência entre agentes antagônicos distintos: 

 

As políticas públicas traduzem, no seu processo de elaboração e 

implantação e, sobretudo, em seus resultados, formas de exercício do 

poder político, envolvendo a distribuição e redistribuição de poder, o 

papel do conflito social nos processos de decisão, a repartição de custos 

e benefícios sociais. Como o poder é uma relação social que envolve 

vários atores com projetos e interesses diferenciados e até 

contraditórios, há necessidade de mediações sociais e institucionais, 

para que se possa obter um mínimo de consenso e, assim, as políticas 

públicas possam ser legitimadas e obter eficácia. (TEIXEIRA, 2002, p. 

2).   

 

Segundo relata Santos (2009), a concepção da política pública nasce atrelada à 

ideia de intervenção do poder estatal. Dessa maneira, o planejamento institucional das 

ações desenvolvidas à posteriori fica dependente e sob a responsabilidade dos órgãos 

legalmente instituídos, ou seja, agentes selecionados para compor a burocracia do setor 

público. Neste momento específico, a elaboração da política pública acaba adquirindo 

conteúdo eminentemente técnico, o que não impede que a sua estrutura seja questionada 

por outros agentes tecnicamente capacitados ou, no limite, pelas entidades representativas 

do setor privado e da sociedade civil (agentes políticos do próprio Estado, órgãos 

sindicais, movimentos sociais, associações de grupos empresariais-produtivos, etc.). É o 

que ocorre, por exemplo, quando a política pública perde o seu traço universalista, pois 

                                                           
39 Ver: SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas: Conceitos, Esquemas de Análise, Casos Práticos. São 

Paulo: Cengage Learning, 2010. 
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ao ser desfigurada completamente (em relação ao seu propósito mitigador inicial), 

desencadeia uma série de embates entre os agentes destacados, tanto no que se refere ao 

contexto político quanto no social. 

Corroborando com essa mesma perspectiva, Viana (2006) destaca que a 

constituição das políticas públicas só pode ser compreendida a partir da visão da 

totalidade das relações sociais estabelecidas e, neste contexto, temos o papel do Estado 

atuando como o agente regulador, intervindo – mediante as pressões externas – na 

estrutura institucional e no processo de contrabalanceamento das demandas existentes, 

sobretudo, em favor daquelas impostas pelo setor privado. Isso acontece, segundo relata 

o autor, porquê  

 

[...] a determinação fundamental das políticas públicas são os interesses 

gerais do capital e as necessidades da acumulação capitalista. A 

elaboração das políticas públicas não são produtos apenas da 

acumulação capitalista, mas também dos conflitos no interior do bloco 

dominante, a pressão popular, os lobbies extra-parlamentares, etc. Os 

conflitos no interior do bloco dominante fazem parte das múltiplas 

determinações do fenômeno. O bloco dominante é composto por setores 

(classes, frações de classes, grupos de interesse, partidos) que dominam 

o Estado capitalista. Tais conflitos são provocados por interesses 

opostos, tal como a busca de autonomização de determinados setores 

da burocracia estatal, entre frações do capital, entre a ação estatal e 

interesses imediatos de determinadas frações da burguesia. Este 

conflito é perpassado e reproduzido em outras instâncias, tal como nas 

disputas partidárias, de grupos de interesse. (VIANA, 2006, p. 1). 

  

Portanto, se ao elaborar uma política pública o Estado leva em consideração, 

prioritariamente, os interesses políticos de um único agente representativo (as forças 

capitalistas), em que medida os demais agentes teriam a capacidade de intervir e 

redirecionar o planejamento da estrutura e das futuras ações institucionais? Na opinião de 

Teixeira (2002), a medida em que as políticas públicas são instituídas para atender 

demandas específicas, principalmente de setores marginalizados da sociedade, 

considerados mais vulneráveis, o estabelecimento de processos de mobilização social por 

parte dos próprios agentes beneficiários pode representar uma importante ferramenta de 

pressionamento para a elaboração de uma política pública mais justa e equitativa. A 

mobilização, neste sentido, pode representar não apenas uma ferramenta decisiva, mas, 

sobretudo, a única ou a mais viável politicamente, principalmente se considerarmos que 

a influência isolada de determinados grupos sociais costuma ter menor peso na tomada 

de decisões por parte do Estado. 
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No caso da reforma agrária, que resulta da trama de situações estabelecidas entre 

o poder público estatal, as forças conservadoras do capital agrário e os movimentos 

sociais do campo, também não observamos mudanças radicais no quadro de relações 

coparticipavas do processo de formulação da política pública. Resguardados, portanto, os 

momentos pontuais em que ocorreu o estabelecimento de diálogo mais contínuo40 com os 

movimentos sociais para o planejamento da estrutura institucional, a política de reforma 

agrária sempre esteve marcada pela agenda de retrocessos quando, a referência às 

demandas das classes sociais do campo menos favorecidas sempre esteve condicionada 

aos interesses de setores rurais elitistas. Mais que isso, afirmamos que inexistiu, ao menos 

do ponto de vista das estratégias de mitigação das distorções socioespaciais do meio rural, 

a elaboração da política pública efetiva, pois a maioria das ações levadas a cabo pelo 

Estado, a partir das diretrizes traçadas, não foram capazes de suprir as demandas 

existentes, nem tampouco, corrigir os problemas decorrentes da intervenção histórica dos 

agentes hegemônicos no território. 

Conforme cita Fernandes (2013), a elaboração da política de reforma agrária é o 

resultado da correlação de forças entre instituições que representam interesses de classes 

e, portanto, defendem proposições distintas para o modelo de reprodução do meio rural. 

Assim, se nas últimas décadas os movimentos camponeses influenciaram a formulação 

das políticas de intervenção social (como de acesso à terra, habitação, saúde, educação, 

infraestrutura, dentre outras), o faz disputando espaços permanentemente com as grandes 

corporações que, em diferentes tempos e escalas, sustentam a elaboração de políticas de 

integração dos espaços rurais ao sistema capitalista de produção agrícola. 

Assim, dependendo da maneira como se institui essa trama de relações sociais, a 

formulação da política de reforma agrária pode apresentar conteúdo emancipatório ou de 

subordinação. Para Fernandes (2013), o ponto de partida disso é a compreensão de que o 

uso do território por camponeses e capitalistas apresenta dinâmicas opostas de 

desenvolvimento41, daí a necessidade desses agentes influenciarem a estruturação das 

políticas públicas segundo a sua lógica particular, individual: 

                                                           
40 Conforme destaca Fernandes (2003), ainda que a reforma agrária durante o Governo Lula tenha 

preservado os interesses do desenvolvimento agrícola no campo, nesse contexto temporal específico, a 

política pública foi formulada a partir da contribuição de especialistas, técnicos da área e representantes 

dos movimentos sociais do campo, o que até então não havia ocorrido em governos anteriores. 
41 Na opinião do autor, apesar do território ser uno, o significado deste para cada um dos agentes aludidos 

é substancialmente diferenciado. Conforme nos cita Santos (2000), para os atores hegemonizados o 

território representa muito mais um espaço de abrigo, enquanto para os hegemônicos este mesmo território 

significa a possibilidade de recurso, de lucro.   
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Os territórios camponeses necessitam de políticas de desenvolvimento 

a partir da lógica do trabalho familiar, cooperativo ou associado, para a 

produção de diversas culturas para os mercados locais, regionais e 

nacional e para exportação. [...] A ação do agronegócio em territórios 

camponeses rompe a territorialidade camponesa e cria a subordinação, 

expressa pela territorialidade do agronegócio. As políticas dos 

territórios camponeses não podem, portanto, ser elaboradas a partir da 

lógica do agronegócio. As políticas públicas com esses princípios 

devem ser elaboradas preferencialmente pelos movimentos 

camponeses, sindicatos e suas confederações. Políticas emancipatórias 

são formuladas pelo protagonismo e pela participação. Parte da 

coerência entre as relações sociais e a produção territorial. Políticas de 

subordinação são elaboradas por representantes ou ideólogos de uma 

classe para a outra classe, como forma de manter o controle, de 

possibilitar a manutenção de uma condição de existência. 

(FERNANDES, 2013, p. 56). 

 

A partir desses apontamentos, é possível reafirmarmos que a composição 

institucional da política de reforma agrária nasce apresentando um conteúdo paradoxal, 

pois ao definir o programa e suas diretrizes, o Estado acaba referendando os interesses 

dos setores mais reacionários do campo. Enquanto agente regulador, tem ainda a 

capacidade de limitar a elaboração da política pública coparticipativa, pois mesmo 

havendo pressões dos movimentos representativos dos trabalhadores rurais, tais pressões, 

em muitos casos, não têm o efeito imediato esperado. Dessa maneira, a política de reforma 

agrária é elaborada sem atender as demandas daqueles para a qual foi instituída, ao 

contrário, acaba sucumbindo às imposições de classes dominantes para a formulação de 

um texto estruturador que, em sua essência, tenha a capacidade de suprimir formas mais 

justas e igualitárias de desenvolvimento socioespacial no campo. 

Se as entidades representativas dos trabalhadores rurais não tem tido a 

oportunidade de participar incisivamente do “planejamento institucional” das políticas 

para o campo, não podemos negar que as mais variadas formas de luta e organização 

social se constituem enquanto mecanismo indutor para a formulação e execução da 

política de reforma agrária. Por meio das manifestações e ocupações de terra, os 

trabalhadores rurais mantêm-se ativos e, de alguma forma, acabam influenciando a 

produção e geração das políticas territoriais. As ocupações de terra, por exemplo, 

“possuem os elementos de um projeto de política pública popular, ou seja, uma política 

pública elaborada sem a intervenção direta do Estado, muito embora este esteja envolvido 

em todas as suas etapas, através dos diálogos, negociações e da repressão” 

(FERNANDES, 2015, p. 396). Diante disso, consideramos que são formas de luta que 
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representam a contra-resposta dos movimentos sociais organizados ao processo unilateral 

e contraditório em que as políticas públicas sociais são concebidas institucionalmente. 

Assim, 

 

Estes fatos são expressões incontestáveis do debate paradigmático, das 

disputas territoriais e dos diferentes modelos de desenvolvimento 

defendidos pelas classes. Através do paradigma do capitalismo agrário 

é possível ignorar as classes sociais e as conflitualidades das disputas 

por políticas de desenvolvimento mas, é impossível negá-las. Estas 

disputas estão marcadas cotidianamente pela luta de classes que se 

manifesta pelas ocupações de terra, protestos, reivindicações e 

proposições de políticas públicas pelos movimentos camponeses. [...] 

Elaborar uma proposta de política pública e contribuir para construir 

um modelo de desenvolvimento para a agricultura camponesa continua 

sendo o grande desafio destes movimentos. (FERNANDES, 2015, p. 

385).  

 

Desse modo, levando em consideração que a sobreposição de agentes, contextos 

e estruturas torna-se fundamental para compreendermos como ocorre a elaboração da 

política pública, é necessário, contudo, ir além e evidenciar em que medida a reforma 

agrária contribui para o processo de reordenamento do espaço rural. Assim, no tópico 4.2 

discutimos a política de reforma agrária enquanto mecanismo de normatização da trama 

territorial no campo.  

 

4.2 Estado, política pública e meio rural: considerações sobre a normatização do 

território pela perspectiva da reforma agrária 

 

O processo de reconfiguração da trama territorial no espaço agrário pode ser 

definido como o resultado de conexões estabelecidas entre agentes e dinâmicas sociais 

variadas que, influenciadas pelo vetor tempo, encontram-se num permanente estado de 

mutação. São, portanto, dinâmicas que se constituem em virtude de forças internas 

(horizontais) e, sobretudo, externas (verticais), capazes de produzir, transformar ou 

mesmo suprimir a reconfiguração do território. Dessa trama de forças entre agentes 

distintos, o Estado figura como o responsável por legitimar determinadas lógicas de 

reprodução e, valendo-se do seu arcabouço normativo, regula todas as formas de disputa 

e conflito que envolvem, concomitantemente, a instituição das políticas públicas e o 

reordenamento da dinâmica territorial (GOMES, 2015). 

Considerando isso, partimos do princípio de que a reforma agrária representa 

importante instrumento de regulação de práticas sociais específicas no campo. Assim, 
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num primeiro momento seria possível reafirmarmos que a política pública é legalmente 

implementada com o intuito de normatizar demandas de classes sociais não-elitistas, ou 

seja, ao menos sob a perspectiva prática, deveria possibilitar que os trabalhadores rurais 

pauperizados – a partir das reivindicações e anseios mais básicos – tivessem garantida a 

sua autonomia social, constituindo novos arranjos e ressignificando a sua existência no 

campo. Entretanto, isso nem sempre acaba acontecendo. O Estado, a quem compete 

definir as normas gerais de regulação territorial pela política pública, acaba contribuindo 

para a perpetuação da lógica contraditória de desenvolvimento do meio rural, e isso 

ocorre, segundo destaca Santos (2006), por que a dinâmica dos espaços permite a 

readaptação das normas criadas nos mais diversos níveis políticos, inclusive, as “normas 

do Estado”, que acabam sucumbindo as “imposições do território capitalista”42. 

Neste sentido, em virtude da dinamicidade das relações estabelecidas no (e pelo) 

território, as normas impostas pelo poder soberano do Estado nem sempre determinam a 

materialização de processos específicos no campo. Assim, segundo destaca Antas Jr. 

(2005, p. 210), seria possível falar da existência de normas com “conteúdo híbrido”, ou 

seja, de políticas de regulação social no meio rural onde os demais agentes normativos 

também condicionam a sua efetividade, seja no contexto político ou no socioterritorial. 

Mesmo aquelas normas que a priori poderiam ser consideradas como de “conteúdo puro” 

– em que a sua implementação pelo poder estatal não encontra-se sob a influência direta 

de outras instâncias reguladoras –, se constituem enquanto mecanismos multi-compostos 

de regulação, pois o próprio Estado se coloca como agente representativo das corporações 

capitalistas da agricultura e, sendo assim, regula o território a partir de políticas que visam 

atender as necessidades desse agente hegemônico. Daí consiste a necessidade de 

percebermos que tais normas são resultantes da sobreposição de lógicas distintas e que, 

por consequência, acabam contribuindo para 

 

[...] a ruptura do modelo de regulação predominantemente estatal e a 

rápida transição para o modelo que denominamos híbrido – nele estão 

presentes o Estado, as corporações hegemônicas e, com menor peso de 

influência nesse tripé regulatório, os movimentos sociais organizados 

mais as associações “relevantes” de consumidores (já que essa noção 

ainda é quase um mito, em se tratando da democracia brasileira). Não 

se trata aqui de subestimar a força dos movimentos sociais brasileiros, 

                                                           
42 Conforme destaca Antas Jr. (2005), ainda que o domínio das ações de regulação do território estejam sob 

a égide do Estado (território normado), não se pode desconsiderar que o próprio território, representado 

pela sobreposição de múltiplas relações de conflito e poder, também estabelece mecanismos de 

normatização (território como norma). É o que acontece, por exemplo, em processos de territorialização do 

capital agrícola, do agronegócio. 
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mas, antes, de sublinhar o modo como as duas instâncias de poder 

aludidas desmobilizam a maioria dos processos de emancipação social. 

[...] A manutenção dessa lógica está gerando uma hipertrofia do poder 

dos agentes corporativos hegemônicos, e as consequências são os 

desequilíbrios sociais e naturais de abrangência planetária, decorrentes 

dessa concentração desmesurada de poder. (ANTAS, JR., 2005, p. 209-

210). 

 

Em que pese a capacidade dos movimentos sociais do campo para se articularem 

territorialmente e, com isso, estabelecer formas específicas de regulação, não podemos 

negar que a política de reforma agrária é implementada com base em normas restritas à 

esfera do poder público. Em linhas gerais, isso significa dizer que ainda que o território – 

na condição de instância normativa (território como norma) – se imponha a determinados 

preceitos legais definidos pelo Estado, a norma pública sempre acabará “suprimindo” as 

demais tentativas de regulação. Nisto, aliás, consiste a diferença principal entre o Estado 

e os demais agentes, pois o primeiro, ao intervir no território pelas políticas de regulação 

social, acaba valendo-se de seu aparato coercitivo e repressor (além do ideológico), 

fazendo com que as normas “instituídas externamente por outros agentes” acabem 

sobrepostas por processos de regulação territorial estatal. 

Por outro lado, na medida em que diferentes agentes e instâncias interpõem 

processos de regulação socioterritorial no campo, isto é, de produção de normas, é 

inegável que a trama de conflitos e contradições tende a ganhar maior espessura. O 

interesse das classes não hegemônicas é frequentemente oposto ao das grandes empresas, 

por isso as diversas formas de regulação de uso dos espaços (do território) sempre 

privilegia este ou aquele agente. Por exemplo, a corporatização do território, com a 

destinação prioritária de recursos para atender as necessidades geográficas das grandes 

empresas, acaba por afetar os movimentos de luta coletiva (ou a população beneficiada 

pelas políticas públicas), já que desse modo a despesa pública ganha perfil largamente 

desfavorável à solução de problemas sociais e locais. Grosso modo, a utilização dos 

recursos também é definida pelas normas públicas que, nesse caso, resolvendo um aspecto 

do conflito distributivo, em favor da economia capitalista, agrava os demais (SANTOS, 

2006). 

Se a materialização da reforma agrária resulta da sobreposição de processos de 

regulação estabelecidos entre o Estado, os movimentos sociais do campo e o capital 

agrário, da mesma maneira, a ressignificação de seu conteúdo dependerá da coexistência 

de outras normas sociais (sobretudo, implementadas pelo poder público). São lugares 
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onde as normas devem possuir “um elevado grau de precisão para regular aspectos 

detalhados das relações sociais, da produção, do consumo, da circulação, proporcionando 

a manutenção de determinadas solidariedades sociais” (ANTAS, JR., 2005, p. 76). Nesses 

lugares em que se materializam as ações da reforma agrária, os trabalhadores rurais, agora 

na condição de beneficiários da política pública, 

 

[...] passam a interagir com as novas exigências e normas de 

funcionamento colocadas pelo Estado, emergindo dessa interação (que 

pode contar com maior ou menor participação na sua definição e da 

qual podem participar os movimentos sociais) a nova realidade social 

dos assentamentos, que envolve a divisão dos lotes e distribuição da 

população no interior dos assentamentos, as possibilidades de 

locomoção, o trabalho no lote, as relações no interior dos projetos, o 

uso dos espaços coletivos existentes. Surgem daí cobranças e tensões 

recíprocas que fazem com que, de alguma forma, a mobilização 

existente anteriormente precise se manter (LEITE, et al., 2004, p. 111) 

 

Corroborando com tais assertivas, Gomes (2015) conclui que, se num primeiro 

momento a criação dos assentamentos de reforma agrária encontra-se subordinada às 

ações afirmativas e às políticas de reordenamento territorial, promovidas pelo Estado, 

com base nos dispositivos constitucionais e na legislação vigente, o desenvolvimento 

articulado dessas áreas também ficará dependente do cumprimento ou da instituição de 

outras normas de regulamentação da vida política, econômica e social. Atrelado a isso, a 

capacidade de articulação da população rural demandante para impelir os órgãos 

competentes a cumprirem tais normas estabelecidas no texto regulador da política 

pública, também será determinante durante a trajetória de emancipação dos novos 

territórios constituídos por meio da luta coletiva. Apenas a criação das áreas de reforma 

agrária – mesmo representando importante mecanismo de efetivação de direitos sociais – 

não garante que a reestruturação das relações socioterritoriais no meio rural possa ocorrer. 

Tudo isso dependerá da materialização de processos de regulação e disputas de poder pelo 

território, estabelecidos interna e externamente à escala do lugar. 

Assim, em virtude das discussões empreendidas, a partir do tópico 4.3 

apresentamos em que medida a reforma agrária tem sido capaz de permitir a 

reestruturação das dinâmicas agrárias e sociais no estado do Rio Grande do Norte. Para 

tanto, estabelecemos correlações entre recortes temporais e espaciais distintos, como 

forma de analisar os impactos efetivos da política pública no contexto supracitado. 
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4.3 Os resultados efetivos da política de reforma agrária no espaço rural do Rio 

Grande do Norte 

 

Indubitavelmente, as análises por ora realizadas têm evidenciado que, numa 

perspectiva espaço-temporal, a política de reforma agrária levada a cabo pelo Estado 

continua sem promover alterações profundas no contexto agrário potiguar. Se por um lado 

constatamos que a implementação da política pública sempre esteve marcada pela 

desarticulação e fragmentação institucional, por outro, os apontamentos iniciais também 

ratificam que os seus impactos/resultados – no sentido de permitir o reordenamento das 

dinâmicas territoriais e garantir condições mínimas de autonomia para a população rural 

demandante – encontram-se destoados do propósito para o qual foram estabelecidos. 

Sendo assim, o dimensionamento do alcance efetivo dessas ações torna-se fundamental 

para compreendermos até que ponto a execução da reforma agrária tem permitido alterar 

o atual modelo agrário do Rio Grande do Norte. Mais que isso, serve para identificarmos 

se a política pública tem se consolidado como instrumento de reestruturação fundiária ou 

simples mecanismo de distribuição aleatório de terra.   

Dessa maneira, considerando o pressuposto da existência de permanente 

descompasso entre as instâncias (planejamento-execução-resultados) que estruturam a 

reforma agrária, seria possível definir um caminho viável para avaliar a política pública 

sob o prisma qualitativo? A princípio, ainda que existam diferentes instrumentos capazes 

de referendar o alcance das ações institucionais, é necessário compreender que os 

resultados práticos dessas ações, quando analisados para além de sua aparência, permitem 

não somente avaliar qualitativamente a reforma agrária, como também, estabelecer 

conexões que possam sequenciar e diferenciar os momentos/tempos nos quais a referida 

política pública apresentou resultados relativamente consistentes43.   

Considerando estas especificidades destacadas, é preciso, contudo, reafirmarmos 

que o que comumente denomina-se de “resultado efetivo das ações institucionais do 

Estado” a partir da implementação da política pública é, em grande parte, produto de 

ações desencadeadas pelos trabalhadores rurais em virtude de processos de 

territorialização e luta dos movimentos sociais organizados, e não pela atuação voluntária 

dos órgãos e instituições públicas representativas do Estado. Embora essa questão seja 

                                                           
43 Conforme destaca David et al. (1997) as características da política de reforma agrária historicamente 

praticada pelo INCRA evidenciam que, em momentos distintos, resultados significativos foram obtidos. 

Entretanto, de forma geral, esses resultados podem ser considerados insuficientes, tanto em termos 

quantitativos, quanto qualitativos. 
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pouco discutida, já que muitos acreditam que os assentamentos representam o resultado 

material da reforma agrária e não das ocupações de terra, é preciso compreender essa 

realidade sob a luz de seus dilemas, interfaces e conjunturas históricas. De fato, a reforma 

agrária representa a indubitável espacialização da luta pela terra que define o território 

como cenário e referência fundamental dessa realidade (FERNANDES, 2013). 

Ao definir a última instância (resultados) que estrutura a implementação da 

reforma agrária, enquanto elemento de avaliação da qualidade da política pública 

executada, é preciso recorrer a determinados aspectos que, de forma aprofundada, 

possibilitem a referida análise. Dessa maneira, tomando como ponto de partida o 

território, não podemos nos abster de compreender os resultados da política pública no 

contexto agrário do estado do Rio Grande do Norte, a partir dos seguintes aspectos 

destacados: os impactos de sua territorialização na estrutura fundiária potiguar, bem 

como, na autonomia e reprodução socioeconômica das famílias assentadas. A estrutura 

fundiária, primeiramente, por representar, mediante a realidade apreendida, a quebra ou 

a consolidação do monopólio da propriedade privada, ou seja, em que medida as ações 

do poder público tiveram a capacidade de impactar significativamente os índices de 

desigualdade do acesso à terra pela classe trabalhadora estigmatizada. A capacidade de 

autonomia dos assentados, por sua vez, servirá de fundamento para avaliar se o Estado 

continuou a fornecer os meios necessários para garantir as estratégias de emancipação 

política, econômica e social após o processo de assentamento das famílias. 

Portanto, segundo destaca Celos (2007), a estrutura fundiária, montada sobre a 

figura do latifúndio, é estruturalmente violenta, no sentido de negar contraditoriamente o 

outro, de impedir a existência digna para a ampla maioria. Essa violência estrutural se 

manifesta de diversas maneiras, passando por vezes despercebida, mas é diuturnamente 

sentida por aqueles que tiveram negado o direito do acesso à terra. O contexto agrário tem 

sido cenário de injustiças recorrentes, de restrição de direitos sociais, daí a necessidade 

de compreendermos a reforma agrária sob a ótica de sua capacidade de reordenar a 

estrutura fundiária vigente. O objetivo e produto imediato da política referida deve ser 

garantir o acesso à terra, reforçado pela introdução de outras políticas públicas que 

proporcionem a quebra do paradigma contemporâneo da exclusão social no campo.  

Nessa mesma perspectiva, a ideia de reforma agrária enquanto mecanismo de 

acesso aos ativos fundiários, às políticas específicas, ao mercado de produtos e trabalho, 

bem como, aos equipamentos sociais básicos, constitui, ela própria, num determinado 

tipo de impacto e resultado. Comparadas a situação presente e pretérita das famílias 
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assentadas, e guardadas a forte heterogeneidade estrutural existente entre os diferentes 

projetos implantados, é possível estabelecermos conclusões substanciais sobre os 

desdobramentos da política pública referida na melhoria das condições socioeconômicas 

da população beneficiada. Essas transformações – que em parte resultam da ação pontual 

do Estado nas áreas reformadas – servem para avaliar, concomitantemente, a capacidade 

de intervenção continuada do poder público e o nível de autonomia econômica, política e 

social do lugar (do assentamento), enfim, um outro parâmetro analítico que permite 

dimensionar, ainda que parcialmente, a qualidade da política pública implementada 

(LEITE; ÁVILA, 2007). 

Mediante esses apontamentos anteriormente destacados, torna-se imprescindível 

verticalizarmos a nossa reflexão acerca dessas transformações e/ou permanências que, 

temporalmente, continuam a marcar a estrutura fundiária e o contexto de implementação 

da reforma agrária no Rio Grande do Norte. Tal reflexão não se baseia, entretanto, na 

dissecação superficial de números e dados coletados empiricamente, mas sim, numa 

estrutura analítica que intercalou contextos, processos e cenários que revelam os reais 

impactos da reforma agrária no reordenamento das dinâmicas territoriais do estado 

potiguar. Assim, nos tópicos que se seguem, apresentamos as interfaces do acesso à terra 

no RN, tomando como referência recortes temporais distintos e tendo por intuito principal 

evidenciar: a estrutura agrária predominante; os impactos (resultados) da intervenção do 

Estado nessa estrutura e; as consequências da concentração da terra na dinâmica agrária 

potiguar.  

 

4.3.1 Rebatimentos da territorialização da política de reforma agrária na estrutura 

fundiária do estado 

 

Historicamente, a estrutura agrária norte-rio-grandense sempre esteve marcada 

por altos níveis de concentração e monopolização da posse e do acesso à terra. As marcas 

perversas do latifúndio, que ainda hoje se fazem presentes no contexto supracitado, tem 

servido de instrumento para consolidar o quadro de exclusão, abandono e negação de 

direitos sociais mais básicos. Ao mesmo tempo, tem permitido a reafirmação do modelo 

contraditório de acumulação, manifestado pela coexistência de novas e velhas formas que 

compõem o meio rural potiguar, justificando práticas e discursos, e representando a 

incapacidade ou, quiçá, a imobilidade do Estado em promover profundas reestruturações 
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a ponto de permitir a quebra do modelo referido e garantir o pleno direito da parcela da 

classe mais pauperizada de ter uma vida mais digna no campo. 

Conforme destaca Carvalho (2010), existe uma linha tênue que coaduna a 

estrutura agrária concentrada e o quadro de exclusão social que se materializa no meio 

rural. Historicamente, nunca existiu ações efetivamente capazes de romper com o modelo 

que alargou os níveis de desigualdade entre a classe elitista e os trabalhadores rurais 

desprovidos de condições sociais básicas, como o simples direito a ter seu “pedaço de 

chão”. Por força da grande concentração da propriedade fundiária, a utilização da terra se 

faz, predominantemente, e de maneira acentuada, em benefício da pequena minoria, 

condenando milhares de seres humanos a uma vida sem perspectivas, ao se constituir 

como o maior e principal obstáculo ao desenvolvimento econômico, cultural e social do 

campo. Dessa maneira, podemos afirmar que a estreita relação de efeito e causa existente 

entre a miséria da população rural e o tipo da estrutura agrária predominante, consiste e 

tem como traço essencial a monopolização da propriedade privada. 

Dessa maneira, se a conquista da terra pelos trabalhadores rurais representa 

condição fundamental para redução das disparidades sociais e a restruturação fundiária, 

podemos apontar que a manutenção da grande propriedade privada demonstra, em si 

mesma, que as parcas intervenções realizadas pelo Estado não foram suficientemente 

capazes de romper com a desigualdade do campo. Por sua vez, a política de reforma 

agrária, estabelecida enquanto ferramenta fundamental para promover a quebra do 

monopólio da terra, tem se mostrado ineficiente no sentido de reduzir significativamente 

os índices de desigualdade, sobretudo, pela forma como o próprio Estado a executa, 

preservando os imóveis com melhores condições de infraestrutura e solos férteis, e 

desapropriando áreas ociosas improdutivas, ou seja, garantindo a manutenção da estrutura 

fundiária vigente. Assim, é um equivoco 

 

[...] entender a reforma agrária apenas como uma mera política de 

distribuição de lotes, que é o que geralmente acontece, mas sim como 

uma mudança radical na estrutura política e social do campo, sobre o 

qual o pequeno agricultor tenha autonomia e consiga diminuir a 

influência dos grandes latifundiários. [...] A reforma agrária tem que ser 

um processo articulado que represente a luta por uma transformação na 

estrutura fundiária, com vista a uma distribuição mais equitativa da terra 

e da renda agrícola. (CARVALHO, 2010, p. 400-401). 

 

Portanto, como forma de aprofundar essa discussão, torna-se imprescindível 

realizarmos a caracterização dos indicadores da posse da terra no contexto rural potiguar, 
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evidenciando, por fim, as transformações ocorridas na ordem territorial, as tendências e 

mudanças no quadro da concentração fundiária e o impacto das ações estabelecidas pelos 

setores público e privado no Rio Grande do Norte. 

Para alcançarmos tais proposições, nos debruçamos sobre os dados fornecidos 

pelo INCRA, especificamente, utilizando recortes temporais nos quais são 

disponibilizadas informações completas sobre a malha fundiária potiguar.44 Assim, 

traçamos o panorama analítico acerca do comportamento histórico da referida estrutura 

agrária entre 1989 e 2015, a partir de informações representativas sobre: a quantidade de 

imóveis rurais declarados e suas respectivas dimensões estratificadas por classes de área; 

o nível de concentração da terra no estado e nos municípios potiguares avalizado pelo 

Coeficiente de Gini e; os processos de incorporação e fragmentação de área dos grandes 

imóveis rurais. Todas essas informações contidas no sistema de cadastro rural do INCRA, 

foram sobrepostas àquelas que representam a materialidade da reforma agrária para, a 

partir daí, delinearmos o perfil da estrutura fundiária do Rio Grande do Norte. 

Neste sentido, observando os dados apresentados na Figura 11, percebemos a 

mudança significativa em relação ao comportamento do número de imóveis rurais com 

registro de cadastro ativo pelo INCRA no estado Rio Grande do Norte, nos anos de 1989 

e 2015. Constatamos, portanto, que dentre as oito classes de área destacadas em ambos 

os recortes temporais, ao final do último recorte (2015), em um total de seis classes 

ocorreu a redução do percentual do número de imóveis rurais. Assim, a classe de área 1 

(0 a 10 ha), que em 1989 apresentava um índice de aproximadamente 34,6% do total de 

imóveis rurais existentes no RN, em 2015 teve seu valor reduzido para 30,3% (4,3% 

pontos percentuais de decréscimo), conforme podemos verificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Os referidos dados foram extraídos a partir de duas depurações especiais realizadas do INCRA, sendo a 

primeira datada do final da década 1980 e a segunda de meados da década de 2010.  
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Figura 11 – Rio Grande do Norte: variação do número de imóveis rurais 

entre 1989 e 2015/por classe de área 

 
Fonte: INCRA/SR-19, 1990-2015. Elaboração do autor, 2016. 

 

Seguindo o panorama inverso, as classes de área 2 e 3 (10,1 a 20 ha; 20,1 a 50), 

que apresentavam o percentual de 17,7% e 21,7% do número total de imóveis rurais do 

estado, foram acrescidas para 19,6% e 31,2%, respectivamente. Na classe 4, há a 

retomada da redução dos percentuais, com retração média de 3,7 pontos no período 

analisado. As demais classes de área evidenciadas na figura 11 (5 a 8) tiveram redução 

pontual dos respectivos valores percentuais, sendo observada a maior diferença na classe 

5 (100,1 a 200 ha), que apresentou redução de aproximadamente 1,4 pontos no número 

de imóveis rurais entre os anos de 1989 e 2015. 

Observando a fundo as informações apresentadas, estabelecemos alguns 

apontamentos importantes acerca da estrutura agrária potiguar, sobretudo, no tocante às 

questões mais representativas. Assim, ao analisar os dados referentes ao número de 

imóveis rurais com área entre 10,1 e 50 hectares (classes 2 e 3), verificamos que o 

acréscimo do percentual entre os anos destacados está relacionado às intervenções 

realizadas pelo Estado. Assim, esses índices podem ser explicados pela quantidade 

elevada de novos imóveis criados a partir do processo de desapropriação e assentamento 

de trabalhadores rurais via reforma agrária. Ao sobrepormos os dados do Sistema de 

Informações sobre Projetos de Reforma Agrária e do Sistema Nacional de Cadastro Rural 

(2014), verificamos que aproximadamente 92% dos imóveis implantados a partir da 
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referida política pública estão concentrados na faixa de 10,1 a 50 hectares. 

Consequentemente, o aumento desse percentual é potencializado pela fragmentação de 

grandes imóveis rurais improdutivos, sobretudo, com área superior a 500 hectares, já que 

a sua desapropriação, nos moldes contraditórios em que se executa à reforma agrária, é 

capaz de elevar significativamente a minifundização do território pela implantação de 

lotes de terra diminutos, aumentando, por fim, a lacuna existente entre a pequena e a 

grande propriedade no Rio Grande do Norte. 

Considerando esses apontamentos, é válido ressaltarmos que sob o aspecto da 

estrutura fundiária do estado, tais mudanças (nas classes/estratos de imóveis) não 

representam, efetivamente, que o acesso à terra encontra-se melhor equacionado. 

Segundo destacam França e Medeiros (2002, p. 8) “quando se fala em rigidez da estrutura 

fundiária do ponto de vista do indicador de concentração, não significa que não tenha 

havido alterações em estratos de áreas específicos dos estabelecimentos”. Os autores 

destacam ainda que a partir de análise ampliada dos dados, pode-se revelar o quanto os 

índices de concentração foram decrescidos, elevados ou inalterados e, dessa maneira, 

demonstrar se a posse da terra continua a apresentar o mesmo perfil concentrador do 

passado. 

De forma geral, ratificamos que essas variações percentuais de distribuição do 

número de imóveis rurais no RN entre 1989 e 2015, resultam de consecutivas 

intervenções realizadas pelo Estado e pelo capital privado no espaço agrário potiguar, 

tanto no sentido de arrefecer contradições socioespaciais, como para possibilitar a 

manutenção de privilégios ao segmento elitista. As reflexões realizadas por Cardim et al. 

(2005), evidenciam que essas intervenções têm por intuito proteger as grandes 

propriedades latifundiárias, com a consequente manutenção da concentração da terra, sem 

qualquer espaço para incorporação de um novo modelo. Assim, mesmo que alterações 

nessa estrutura possam ser constatadas, é possível afirmar que foram insuficientes para 

promover impactos relevantes. 

No que concerne à área ocupada pelos imóveis rurais cadastrados, verificamos 

que houve, sobretudo, o aumento representativo desse percentual nas pequenas 

propriedades do estado (de 1 a menos de 50 hectares). De certo modo, ratifica as análises 

realizadas inicialmente quando constatamos o acréscimo significativo da quantidade de 

imóveis rurais situados nas classes de área inferiores. Esses dados também evidenciam 

que houve avanços significativos no tocante a incorporação de novas áreas a partir da 

expansão da política de reforma agrária no estado potiguar, haja vista, o crescimento 
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desses percentuais nos referidos imóveis rurais. Mas, por outro lado, servem para 

demonstrar que ainda existem disparidades entre a área total ocupada pelos lotes de terra 

do pequeno trabalhador rural (responsável por uma parcela significativa da produção 

agrícola e de absorção da mão de obra no campo no estado potiguar45), e a grande 

propriedade latifundiária que cravou suas raízes por todo o território. 

Assim, conforme os dados apresentados na Figura 12, verificamos, 

primeiramente, o aumento da área incorporada pelas classes 1, 2 e 3, com maior destaque 

para essa última (imóveis com área entre 20,1 a 50 ha), que saltou de 8,8% em 1989 para 

15,6% em 2015, uma diferença para cima de aproximadamente 6,8 pontos percentuais, 

como destacamos. 

 

Figura 12 – Rio Grande do Norte: variação da área dos imóveis rurais 

entre 1989 e 2015/por classe de área 

 
Fonte dos dados: INCRA/SR-19, 1990-2015. Elaboração do autor, 2016. 

 

Por conseguinte, verificamos que nas classes 4 e 5 (50,1 a 100 ha; 100,1 a 200 

ha), ocorreu uma redução percentual de 9,8% e 12,1% em 1989 para 9,4% e 11,8% em 

2015. Nas classes 6 e 7, houve a incorporação de novas áreas aos imóveis rurais situados 

nessas classes ao fim de 2015, diferença para cima de 0,4 e 0,9 ponto percentual, 

respectivamente. Dessa forma, em ambos os casos descritos nesse parágrafo, não 

percebemos mudanças bruscas de comportamento do quadro fundiário, mas sim, 

                                                           
45 Ver: SPINELLI, Ana Cristina Guedes (Org). Identificação e mapeamento das aglomerações 

produtivas do Estado do Rio Grande do Norte. Natal: SEPLAN, 2013. 
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alterações de caráter pontual ocorridas, principalmente, pela incorporação e/ou perda de 

área em virtude das especificidades de cada município do estado do Rio Grande do Norte.   

Dentre os dados representados na figura 12, merecem maior reflexão aqueles 

relacionados à área dos imóveis rurais com dimensão superior a 1.000,1 ha (classe 8).  

Verificamos, então, que no referido estrato ocorreu a redução de aproximadamente 10 

pontos percentuais da área total dos imóveis rurais entre os anos de 1989 e 2015 (de 33,2% 

para 23,2%). De forma sintética, dois fatores principais podem ser elencados na tentativa 

de interpretar a respectiva redução: em grande parte, podem ser explicados pela 

desapropriação mais acentuada dos latifúndios para fins de reforma agrária ocorrida entre 

os governos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva e46; em menor 

grau, por processos de parcelamento e desmembramento desses imóveis rurais entre 1989 

e 2015, dando origem a propriedades menores com registros de declaração distintos. 

Assim, ainda que a estrutura agrária do Rio Grande do Norte tenha variado espacial e 

temporalmente, o panorama geral dos dados referidos revela a manutenção de níveis 

elevados de concentração fundiária. Grosso modo, a estrutura agrária do estado continua 

a apresentar incontestável rigidez no seu perfil concentracionista, mesmo nas últimas 

décadas, quando houve intervenções mais significativas no território, sobretudo, com 

relação à execução da política de reforma agrária (FRANÇA; MEDEIROS, 2002). 

A concentração fundiária no estado do Rio Grande do Norte é resultante de 

processos, intervenções e dinâmicas variadas que se configuram sob o prisma da trama 

locacional. Portanto, qualquer tentativa de análise dos níveis e impactos dessa 

concentração na estrutura fundiária deve, antes de mais nada, considerar as 

especificidades de cada lugar, cada município, para em seguida estabelecer conexões 

acerca da influência dessas especificidades na estrutura potiguar como todo. Segundo 

destaca Girardi (2008), desde o nível da propriedade até a escala de estado, existem 

situações de correlação. Assim, a análise aprofundada das questões fundiárias precisa 

levar em consideração a predominância de situações de interdependência entre todos os 

níveis, mesmo porquê, 

 

                                                           
46 Segundo destaca Fernandes (2005), foi nesse período (governos FHC e LULA) que a política de reforma 

agrária alcançou resultados mais amplos. Contudo, para o autor, resguardadas as diferenças entre os 

diversos momentos da questão agrária potiguar, a intervenção do Estado na estrutura fundiária não resultou 

de políticas coordenadas para a reestruturação do campo, mais sim, da mobilização dos diversos 

movimentos sociais que, naquele momento, uniram forças para buscar melhores condições de reprodução 

social.  
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[...] as ações deflagradas em um causam impactos no outro. A 

interdependência é assegurada pelos princípios da multiescalaridade e 

da multidimensionalidade. O primeiro princípio diz que a ação 

deflagrada em um território em determinada escala causa impactos em 

todas as outras escalas. O segundo princípio estabelece que a 

interferência em uma dimensão do território ocasiona alterações em 

quase todas suas outras dimensões. (GIRARDI, 2008, p. 39). 

 

A análise da malha fundiária municipal por meio da ferramenta estatística do 

Coeficiente de Gini, nos fornece os recursos necessários para diagnosticar a dimensão 

dos impactos da política pública na estrutura agrária do estado do Rio Grande do Norte 

em suas mais variadas escalas. Desse modo, a partir da compilação dos dados do Sistema 

Nacional de Cadastro Rural do INCRA (1990; 2015), estabelecemos o perfil temporal do 

comportamento da concentração da propriedade, adotando como indicadores básicos de 

mensuração o proprietário declarante do imóvel e a área total na qual é detentor. Esses 

indicadores foram estratificados e equacionados segundo os seus respectivos municípios 

de origem, resultando, por fim, na definição do índice de concentração da terra por 

unidade municipal no RN, conforme evidenciamos inicialmente no mapa 10.  
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Fonte dos dados: INCRA, 1990. Elaboração do autor, 2016.
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Observando a legenda do mapa 10, constatamos que o Coeficiente de Gini atribui 

6 classificações possíveis para definir a dimensão da concentração fundiária de um 

determinado recorte territorial. Tais classificações podem variar de nula (de 0,000 a 

0,100) a muito forte ou absoluta (de 0,901 a 1,000), ou seja, quanto mais próximo de 0 

estiver o Índicer de Gini, menos concentrada a terra estará e, quanto mais próximo de 1 

for esse indicador, maior será a concentração. 

Portanto, no que concerne aos níveis de concentração da terra no estado ao final 

do ano de 1989, verificamos a existência de 3 parâmetros de classificação quando 

analisados sob a perspectiva da malha fundiária municipal, sendo eles: de nula a fraca 

(1,3% dos municípios), de média a forte (22,3% dos municípios) e de forte a muito forte 

(76,4% dos municípios). É válido destacarmos que até essa data (1989) haviam sido 

criados um total de 152 municípios no Rio Grande do Norte e, para a análise deste caso, 

em específico, foram desconsiderados aqueles implantados após o período mencionado. 

Apenas como forma de qualificar a representação espacial do mapa 10, nos municípios 

implantados posteriormente a 1989, duplicamos o Índice de Gini da concentração 

fundiária daqueles em que ocorreu o desmembramento47. 

Partindo, então, pela análise dos municípios potiguares que apresentam os índices 

mais altos de concentração da terra (forte a muito forte), verificamos que eles se 

encontram espacializados por todas as mesorregiões do estado48. Assim, nos municípios 

da Mesorregião Oeste Potiguar, verificamos os maiores índices concentracionistas para 

Areia Branca (0,859), Carnaubais (0,831), Ipanguaçu (0,826) Pendências (0,784) e 

Mossoró (0,746), todos municípios com importante presença do agronegócio de frutas 

irrigadas. Na Mesorregião Central, destacaram-se Afonso Bezerra (0,873), Cerro-Corá 

(0,854), Galinhos (0,833) e Acarí (0,779). Na Agreste, João Câmara (0,875), Nova Cruz 

(0,858), Ielmo Marinho (0,827) e São Pedro (0,801). Na Leste, Natal (0,897), Arez 

(0,892), Montanhas (0,819) e Touros (0,801). 

Esses dados explicitados ratificam a existência de profunda concentração da 

malha fundiária municipal até o fim de 1989. Assim, resguardadas as particularidades 

                                                           
47 Conforme cita Magalhães (2008) com a promulgação da Constituição Federal de 1988, os municípios 

passaram a ser considerados entes federativos e a desempenhar um papel mais relevante na administração 

pública. Essas mudanças ocasionaram um crescimento vertiginoso das emancipações. No RN foram criados 

15 munícios após esse período, sendo eles: Major Sales, Itajá, Bodó, Fernando Pedroza, Venha Ver, Triunfo 

Potiguar, Tenente Laurentino Cruz, Caiçara do Norte, São Miguel de Touros, Serrinha dos Pintos, Tibau, 

Santa Maria, Rio do Fogo, Porto do Mangue e Jundiá. 
48 Como já ocorrido em outros momentos, utilizamos a regionalização do IBGE para situar e sequenciar as 

nossas reflexões. 
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(políticas e econômicas) da formação da estrutura agrária de cada município, 

consideramos que dois fatores principais podem explicar esses altos índices: em primeiro 

lugar, por identificarmos em parte desses municípios um número exacerbado de imóveis 

rurais com área inferior a 10 hectares. Em alguns casos, o número de imóveis dessa classe 

chega a representar mais de 50% do total de imóveis cadastrados do município, o que 

acaba impactando acentuadamente na minifundização do território e na elevação dos 

índices de concentração da terra. Em segundo lugar, por também identificarmos nesse 

período municípios com a malha fundiária entrecortada por grandes latifúndios, inclusive, 

com dimensão superior a 20.000 hectares, a exemplo dos imóveis rurais Montenegro 

Agropastoril S/A (21.928 ha) em Ipanguaçu e Mossoró Agroindustrial S/A (20.873 ha) 

em Mossoró.  

Por conseguinte, os municípios com concentração de média a forte estão 

localizados, sobretudo, na Mesorregião Oeste. Assim, destacamos os que fazem parte da 

região serrana, uma porção do território potiguar com intensa fragmentação (sem a 

presença de grandes latifúndios), tanto pelas características naturais quanto pelas formas 

diferenciadas de uso do solo. Destes, podemos citar os municípios de Pilões (0,657), 

Frutuoso Gomes (0,612) e Rafael Fernandes (0,598).  

No que concerne aos municípios de concentração mais baixa (nula a fraca), 

evidenciamos Baía Formosa (0,313) na Mesorregião Leste – ainda que os dados apontem 

que a baixa concentração nesse município esteja relacionada a concentração absoluta de 

imóveis com área na faixa superior a mil hectares –, e Serra do Mel (0,131), na Oeste. No 

caso da Serra do Mel, onde o índice de concentração da terra manteve-se praticamente 

nulo ao fim do ano de 1989, os dados apontam que tal fato se deve à forma de divisão 

igualitária de suas terras, conforme cita Tavares: 

 

O município de Serra do Mel é formado por vinte e três vilas rurais com 

1196 estabelecimentos agrícolas de “50 hectares cada”. [...] O 

município originou-se de um projeto de colonização na década de 70 e 

foi concebido com o intuito de se transformar num polo regional de 

desenvolvimento. Seus objetivos eram ambiciosos: a ampliação da 

fronteira agrícola, dada pela incorporação de quase 62 mil hectares de 

terras até então improdutivas e, portanto, fora da economia de mercado 

e; modificação da estrutura fundiária, com o acesso à terra e a criação 

de 1196 unidades rurais médias, número suficiente para fornecer uma 

nova configuração à estrutura agrária da região, antes caracterizada pela 

presença de latifúndios e de grandes áreas de terras devolutas. 

(TAVARES, 2004, p. 9-10). 

 



145 
 

Por outro lado, é preciso salientar que até o final de 1989 (Governo Sarney), 

haviam sido implantados apenas 18 assentamentos rurais no Rio Grande do Norte via 

política de reforma agrária federal. Desse total, somente 3 foram implantados em áreas 

de grandes latifúndios. Os demais PA’s originaram-se a partir da desapropriação de 

imóveis de dimensão média-alta, com área variando na faixa de 200 a 1.000 hectares 

(INCRA, 2014). Em princípio, isso também contribui para explicar a estrutura fundiária 

concentradora no contexto potiguar naquele momento, pois o avanço do protecionismo 

do Estado às grandes propriedades – intensificado pelas transformações da agricultura 

capitalista –, foi fundamental para aprofundar o paradigma da concentração da 

propriedade privada (MARTINE, 1991). 

Segundo destaca Leite et al. (2004), com a política de ampliação dos projetos de 

assentamentos rurais ocorrida a partir dos anos de 1990, aconteceram mudanças positivas 

na redistribuição da terra, o que viabilizou o seu acesso pela classe de trabalhadores rurais 

historicamente excluídos, mas não alterou radicalmente o quadro da concentração 

fundiária na escala estadual. Entretanto, na escala local, “no nível das manchas” (dos 

municípios e estratos de área dos imóveis) as alterações na estrutura agrária foram mais 

visíveis e chegaram a ser, em alguns casos, bastante significativas (LEITE et al., 2004, p. 

258).  

Neste sentido, ao observarmos o Coeficiente de Gini da estrutura fundiária 

municipal do Rio Grande do Norte no ano de 2015 (Mapa 11), verificamos as variações 

espaço-temporais que ocorreram na mancha da concentração da terra nos municípios 

potiguares. 
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Fonte: INCRA, 2015. Elaboração do autor, 2016.
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Observando os níveis de concentração fundiária municipal apresentados no Mapa 

11, verificamos que no ano de 2015 foi incorporada uma nova faixa de classificação do 

Índice de Gini (muito forte a absoluta). Assim, dos 167 municípios criados no estado até 

o fim do período destacado, 0,6% apresentavam concentração de nula a fraca; 29,8% de 

média a forte; 68,4% de forte a muito forte e; 1,2% de muito forte a absoluta. Assim, 

considerando as mudanças ocorridas na trama locacional, destacamos que houve um leve 

crescimento dos municípios na faixa de classificação de média a forte e a redução dos 

municípios na faixa de forte a muito forte, ou seja, os indicadores apontam que ocorreram 

alterações na estrutura fundiária do estado potiguar entre 1989 e 2015, ainda que de forma 

pontual. 

Aprofundando essa análise comparativa, verificamos que na Mesorregião Oeste 

do estado, os municípios que obtiveram índices consideráveis de desconcentração foram: 

Areia Branca (0,859 para 0,697), Ipanguaçu (0,826 para 0,644), Pendências (0,784 para 

0,698) e Upanema (0,713 para 0,636). Na central, merecem destaque Lagoa Nova (0,830 

para 0,695), Acarí (0,779 para 0,684) e São José do Seridó (0,723 para 0,643). Na Agreste, 

são representativos os municípios de João Câmara (0,875 para 0,638), Lagoa de Velhos 

(0,790 para 0,691) e Senador Elói de Souza (0,769 para 0,682); por fim, na Leste: Touros 

(0,801 para 0,652) e Pedra Grande (0,733 para 0,664). 

Vale salientarmos que nos municípios descritos anteriormente a redução dos 

indicadores de concentração permitiu com que houvesse mudança na faixa de 

classificação (forte a muito forte para média a forte). Mas, em outros, a redução da 

concentração fundiária não foi incisiva a ponto de permitir a alteração da respectiva faixa. 

Em ambos os casos (onde a terra desconcentrou), percebemos a influência de dois fatores 

comuns na reestruturação do quadro fundiário: Primeiramente, pela expansão das áreas 

de reforma agrária in loco, haja vista que todos os municípios citados foram contemplados 

com a criação de projetos de assentamentos rurais entre as décadas de 1980 e 2010, sendo 

que as maiores taxas de desconcentração são verificadas nos municípios onde os lotes dos 

PA’s possuem área média próxima ao módulo fiscal municipal de 50 ha (em sua maioria 

implantados no Governo Lula). Em segundo lugar, por apresentarem quantidade elevada 

de processos de desapropriação para fins de reforma agrária de grandes latifúndios, alguns 

destes com dimensão superior a 15.000 ha, segundo constatamos nos dados do INCRA 

(2015). 

Portanto, como forma de evidenciar a importância da política de reforma agrária 

no reordenamento da estrutura fundiária municipal, na figura 13, apresentamos as 
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alterações ocorridas na área dos imóveis rurais de João Câmara, que foi o município do 

estado com maior índice de retração da concentração fundiária entre os anos de 1989 e 

2015.  

 

Figura 13 – Município de João Câmara (RN): variação da área dos 

imóveis rurais entre 1989 e 2015/por classe de área 

 
Fonte: INCRA/SR-19, 1990; 2015. Elaboração do autor, 2016. 

 

Assim, verificamos que no período analisado, a área dos latifúndios com dimensão 

superior a 1.000,1 ha decresceu de 43,9% para 21,1%. Num panorama inverso, a área dos 

imóveis rurais com dimensão de 20,1 a 50 ha, obteve crescimento vertiginoso de 6,5% 

para 33%, influenciado pela criação massiva de novos assentamentos de reforma agrária 

nas áreas dos latifúndios desapropriados. De forma geral, aproximadamente 23.025 ha de 

terra (que corresponde a 29,4% da área total de João Câmara) foram empregados na 

execução da política de reforma agrária, número expressivo diante dos 78.257 hectares 

pertencentes ao município até a data de 1989 (INCRA, 2014). 

Entretanto, ainda que tenha ocorrido mudanças nesses municípios destacados, não 

significa dizer que a terra encontra-se bem distribuída. A estrutura fundiária e o próprio 

Índice de Gini de João Câmara (de 0,875 em 1989 para 0,638 em 2015), revelam que as 

grandes propriedades ainda encravam as suas raízes no espaço rural. Vale salientarmos 

que a análise dos dados do INCRA (2015) evidencia que em grande parte dos municípios 

potiguares vêm ocorrendo o processo de ampliação do número de propriedades do 
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agronegócio com dimensão de área média-alta (500 até 1.000 hectares), comprovando a 

tendência do capital agrícola de se reinventar e garantir novas configurações à 

propriedade latifundiária para, simultaneamente, conquistar novos sub-espaços e impedir 

o avanço das ocupações com a consequente desapropriação de suas áreas. 

Com relação aos municípios onde ocorreu a reconcentração da estrutura fundiária, 

verificamos que tal fato se estabeleceu em virtude da ausência de intervenção por parte 

do Estado. Nestes, é rara a implantação de projetos de assentamento via política de 

reforma agrária federal e, como consequência, caracterizam-se pela constituição de novas 

propriedades latifundiárias ou a expansão destas a partir da incorporação da área de 

imóveis rurais adjacentes (INCRA, 1989; 2015), conforme explicitamos na tabela 7.  

 

Tabela 7 – Rio Grande do Norte: perfil de imóveis rurais em municípios 

com indicadores de reconcentração da estrutura fundiária 

 
Fonte: INCRA/SR-19, 1990; 2015. Elaboração do autor, 2016. 

 

Portanto, verificamos que os maiores índices de reconcentração fundiária entre 

1989 e 2015 ocorreram em municípios da Mesorregião Leste, numa grande área 

denominada de Nova Fronteira da Atividade Canavieira no Rio Grande do Norte 

(GUTIERREZ, 2007)49, que até meados da década de 2000 concentrava 

aproximadamente 92% da produção de cana-de-açúcar no estado. Assim, são exemplos 

de reconcentração da terra os municípios de Baía Formosa (0,313 para 0,854), Nísia 

                                                           
49 Os indicadores mais elevados de concentração e reconcentração da terra no RN estão aglutinados na 

referida Mesorregião. Nesta, verificamos a presença de latifúndios produtores de cana-de-açúcar que 

apresentam variação média de área entre 3 e 9 mil ha, a exemplo da Fazenda P. Pituba (7.794 ha) em Baía 

Formosa. Na Mesorregião Oeste, onde predomina a produção da fruticultura irrigada, os maiores latifúndios 

estão concentrados entre 1 e 3 mil ha, a exemplo da Del Monte F. P. do Brasil, que ocupa área de 1.193 ha 

no município de Ipanguaçu (INCRA, 2015).  
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Floresta (0,606 para 0,827), Ceará-Mirim (0,768 para 0,865), Goianinha (0,853 para 

0,877), São José de Mipibu (0,797 para 0,814) e Arez (0,891 para 0,918). Esses índices 

elevados de reconcentração da terra, conforme discorre Tavares, são resultantes 

 

do processo de modernização do circuito espacial canavieiro pela 

introdução de sistemas técnicos materiais e imateriais mais densos, que 

acarretou no aumento da arena de produção da cana-de-açúcar em todos 

os municípios que registram a presença dessa atividade, de modo que 

se constata a partir desse período uma intensa expansão do circuito 

espacial de produção canavieiro para outros sub-espaços, isto é, tem-se 

uma intensificação da concentração fundiária que já era acentuada nos 

municípios dominados pela atividade agrícola, sobretudo naqueles que 

concentram usinas, tais como: Ceará Mirim, Baia Formosa e Arez. 

Desse modo, podemos dizer que esse período marca a intensificação da 

expansão do capital industrial no espaço rural potiguar, pois 

presenciamos que grandes empresas do setor passam a adquirir grandes 

propriedades a partir dos incentivos fiscais concedidos pelo governo. 

(TAVARES, 2011, p. 8).   

 

Se a análise do Índice de Gini da estrutura fundiária municipal evidenciou que os 

níveis de concentração permaneceram praticamente inalterados – mesmo apresentando 

variabilidade pontual entre municípios –, quando observados de forma conjunta (os 

níveis), verificamos que a curva de (des)concentração obteve deslocamento ainda mais 

irrisório. Notoriamente, os poucos resultados alcançados foram oriundos da implantação 

dos projetos de assentamento via política de reforma agrária do INCRA no RN. Ainda 

assim, não foram suficientes para “alterar radicalmente o quadro de concentração da 

propriedade fundiária no plano estadual [...], motivo pelo qual não podemos classificar a 

política de assentamentos como um profundo processo de redistribuição fundiária” 

(LEITE, et al., 2004, p. 68). 

 Considerando essas especificidade destacadas, na figura 14 evidenciamos os 

indicadores de concentração da estrutura fundiária no grupo de municípios potiguares 

onde ocorreu a implantação de assentamentos rurais entre 1989 e 2015. 
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Figura 14 – Rio Grande do Norte: Índice de Gini da estrutura fundiária 

nos municípios com assentamentos rurais implantados entre 1989 e 2015 

 
Fonte dos dados: INCRA, 1990; 2015. Elaboração do autor, 2016. 

 

Analisando a figura 14, observamos que os municípios onde não ocorreu a criação 

de áreas de reforma agrária representam um percentual de aproximadamente 54% das 

unidades municipais emancipadas no estado. Por conseguinte, os outros 46% dizem 

respeito a quantidade de municípios no qual ocorreu a criação de assentamento de reforma 

agrária. Assim, mesmo sendo em menor quantidade, os municípios com PA’s 

implantados (entre 1989 e 2015) apresentavam em 1989 um Índice de Gini superior aos 

demais, o que pode ser explicado pela incidência mais elevada de grandes latifúndios 

nessas unidades municipais no momento referido. 

Na medida em que o INCRA foi criando novos projetos de assentamento, os 

indicadores de concentração nos municípios com PA’s foram se retraindo, alcançando o 

seu menor índice ao final de 2015 (de 0,761 em 1989 para 0,715 em 2015). Dessa forma, 

fica evidente que qualquer alteração na estrutura fundiária de um dado recorte territorial 

passa, antes de mais nada, por políticas públicas de caráter redistributivo: 

 

A reforma agrária redistributiva consiste numa ação do Estado que, num 

curto espaço de tempo, redistribui para o campesinato pobre uma 

quantidade significativa de terras privadas monopolizadas por grandes 

proprietários e grupos econômicos. Seu objetivo é democratizar a 

estrutura agrária e promover o desenvolvimento, o que pressupõe 

transformar as relações de poder econômico e político responsáveis pela 

reprodução da concentração fundiária. Enquanto política redistributiva, 
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implica, antes de tudo, a desapropriação de terras privadas que não 

cumprem a sua função social, mediante indenização pelo valor 

produtivo da terra, abaixo do preço de mercado. [...] Além disso, precisa 

vir acompanhada não só de um conjunto de ações na área de 

infraestrutura, educação, saúde e transporte, mas também de uma 

política agrícola que proteja e favoreça o campesinato. (PEREIRA, 

2006, p. 31-32). 

 

Entretanto, se por um lado a implantação de áreas reformadas via política pública 

ocasionou a retração do Índice de Gini da estrutura fundiária em parte dos municípios, 

por outro, no grupo de municípios onde não ocorreu a implantação de assentamentos 

rurais entre 1989 e 2015, o índice voltou a reconcentrar, conforme destacamos nos dados 

apresentados na figura 15. 

 

Figura 15 – Rio Grande do Norte: Índice de Gini da estrutura fundiária nos 

municípios sem assentamentos rurais implantados entre 1989 e 2015 

 
Fonte: INCRA, 1990; 2015. Elaboração do autor, 2016. 

 

Os dados explicitados evidenciam que diferentemente dos municípios onde 

ocorreu a implantação de assentamentos rurais entre 1989 e 2015 e, consequentemente, a 

retração dos indicadores de concentração, naqueles onde não foram implantadas novas 

áreas de reforma agrária entre o período supracitado ocorreu processo pontual de 

reconcentração da estrutura fundiária (de 0,728 para 0,736). Assim, mesmo levando em 

consideração que a própria configuração territorial de parte dos municípios do Rio Grande 

do Norte não comporta a implementação de grandes áreas de reforma agrária, não 
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significa dizer que nestes as possibilidades de assentar trabalhadores rurais estão 

exauridas. O grande “gargalo” do processo de redistribuição da terra é que em virtude da 

ineficiência histórica do Estado, busca-se assentar o maior número possível de 

trabalhadores rurais, fragmentando ainda mais as propriedades e, em alguns casos, 

ampliando consideravelmente o percentual de área concentrada nas mãos de poucos 

latifundiários.  

Ao sobrepormos o comportamento do Índice de Gini da estrutura fundiária 

potiguar delimitado nesta pesquisa (anos de 1989 e 2015) aos indicadores do mesmo 

estado inferido nas análises de Girardi (anos de 1992; 1998; 2003), é possível traçarmos 

um panorama mais abrangente de como as mudanças na dinâmica espaço-temporal 

contribuíram para alterar a curva concentracionista da propriedade no RN. Vale 

destacarmos que Girardi (2008), na tentativa de referendar o Índice de Gini da estrutura 

fundiária das unidades federativas do Brasil (Anexo 2), utilizou os mesmos critérios que 

aplicamos na presente pesquisa, ou seja, delimitou os indicadores de concentração da terra 

a partir dos dados de imóveis rurais indexados no Sistema Nacional de Cadastro Rural-

SNCR do INCRA50.  

Portanto, observando a figura 16, que apresenta a variação do Índice de Gini da 

estrutura fundiária no estado do Rio Grande do Norte de 1989 a 2015, constatamos Índice 

de Gini de 0,742 para o ano inicial destacado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Duas fontes, sob distintas perspectivas, alimentam os estudos referentes à estrutura fundiária. A primeira, 

diz respeito aos dados dos imóveis rurais cadastrados pelo INCRA, que permitem determinar a constituição 

do espaço agrário a partir dos seus detentores (proprietários). A Segunda, extraída dos Censos do IBGE, 

são os dados dos estabelecimentos agropecuários, que evidenciam a forma como os produtores rurais 

ocupam tal espaço (CARDIM, 2005). 
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Figura 16 – Rio Grande do Norte: variação do Índice de Gini da estrutura 

fundiária entre 1989 e 2015 

 
Fonte: INCRA, 1990; 2015. Girardi, 2008. Elaboração do autor, 2016. 

 

Por conseguinte, esse índice obteve leve retração no ano de 1992, momento em 

que ocorreu parcas intervenções na estrutura agrária potiguar com a desapropriação dos 

primeiros grandes latifúndios, tanto pela política reformista do Governo Sarney, quanto 

pelas ações pontuais de desapropriação de imóveis rurais executada pelo Instituto de 

Terras do Rio Grande do Norte (ITERN), autarquia do governo estadual responsável pela 

condução das políticas públicas para o campo. 

Entre 1992 e 1998, o Índice de Gini da estrutura fundiária obteve o maior 

crescimento entre todos os períodos destacados, em torno de 0,020 pontos (de 0,739 para 

0,759). Este, caracteriza-se como o momento de profundas transformações socioespaciais 

que acirraram a miséria e a desigualdade no campo, ocasionadas pela consolidação das 

políticas neoliberais durante os governos Collor-Itamar e Fernando Henrique Cardoso. 

Dessa forma, mesmo levando em consideração que no primeiro mandato de FHC (1995-

1998) houve o maior percentual de assentamentos rurais implantados no RN, 

 

[...] esses índices são suficientes para sustentar a hipótese de que, na 

prática, a Política Fundiária do Governo Fernando Henrique Cardoso 

capitulou ante as pressões e interesses de latifundiários. [...] O resultado 

de sua prática administrativa e política da Reforma Agrária, é 

francamente favorável à perpetuação do status quo no campo, de 

concentração das terras e dos privilégios em mãos das oligarquias 

agrárias [...] As evidências de que houve um aumento na concentração 

de terras nos anos recentes ficam fortalecidas, indicando que a Política 
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Fundiária implementada neste período não tem, ao contrário do que 

defendeu o Governo, promovido a democratização do acesso à terra e a 

consequente superação da anacrônica estrutura fundiária. (GUIDUCCI 

FILHO, 2001, p. 93). 

 

Entre 1999 e 2002, que corresponde a todo o segundo mandato de FHC, o índice 

de concentração da terra no estado tem uma leve retração (de 0,759 para 0,752) mas, ainda 

assim, foi irrisório diante da quantidade de assentamentos criados. Na realidade, o 

objetivo da reforma agrária neoliberal nunca foi promover a reestruturação do quadro 

fundiário, mas apenas empurrá-lo para frente. Ao reduzir o programa de reforma agrária 

à mera distribuição de lotes de terra diminutos, o governo não apenas contribuiu para 

concentrar essa estrutura, como também alargou o cenário de instabilidade ao qual os 

trabalhadores rurais ainda hoje permanecem submetidos (SAMPAIO, 2013, p. 227). 

Entre 2003 e 2015 – período em que se insere o primeiro e segundo mandatos do 

Governo Lula (2003-2006/2007-2010) –, constatamos que o Índice de Gini da estrutura 

fundiária potiguar alcançou o seu menor nível. Portanto, ainda que não corresponda ao 

período de maior avanço do número de assentamentos criados, tal fato se constitui pela 

política de qualificação dos assentamentos de reforma agrária durante esse governo, 

priorizando-se a distribuição de lotes de terra mais bem equacionados em relação a 

dimensão de área dos módulos fiscais municipais, consequentemente, aumentando a área 

ocupada por lotes de “tamanho médio”, conforme destacamos anteriormente no mapa 9.  

Por fim, mediante os apontamentos realizados, observamos que mesmo tendo 

ocorrido alterações no perfil da estrutura fundiária potiguar, a terra ainda permanece 

apresentando índices elevados de concentração. Dubiamente, as intervenções realizadas 

no território contribuíram para acentuar desigualdades e manter o monopólio da 

propriedade privada praticamente inalterado. Assim, a trajetória de exclusão no campo 

continuará seguindo seu curso, uma vez que, ao negar o direito do acesso à terra por parte 

de milhares de trabalhadores rurais pauperizados, o Estado também se exime de garantir 

que estes tenham materializados seus direitos mais básicos, como saúde, educação, 

trabalho e renda. É o que propomos a pontuar em outras discussões que se seguem.  

 

4.3.2 Impactos sociais da política de reforma agrária: algumas considerações 

preliminares 

 

Sob a perspectiva intra-institucional (concepção/planejamento), a política de 

reforma agrária configura-se como importante mecanismo de redefinição das práticas 
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sociais no campo, garantidas, primeiramente, pela desapropriação de áreas e 

assentamento de trabalhadores rurais e, em seguida, pela consolidação de direitos e 

garantias fundamentais ao exercício pleno da cidadania. Neste sentido, entendemos por 

política pública efetiva àquela que ao transpor do plano teórico para o prático, corrobora 

para a manutenção de estratégias de desenvolvimento continuado das áreas reformadas, 

ou seja, que coloca em mesmo pé de igualdade o direito fundamental à propriedade da 

terra e a instituição das demais estruturas que permitam aos assentados ter garantida a sua 

reprodução (social e econômica), independência e autonomia plena: 

 

A criação do assentamento, ao invés de ser um ponto final de um 

processo de luta que às vezes durou anos e anos, tornou-se um ponto de 

partida para novas demandas daqueles que tiveram acesso à terra e que 

procuram nela se viabilizar econômica e socialmente: escolas, 

atendimento à saúde, estradas, transporte, créditos, assistência técnica 

são apenas algumas das reivindicações que emergem e que obrigam os 

assentados a intensificar experiências a que, na sua situação de vida 

anterior, dificilmente teriam acesso. Passam a organizar-se, procurar os 

poderes públicos, demandar, pressionar, negociar enfim um amplo 

espectro de atividades que os colocam frente ao exercício da 

participação política e que os levam a ter, em muitos municípios, peso 

no cotidiano da vida pública, impondo-se como interlocutores em 

diversas iniciativas. (LEITE et al,, 2004, p. 260). 

 

Sabemos, entretanto, que a instituição e manutenção dessas estratégias de 

desenvolvimento continuado torna-se difícil face aos problemas – de caráter político e 

econômico – que, historicamente, tem limitado a abrangência das ações institucionais. 

Em virtude disso, os impactos da política de assentamentos rurais, quiçá, da política de 

reforma agrária, continuam intimamente dependentes da intensificação de novas lutas, 

novas estratégias de organização para reivindicar o acesso aos direitos mais básicos, o 

que nem sempre acaba acontecendo. Consequentemente, o que se constata é que muitas 

das áreas de reforma agrária implantadas apresentam indicadores sociais baixos, seja pela 

indisponibilidade de infraestruturas no local ou pelas péssimas condições daquelas que 

foram instituídas durante o processo de assentamentos das famílias. Tal fato, acaba 

impactando negativamente na capacidade de reprodução dos assentados, materializada 

pela carência de ferramentas sociais de desenvolvimento, como o acesso a melhores 

condições de saúde e escolaridade. 

Conforme destacam Medeiros e Leite (2004), apesar dos investimentos realizados 

pelo poder público federal nos assentamentos da reforma agrária, ainda é perceptível a 

sua insuficiência, tanto na implementação de novos equipamentos sociais e infraestrutura, 
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quanto na qualidade dos equipamentos disponíveis nessas áreas. Quanto à infraestrutura 

social, especificamente, nas questões ligadas à saúde e educação, tem-se constatado 

situações de maior gravidade. Apesar de alguns assentamentos terem sido beneficiados 

com a construção de unidades físicas (postos de saúde e escolas), o grande problema está 

relacionado à pouca disponibilidade ou inexistência de recursos humanos para garantir o 

seu funcionamento regular. É comum constatarmos postos de saúde fechados por falta de 

pessoal ou medicamentos, escolas funcionando sem profissionais de ensino e de forma 

precária. Muitas vezes, o poder público municipal tem tomado para si a responsabilidade 

de garantir essa assistência continuada, mesmo havendo precariedade de seus recursos 

financeiros. Resumidamente, não se constatam profundas transformações de caráter 

social nos assentamentos oriundos da política de reforma agrária do INCRA, mas sim, 

melhorias pontuais em virtude das limitações existentes. 

Portanto, ainda que os impactos sociais da reforma agrária nas áreas de 

assentamento possam ser considerados insuficientes, tanto do ponto de vista da 

introdução de novas estruturas51 quanto pela adoção de medidas para qualificar àquelas 

pré-existentes, não se pode negar que em alguns desses locais identificamos situações 

exitosas, a depender da capacidade de articulação dos trabalhadores rurais e das políticas 

de intervenção em serviços sociais básicos realizadas pelos governos municipais. O fato 

é que essas situações exitosas não deveriam estar relacionadas apenas a casos isolados – 

como constatamos atualmente nas áreas de reforma agrária do Rio Grande do Norte – 

mas sim, representar o quadro social dos assentamentos rurais implantados em sua 

totalidade. Assim, o que deveria ser regra, inexiste pela maneira como se executa a 

reforma agrária, priorizando apenas o assentamento das famílias, muito embora isso 

ocorra em parte pela grande demanda por terra, e colocando a qualificação das áreas de 

reforma agrária para um momento subsequente. 

  

A criação dos assentamentos em si e as expectativas que os cercam 

acabam por dar origem a uma série de reivindicações. [...] A 

potencialização das demandas trazidas pelos assentados relaciona-se 

com sua capacidade organizativa e com a conjuntura política local em 

que se inserem, resultando, ao longo de sua constituição, quer no 

reforço dos tradicionais mecanismos de clientela, comuns em situações 

de precariedade, quer na constituição de novas lideranças que passam a 

disputar espaços públicos. Entre esses pontos, são múltiplas as 

                                                           
51 Quando recorremos ao termo estrutura, não estamos nos restringindo apenas às formas materiais 

presentes no assentamento, como por exemplo escolas, postos de saúde, mas sim a uma estrutura funcional 

(forma-ação-processo), que depende da disponibilidade de recursos humanos básicos, ou seja, profissionais 

habilitados em áreas específicas para poderem atuar nos assentamentos rurais. 
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potencialidades políticas dos assentamentos. Além das condições 

internas ao lote, diversos outros elementos de infraestrutura são 

indispensáveis à produção e à sobrevivência das famílias na área, e em 

grande medida dependem diretamente do Estado. (LEITE; 

MEDEIROS, 2004, p. 87). 

 

Nas análises realizadas, constatamos que as condições de infraestrutura produtiva 

e social, de boa parte das áreas de reforma agrária implantadas pelo INCRA no Rio 

Grande do Norte, não atendem às necessidades mais básicas da vida cotidiana. Talvez por 

isso, os próprios assentados estabelecem um rol de demandas consideradas mais 

prioritárias, numa tentativa de reivindicar o seu atendimento junto aos órgãos 

competentes. Desta maneira, a disponibilidade de unidades de escolarização e saúde, o 

abastecimento de água com qualidade (seja para consumo domiciliar ou para estruturar a 

produção agrícola) e a assistência técnica regular são, de forma geral, as demandas 

consideradas mais urgentes pelos assentados. Daí por diante, emergem àquelas 

consideradas secundárias, porém, tão importantes quanto estas, a exemplo da manutenção 

das vias de acesso ao assentamento, o serviço regular de recolhimento de lixo doméstico, 

a implementação de áreas de lazer, melhores condições de iluminação pública, dentre 

outras.  

Em alguns casos, consideramos que a falta de infraestrutura social ou produtiva 

dos assentamentos implantados, inclusive no estado potiguar, não resultam apenas da 

fragmentação das ações institucionais, mas sim, da ausência de planejamento efetivo 

durante a implementação de novas áreas de reforma agrária. É o que ocorre em alguns 

PA’s onde o acesso à água encontra-se dependente da pluviosidade ou do transporte 

externo (carros-pipa), sobretudo, por estarem situados em regiões onde o afloramento 

rochoso impede o acúmulo de água subterrânea e a consequente perfuração de poços para 

garantir o abastecimento da comunidade (ou nos casos onde o teor de salinidade da água 

é extremamente elevado). Da mesma maneira, verificamos situações onde o assentamento 

não consegue manter condições mínimas de produtividade, em virtude da pobreza de 

nutrientes ou de determinadas características do solo que impedem o plantio. Em ambos 

os casos destacados, a implementação de infraestruturas no PA perpassa o atendimento 

das demandas, haja vista que estão condicionadas à própria composição natural do lugar, 

ou seja, pela ineficiência do planejamento anterior à implantação do assentamento 

(sobretudo referente a escolha da área), parte das demandas produtivas ou sociais não 

poderão ser atendidas em sua plenitude pelo poder público. 
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Analisando as características sociais dos assentamentos de reforma agrária no Rio 

Grande do Norte até o ano de 2005, Fernandes relata que, sob o prisma da infraestrutura 

presente nessas áreas, é possível perceber grande precariedade dos serviços sociais mais 

básicos. Seja pela falta de abastecimento d’água, pela indisponibilidade de escolas nos 

assentamentos, ou pela inexistência de atividades geradoras de trabalho e renda, muitos 

trabalhadores rurais acabam optando por deixar o assentamento, haja vista o estado de 

abandono que alguns chegam a apresentar. Isso acaba sendo agravado pelo fato desses 

assentamentos estarem localizados em municípios pobres, onde a arrecadação é suficiente 

apenas para custear as despesas administrativas municipais, não sendo possível 

implementar políticas sociais mais sólidas para combater as deficiências socioeconômicas 

na qual a população dessas áreas rurais encontra-se submetida (FERNANDES, 2005). 

Entretanto, mesmo considerando esse quadro de abandono das áreas de reforma 

agrária implantadas pelo INCRA no estado, não se pode negar que a constituição dos 

assentamentos rurais representa, em si própria, um avanço inicial em direção a 

reestruturação mais ampla das dinâmicas sociais locais, sobretudo, se compararmos às 

péssimas condições de vida pretéritas dos trabalhadores rurais beneficiados. Como toda 

política pública, existem inúmeros problemas que precisam ser sanados, pois disso 

dependerá a consolidação das práticas sociais que delimitam o desenvolvimento e a 

autonomia plena do assentamento rural. Portanto, ainda que exista grande “precariedade 

do ponto de vista infraestrutural dos assentamentos, é preciso atentar para as mudanças 

que eles são capazes de imprimir nas experiências de vida da população, gerando 

melhores condições para as famílias instaladas” (FERNANDES, 2005, p. 182). 

Sob a perspectiva da verticalidade, as condições de infraestrutura presentes nos 

assentamentos podem revelar a dimensão dos impactos sociais resultantes da 

implementação da política pública. Contudo, a compreensão desses processos dependerá 

da sobreposição de outras condicionantes que acabam limitando ou ampliando as 

possibilidades de autonomia dessas áreas rurais. É preciso, então, aprofundarmos as 

nossas análises evidenciando a trama de situações de cada lugar e a influência desta na 

composição da estrutura social da reforma agrária no Rio Grande do Norte como um todo. 

É o que nos propomos a fazer no capítulo que se segue. 
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5. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS DOS ASSENTADOS DA 

REFORMA AGRÁRIA NO RIO GRANDE DO NORTE  

 

Nesse capítulo aprofundamos a análise das características socioeconômicas dos 

assentados da reforma agrária no estado do Rio Grande do Norte, a partir da correlação 

entre os diagnósticos político, econômico e social. Nesse contexto, evidenciamos os 

resultados efetivos da política pública para a melhoria das condições de vida das famílias 

assentadas, ou seja, buscando apontar em que medida a atuação do Estado tem permitido 

o reordenamento das dinâmicas socioterritoriais onde esses projetos se fazem presentes. 

 

5.1 A política de reforma agrária como instrumento de melhoria social no campo 

 

As análises acerca dos impactos da reforma agrária na conjuntura social do campo 

nos conduzem a interpretar duas formas indissociáveis de reestruturação via política 

pública. A primeira, diz respeito às mudanças na tessitura individual, de cada núcleo 

familiar, por meio da garantia do acesso à terra e aos demais instrumentos que permitam 

às famílias exercerem direitos historicamente indisponíveis. A segunda, compreende 

reestruturações mais amplas, sobretudo, de caráter econômico e social, fazendo com que 

a implantação dos assentamentos rurais sirva de ferramenta para provocar a ruptura do 

modelo de desenvolvimento que sempre causou a exclusão das parcelas da sociedade 

mais pauperizadas. Estes, a nosso ver, são caminhos indispensáveis para a interpretação 

das condições de desenvolvimento do meio rural no estado potiguar. 

 

5.1.1 A origem e o perfil das famílias assentadas  

 

Um aspecto importante da caracterização socioeconômica da população assentada 

consiste na identificação do local de origem e o perfil dos componentes de cada núcleo 

familiar. A identificação da origem se faz necessária por considerarmos que, por meio 

desta, compreendemos de que maneira ocorreu a articulação política das famílias durante 

a formação do assentamento, ou seja, é possível percebermos se a constituição do PA se 

deu por meio de lutas e processos de territorialização encabeçados pelos trabalhadores 

rurais da própria área ou daqueles oriundos de outras localidades. Não menos importante, 

o diagnóstico da composição dessas famílias nos permite perceber como estas encontram-

se inseridas no processo de desenvolvimento interno, já que cada família representa o elo 
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importante da consolidação social do lugar. Assim, dentre os aspectos abordados na 

referida caracterização, destacamos: o local de moradia anterior ao assentamento, a 

composição (sexo; tamanho), idade média dos componentes familiares e a ocupação dos 

assentados52. 

Portanto, no que concerne à localidade anterior de residência das famílias 

assentadas, verificamos, primeiramente, que o percentual de respostas afirmando serem 

oriundos da zona urbana do próprio município foi de 22,3% dos assentados da 

Mesorregião Leste, alcançando os níveis mais elevados na Agreste (25%) e na Central 

(27%), e obtendo o valor de 23,3% na Oeste, confirme evidenciamos na figura 17.  

 

Figura 17 – Rio Grande do Norte: local de residência das famílias 

anterior ao assentamento/por mesorregião  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016-2017. Elaboração do autor, 2017. 

 

Com relação às respostas daqueles afirmando serem oriundos de comunidades 

rurais próximas, verificamos que os maiores valores podem ser constatados na 

Mesorregião Agreste (37,5%) e, sobretudo, na Oeste onde esse índice alcançou 55,6% 

das respostas dadas pelos assentados. O percentual de respostas afirmando ter residido na 

zona rural de outros municípios anteriormente, foi mais significativo na Mesorregião 

Central (41,6%), enquanto a Leste apresentou a maior taxa de assentados que disseram 

ter vindo de outros estados (6,5%). 

                                                           
52 Abdicamos de abordar nesse momento a escolaridade dos membros das famílias. Tal discussão foi feita 

a posteriori durante a caracterização dos aspectos educacionais presentes nesses assentamentos.  
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Analisando mais a fundo os referidos valores da figura 17, percebemos que a 

predominância de assentados da Mesorregião Oeste que afirmaram terem residido 

anteriormente em áreas rurais circunvizinhas, pode ser explicada por dois fatores. Em 

primeiro lugar, por essa região ser historicamente marcada por maior atuação dos 

sindicatos, igreja e movimentos sociais do campo, a exemplo do MST, (que expandiu as 

suas ações in loco a partir da década de 1990), o que acabou contribuindo para o aumento 

do número de pessoas de áreas rurais engajadas na luta pela terra. Além disso, é preciso 

considerar o contexto de criação de boa parte desses assentamentos, já que a Mesorregião 

Oeste caracterizou-se, nas últimas décadas, pela absorção de mão-de-obra rural para o 

trabalho na fruticultura irrigada. Com o declínio da produção ocorrido entre o final da 

década de 1990 e início da década 2000, que contribuiu para a falência de médias e 

grandes agroindústrias (FRUNORTE, MAISA, Fazendas São João e Santa Júlia), os 

trabalhadores desses empreendimentos – que sempre viveram em condições 

socioeconômicas precárias – passaram a acampar nas fazendas e outras áreas ociosas na 

tentativa de reivindicar a implantação de assentamentos de reforma agrária para terem 

acesso a melhores condições de vida (NUNES, 2009). A priori, isso também elucida o 

porquê da elevada quantidade de famílias anteriormente residentes nas proximidades dos 

assentamentos implantados. 

 Quanto aos motivos que contribuíram para que os assentados saíssem dos antigos 

locais de residência para tornarem-se beneficiários da reforma agrária, verificamos que 

praticamente todas as respostas se referem à busca por melhores condições econômicas e 

sociais. Conforme os dados levantados em campo apontam (relativos a todas as 

mesorregiões), aproximadamente 19,7% vieram para o assentamento em busca de 

melhores condições de vida, enquanto para 31,4% o motivo principal foi a conquista de 

um lugar para morar. A categoria de respostas com maior índice foi daqueles que 

relataram ter conquistado um lugar para produzir e viver da agricultura, alcançando 

33,8% das repostas. Outros motivos menos citados como, por exemplo, sair do aluguel e 

deixar a cidade, obtiveram índice de aproximadamente 15,1%. De forma geral, a obtenção 

do lote de terra naquele momento permitiu que os trabalhadores rurais, na condição de 

assentados, tivessem 

 

[...] uma maior estabilidade e rearranjos nas estratégias de reprodução 

familiar que resultam, de modo geral, em uma melhoria dos 

rendimentos e das condições de vida, especialmente quando se 

considera a situação de pobreza e exclusão social que caracterizava 
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muitas dessas famílias anteriormente ao seu ingresso nos projetos de 

assentamento. (LEITE, et al., 2004, p. 234). 

 

Ao analisar o perfil das famílias assentadas, verificamos inicialmente que o 

percentual de membros do sexo masculino é superior ao do sexo feminino e, mesmo 

ocorrendo um padrão distributivo entre todas as mesorregiões do Rio Grande do Norte, 

os dados mais elevados podem ser observados na Central e Leste com 57,4% e 56,4%, 

respectivamente, conforme se verifica na Tabela 853.  

 

Tabela 8 – Rio Grande do Norte: perfil dos componentes das famílias assentadas/por 

mesorregião 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016-2017. Elaboração do autor, 2017. 

 

Partindo para a análise do tamanho médio das famílias (por faixas de componentes 

e mesorregião), verificamos que as que possuem um único membro obtiveram maior 

índice na Central (8,7%) e o seu menor valor na Agreste (2,2%). As famílias com 2 a 4 

                                                           
53 A princípio, a saída das mulheres para o mercado de trabalho urbano e a dificuldade dos homens em 

estabelecer matrimônio com mulheres da área urbana, poderiam explicar esse crescimento da população 

assentada do sexo masculino. 
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membros, também foram mais representativas na Central, atingindo o pico de 63% das 

famílias da referida mesorregião. As que possuem de 5 a 7 membros tiveram maior taxa 

na Leste (28,5%), enquanto aquelas com 8 a 10 pessoas também foram mais 

representativas nessa mesma região (14,3% do total de famílias). Assim, dentre os valores 

de referência expostos, destacamos os da Mesorregião Leste e Agreste, onde verificamos 

– em campo – várias famílias compostas por 10 membros, o que pode ser considerado um 

percentual relativamente alto se comparado aos padrões apresentados pelas demais 

mesorregiões.  

Quanto às faixas de idade dos membros das famílias, destacamos a que 

compreende pessoas de 11 a 25 anos, onde os níveis percentuais foram mais altos em três 

mesorregiões (Leste 32,8%; Agreste 30,1%; Oeste 38,4%). Na nossa perspectiva, esses 

dados são bastante preocupantes, já que durante a pesquisa empírica constatamos que a 

maioria dos assentamentos não dispõem de estruturas socioeconômicas para atender às 

necessidades específicas dessa faixa etária, tais como: oportunidades de formação 

educacional continuada voltada para atuação no PA, capacitação para inserção no 

mercado com enfoque na potencialização produtiva interna, opções de lazer, socialização, 

etc. Evidentemente, “o acompanhamento dos planos, programas e ações são necessários 

para identificar e aprimorar a forma de acesso [...] à políticas de desenvolvimento agrário 

essenciais para garantir as condições de permanência dos jovens e das jovens no campo” 

(LIMA et al., 2013, p. 6). 

Ainda em relação à tabela 8, observamos que a ocupação dos assentados ficou 

concentrada em três afirmativas centrais, sendo elas: Agricultor (Leste 44,3%; Agreste 

39,3%; Central 41,3%; Oeste 35,1%), Estudante (Leste 27,8%; Agreste 31,2%; Central 

22,2%; Oeste 26,7%) e Aposentado (Leste 10%; Agreste 9,8%; Central 15,9%; Oeste 

9,7%). Também identificamos percentuais significativos de trabalho acessório (exercido 

fora do lote), dentre os quais, destacamos as atividades informais temporárias e o emprego 

assalariado. Vale destacarmos que nesse aspecto as respostas foram coletadas de forma 

espontânea, ou seja, mesmo que ao longo da entrevista ficasse claro que o membro 

familiar não praticava a atividade (como por exemplo a agricultura), registramos, para 

fins de tabulação, a ocupação que eles afirmavam exercer quando questionados. 

Por fim, resguardadas as particularidades dos assentados e famílias de cada 

mesorregião, consideramos que o quadro geral evidenciou a predominância de 

características relativamente próximas. As diferenças mais pontuais podem – e devem – 
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ser relacionadas aos aspectos socioeconômicos e políticos das famílias e áreas rurais onde 

estas residem. 

 

5.1.2 Diagnóstico das condições de estrutura das residências  

 

O diagnóstico das condições de habitação também se constitui como importante 

mecanismo de caracterização social dos assentados da política de reforma agrária, pois a 

construção e a reconstrução de um novo modo de vida pelos trabalhadores rurais inclui, 

em um primeiro momento, a implantação de uma estrutura de moradia minimamente 

adequada, que proporcione conforto às famílias (BERGAMASCO, 1997). Neste sentido, 

a análise empreendida levou em consideração dois aspectos distintos dos domicílios, 

sendo eles: o diagnóstico da estrutura interna, relacionado à qualidade da construção 

(materiais utilizados) e a quantidade e perfil dos cômodos da residência; por conseguinte, 

o diagnóstico da estrutura externa, que se refere a disponibilidade e condições de 

esgotamento sanitário, acesso à agua, eletrificação e destinação dos resíduos sólidos. 

Portanto, em se tratando da infraestrutura interna, observamos que na maioria dos 

PA’s visitados as residências apresentam um modelo padronizado de edificação, 

sobretudo, aquelas que foram erguidas mais recentemente, onde as famílias assentadas 

não realizaram adequações na estrutura. Conforme verificamos, as alterações do padrão 

domiciliar são influenciadas pela capacidade de acomodação interna, ou seja, nas 

residências habitadas por famílias com uma quantidade maior de membros ocorreu a 

construção de novos cômodos, principalmente de quartos. Há, também, os casos em que 

os filhos dos assentados acabaram constituindo uma outra família, agregando novas 

residências (ou novos cômodos) na área da agrovila destinada a moradia do assentado. 

Com relação a qualidade das construções, verificamos que as residências antigas 

também são as mais precárias do ponto de vista estrutural, conforme destacamos na figura 

18. Estas, além de terem sido edificadas a partir de projetos mais simples (muitas delas 

sem alpendre ou área de serviço), apresentam rachaduras ou pontos de infiltração na parte 

externa, o que acaba comprometendo a habitabilidade pela família. Os casos mais 

preocupantes são aqueles em que o assentado nunca foi beneficiado por políticas sociais 

de melhoria das condições de habitação no campo, implementadas com recursos do 

Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). 
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Figura 18 – Rio Grande do Norte: residências nos assentamentos Fazenda Feijão 

(Pedro Avelino) e Catingueira (Baraúna) 

 
Fonte: Banco de imagens do autor/pesquisa de campo, 2016. 

 

Mesmo havendo casos de maior precariedade, constatamos que todas as 

residências visitadas possuem energia elétrica, as paredes de alvenaria e a cobertura de 

telha cerâmica. Em alguns lotes (das agrovilas), onde identificamos a existência de 

pequenas construções de pau-a-pique, geralmente, se referem a locais de depósito ou 

dispensa utilizados pelos assentados para acondicionar as ferramentas da lida cotidiana, 

já que a maioria das residências dos assentamentos rurais são relativamente pequenas, 

consequentemente, não dispondo de cômodos destinados a essa finalidade. 

Portanto, no que concerne a quantidade e perfil dos cômodos, identificamos que 

nos assentamentos de todas as mesorregiões do estado predominam residências com 5 ou 

mais espaços internos, conforme evidenciamos na tabela 9. Frequentemente, são 

compostas por 2 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro e, alguns casos, uma pequena área 

(varanda ou área de serviço). Por outro lado, em situações mais atípicas, ou seja, em que 

constatamos residências com número de cômodos significativamente elevado para os 

padrões de construção do PA (7 ou mais cômodos), identificamos que estas pertencem a 

assentados que possuem melhores condições socioeconômicas ou que a quantidade de 

membros da família é bastante elevada. 
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Tabela 9 – Rio Grande do Norte: quantidade e perfil dos cômodos nas 

residências dos assentamentos/por mesorregião 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016-2017. Elaboração do autor, 2017. 

 

Assim, conforme observamos na tabela 9, mais de 90% das residências 

construídas nos assentamentos visitados possuem 5 ou mais cômodos, sendo que o maior 

índice foi verificado na Mesorregião Agreste, que apresentou um total de 95,7% dos 

domicílios na faixa de enquadramento supracitada. A Mesorregião Oeste, por sua vez, 

apresentou o percentual mais alto de residências com 3 ou 4 (5,3%), como também, foi a 

única onde identificamos a presença de uma residência com 2 cômodos (residência 

conjugada de um filho de assentado). 

Com relação ao perfil dos cômodos, destacamos, primeiramente, que a maioria 

significativa das residências possuem 2 quartos, com variação entre 46,8% na 

Mesorregião Agreste e 76,9% na Oeste. Vale destacarmos que os assentamentos da Leste 

e Agreste foram os que apresentaram o maior percentual de residências com 3 ou mais 

quartos, o que pode ser explicado pela concentração mais significativa de famílias com 8 
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a 10 membros entre todas as mesorregiões, conforme abordamos no tópico 5.1.1 (origem 

e perfil das famílias assentadas). 

A presença de cozinhas e banheiro manteve o mesmo perfil de concentração entre 

as mesorregiões (1 por residência), mas apenas na Central verificamos 1 residência com 

mais de 1 cozinha. A disponibilidade de áreas de serviço foi mais significativa na 

Mesorregião Central e, geralmente, foram construídas pelos assentados após a conquista 

do lote com recursos financeiros do “cheque reforma”54. 

Conforme verificamos nos dados levantados em campo, todas as residências 

dispõem de água potável para consumo familiar, ainda que em diferentes níveis de 

qualidade e de acesso. Dentre as formas descritas pelos entrevistados, predominou o 

acesso a partir da rede distribuidora, que geralmente ocorre quando o assentamento fica 

situado próximo aos centros urbanos ou, sobretudo, quando é entrecortado pelos sistemas 

de adutora da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN). Esse 

índice referido foi mais significativo em assentamentos das mesorregiões Oeste (61,4%), 

Central (45,6%) e Leste (38%), enquanto na Agreste predominou o maior acesso via 

cisterna (38,2%) (Tabela 10). Vale destacar, também, o acesso via caminhão pipa – que 

apresentou índices consideráveis na Oeste e Agreste – pois é uma fonte de abastecimento 

importante para as residências de assentamentos situados em áreas rurais longínquas 

onde, muitas vezes, não existe outra forma de acesso. 

 

Tabela 10 – Rio Grande do Norte: condições de acesso e armazenamento da água nas 

residências dos assentamentos/por mesorregião55 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016-2017. Elaboração do autor, 2017. 

                                                           
54 O cheque reforma é o recurso financeiro destinado pelo PNHR para os assentados da reforma agrária. 
55 Nas tabelas onde apresentamos as condições de acesso à água e de destinação dos resíduos residenciais, 

a coleta dos dados foi feita de forma relativa, ou seja, foram consideradas todas as opções descritas pelos 

assentados, como por exemplo em relação ao lixo, pois muitos apontaram mais de uma forma. 
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Geralmente, o armazenamento da água ocorre em cisternas cobertas (do P1MC). 

Esse percentual é mais representativo nas Mesorregiões Agreste, Central e Oeste, que 

apresentaram índices respectivos de 91,4%, 84,7% e 63,1%. No caso dos assentamentos 

que recebem água da adutora ou poço, é comum o armazenamento ser feito em caixas 

elevadas tipo plástica (polietileno) ou fibrocimento, também sendo comum essa tipologia 

quando a cisterna da residência possui construção de baixa qualidade ou é inapropriada 

para a estocagem e uso domiciliar. O uso de baldes e vasilhames foi mais significativo 

em assentamentos rurais onde a água para consumo humano é oriunda de poços com alto 

teor de salinidade, sendo comum nesses locais a presença de uma unidade de filtragem e 

dessalinização, como evidenciamos na figura 19. 

 

Figura 19 – Rio Grande do Norte: dessalinizador implantado no 

Assentamento Patativa do Assaré II (Riachuelo) 

 
Fonte: Banco de imagens do autor/pesquisa de campo, 2016. 

 

No que diz respeito à destinação dos efluentes domésticos (Tabela 11), 

verificamos que na maioria das residências o descarte é feito em fossas rudimentares de 

alvenaria. Os percentuais mais elevados podem ser constatados nas Mesorregiões Agreste 

e Oeste, com 95,7% e 85,9%, respectivamente. Conforme relatos dos assentados, as 

fossas servem para captar o esgoto dos banheiros, enquanto à água servida das pias é 

exposta ou canalizada para pequenas plantas e hortas existentes no quintal das residências. 



170 
 

Vale destacarmos que esses dados da tabela 11 representam percentuais relativos, ou seja, 

foram apontados mais de uma forma de destinação pela população assentada. 

 

Tabela 11 – Rio Grande do Norte: destinação do efluentes e resíduos sólidos das 

residências dos assentamentos/por mesorregião 

 
 Fonte: Pesquisa de campo, 2016-2017. Elaboração do autor, 2017. 

 

Os resíduos sólidos têm como principal destino a queima, opção que foi relatada 

por grande parte dos assentados da Mesorregião Oeste (75,4%). De forma geral, o 

descarte é feito no próprio lote do assentado, ou em áreas coletivas destinadas pela 

comunidade para este fim, como verificamos no Assentamento Esperança, no Município 

de Upanema. As opções enterrado e exposto foram as menos citadas, enquanto em três 

mesorregiões constatamos um percentual significativo de residências que dispunham do 

serviço de coleta do lixo domiciliar (46,1% na Leste; 40,2% na Agreste; 39,1% na 

Central), o que não impede que estes assentados acabem depositando os materiais de 

maior volume na área interna do assentamento. A Mesorregião Oeste foi a única onde não 

identificamos o serviço de recolhimento do lixo nos assentamentos rurais visitados.  

Portanto, conforme observamos nos dados e discussões empreendidas, do ponto 

de vista estrutural as residências possuem qualidade média-baixa, considerando que ainda 

faltam políticas mais amplas de reestruturação das condições de habitação e saneamento 

básico. Entretanto, existem situações exitosas, ainda que pontuais, devido às 

características econômicas do assentado ou a disponibilidade dessas condições básicas no 

PA, têm permitido a essa população rural ter acesso à moradia com qualidade. 

 

5.1.3 Disponibilidade e acesso aos serviços essenciais 

 

Neste ponto, iniciamos a análise da disponibilidade e condições de acesso aos 

serviços considerados mais essenciais, como saúde e educação. Por considerarmos que 
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estes se constituem enquanto instrumentos capazes de potencializar ou, até certo ponto, 

inibir as demais nuances sociais dos assentados, buscamos dar maior relevo nas 

discussões empreendidas, articulando aspectos observados nas áreas visitadas com dados 

e informações mais gerais sobre ambas as nuances referidas. 

Ainda neste sentido, para situarmos os relatos dos assentados (entrevistados) sobre 

as condições sociais que eles dispõem nos PA’s, realizamos a identificação conforme a 

ordem de aplicação do questionário e a mesorregião à qual o assentado pertence, como 

exemplificamos a seguir:  

 

Mesorregião Leste: ordem de aplicação do questionário (Nº 25). Identificação – 

“ASSENTADO 25 L”; 

Mesorregião Agreste: ordem de aplicação do questionário (Nº 09). Identificação – 

“ASSENTADO 09 A”; 

Mesorregião Central: ordem de aplicação do questionário (Nº 11). Identificação – 

“ASSENTADO 11 C”; 

Mesorregião Oeste: ordem de aplicação do questionário (Nº 22). Identificação – 

“ASSENTADO 22 O”; 

 

Essa estruturação também se fez necessária para facilitar a sobreposição de dados 

empíricos, percepções dos assentados e as considerações que realizamos sobre cada 

assentamento, de cada mesorregião e, dessa maneira, compreender – a partir da fala dos 

chefes de família – em que medida a implementação da política de reforma agrária no 

estado do Rio Grande do Norte permitiu a consolidação do direito à cidadania e à vida 

mais digna no campo.  

 

5.1.3.1 Particularidades dos serviços de saúde 

 

Sem dúvida, as condições de acesso e a qualidade dos serviços de saúde no 

contexto dos assentamentos rurais da política de reforma agrária no Rio Grande do Norte, 

se constituem um dos elementos considerados mais prioritários pelos entrevistados (e em 

muitos casos considerado o mais preocupante). Por se tratar de uma questão que envolve 

diretamente as condições de bem-estar pessoal e familiar, ficou implícito durante as 

entrevistas e diálogos mantidos com os chefes de família e as lideranças comunitárias que 

a dificuldade de acesso a esses serviços – salvo pouquíssimas exceções – tem sido algo 
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de natureza recorrente. Problemas de estrutura física, ausência de profissionais nas áreas 

específicas de atendimento, dificuldades no sistema de acesso, são apenas alguns dos 

problemas verificados nos assentamentos. 

 Conforme destaca Scopinho (2010), entre sentidos idealizados e práticas 

possíveis, o cuidado com a saúde nas áreas de reforma agrária vem sendo feito, sobretudo, 

a partir do estabelecimento de uma rede de atenção improvisada, voltada para atender as 

situações de caráter menos emergencial e de baixa complexidade, amparada por práticas 

complementares que, desenvolvidas no âmbito individual, pouco conseguem satisfazer as 

crônicas necessidades dessas comunidades rurais. As tentativas para solucionar os 

problemas e concretizar os ideais de saúde esbarram no atendimento das demais 

dificuldades que os assentamentos possuem, como as condições de produção, 

comercialização, de escolaridade e de infraestrutura geral. O resultado disso, é que cria-

se a cultura de submissão e dependência, que de uma forma ou de outra, acaba 

contribuindo para agravar as condições de saúde e bem-estar da população. 

Portanto, na tentativa de analisar os mecanismos de atendimento à saúde em 

assentamentos rurais implantados no estado potiguar, identificamos as condições 

estruturais da rede física (presença de unidades básicas de saúde; salubridade das 

instalações), a disponibilidade de profissionais para o atendimento da saúde de 

baixa/média complexidade (profissionais da atenção básica domiciliar e ambulatorial), a 

forma de acesso a esse atendimento, as condições de saúde dos componentes do núcleo 

familiar e a avaliação dos próprios assentados no tocante a qualidade do atendimento 

recebido e apoio do poder público nas questões que envolvem a saúde da população local. 

Portanto, com relação a disponibilidade de estabelecimentos de saúde nos 

“assentamentos visitados”, verificamos que na Mesorregião Leste apenas um único 

assentamento dispunha de Unidade Básica de Saúde (PA Lagoa do Sal/Touros). Na 

Central, em três assentamentos constatamos a existência de UBS’s (PA Santa Maria 

III/Guamaré; PA Venâncio Zacarias/Macau; PA Fazenda Feijão/Pedro Avelino). Na 

Oeste, apenas um assentamento visitado possui (1º de Maio/Caraúbas), enquanto a 

Mesorregião Agreste foi a única a não ser verificado nenhum estabelecimento de saúde 

da rede de atendimento básica pública. 

É importante destacarmos que quando nos referimos a estrutura de atendimento 

local, estamos nos restringindo apenas às unidades de saúde implantadas pelo poder 

público municipal e custeada com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) ou receita 

própria. Tal esclarecimento torna-se necessário em virtude da quantidade significativa de 
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assentamentos rurais disporem de locais de atendimento improvisados, ou seja, 

funcionando de forma adaptada em escolas, sede de associações ou em alguma das 

residências do assentamento que encontra-se ausente de moradores. Nestes casos, 

verificamos que o atendimento quase sempre deixa muito a desejar, sobretudo, em virtude 

da precariedade das instalações internas como, por exemplo, no assentamento Esperança, 

município de Upanema, onde o atendimento odontológico nunca foi realizado pela 

ausência de assepsia adequada das instalações. Tal fato é comum em muitas das 

comunidades rurais visitadas, enquanto em outras predominam situações onde o 

assentado precisa se deslocar para outras áreas rurais ou até à sede do próprio município, 

conforme podemos observar na fala dos entrevistados: 

 

O atendimento é feito lá na sede da associação, mas nunca foi de 

qualidade. [...] O dentista não vem porque não tem uma sala adequada. 

Tem um médico e uma enfermeira toda quinta-feira. (ASSENTADO 19 

O). 

 

Vem um médico lá pra sede (da associação). O presidente da associação 

fez umas reuniões e disse que iam trazer um posto de saúde pra o 

assentamento. A gente espera que venha mesmo. (ASSENTADO 18 A). 

 

É muito complicado quando adoece alguém aqui em casa. Até pra 

vacinar uma criança tem que ir pra o posto de saúde em Ielmo Marinho. 

(ASSENTADO 13 A). 

 

Conforme observamos, fica implícito na fala dos assentados as insatisfações por 

não disporem de atendimento de melhor qualidade. Entretanto, existem relatos em que os 

entrevistados demonstram estar acomodados com o atendimento, pois apesar de funcionar 

de forma improvisada, consideram que o simples fato de poder se consultar e resolver os 

problemas de saúde de seus familiares representa alguma forma de avanço, 

principalmente quando a oferta desse serviço não estava disponível anteriormente no PA. 

O fato é que mesmo havendo carência de estrutura, esses locais de atendimento tornam-

se suporte para as questões de saúde mais básicas (Figura 20) e, inegavelmente, são 

importantes diante da dificuldade financeira de parte significativa das famílias para se 

deslocarem até unidades de atendimento situadas fora das dependências do assentamento. 
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Figura 20 – Rio Grande do Norte: sede da associação dos moradores do 

PA Esperança/Upanema (local de oferta dos serviços de saúde) 

 
Fonte: Banco de imagens do autor/pesquisa de campo, 2016. 

 

Realidade bem oposta pode ser verificada nos assentamentos rurais implantados 

pelo INCRA onde ocorreram a construção de unidades básicas de saúde pelos governos 

municipais. Levando em consideração que a política de reforma agrária ocorre de maneira 

desarticulada, ou seja, com o assentamento das famílias nos lotes para depois se promover 

as ações de qualificação da área interna do PA, a maioria das UBS’s desses projetos 

possuem estrutura recente, com poucos anos de uso. É o caso, por exemplo, dos 

assentamentos 1º de Maio (Caraúbas) e Santa Maria III (Guamaré) que, mesmo tendo 

sido implantados a mais de 16 anos, só foram beneficiados com uma unidade básica de 

saúde a pouco mais de 2 anos (Figura 21). 
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Figura 21 – Rio Grande do Norte: Unidades Básicas de Saúde dos Assentamentos 

1º de Maio (em Caraúbas) e Santa Maria III (em Guamaré) 

 
Fonte: Banco de imagens do autor/pesquisa de campo, 2017. 

 

Ainda com relação a disponibilidade de estrutura básica para o atendimento à 

saúde nas áreas de assentamento, verificamos que a ausência desses estabelecimentos nos 

PA’s não encontra-se restrita apenas a parte dos assentamentos visitados. Conforme 

apontam os dados do Sistema Único de Saúde-DATASUS (2016), a maioria dos 

assentamentos implantados pelo INCRA não possui qualquer tipo de estrutura adequada 

para a execução de programas de saúde junto às famílias beneficiadas pela política 

pública. Assim, de 284 assentamentos implantados durante o período analisado, apenas 

17 foram beneficiados com unidades básicas56 (Mapa 12), número bastante irrisório 

diante da necessidade de melhoria das condições de saúde dos trabalhadores dessas áreas 

rurais. 

                                                           
56 Há o caso do assentamento MAISA que pela expressividade de sua área (19.700 ha) e quantidade de 

assentados (1.150), possui três unidades básicas de saúde situadas nas agrovilas Real, MAISA Principal e 

Vila Nova I, totalizando, assim, 19 UB’s nos PA’s do estado. 
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Fonte: Sistema Único de Saúde (DATASUS), 2016. Elaboração do autor, 2017.
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Observando os dados do mapa 12, verificamos que os maiores percentuais de 

unidades de saúde implantadas em assentamentos ocorreram naqueles situados em 

municípios da Mesorregião Central (em 8 PA’s), seguido pela Oeste (em 6 PA’s), e Leste 

(3 PA’s). Na Agreste, conforme aponta o SUS, não foi criada nenhuma unidade de 

atendimento à saúde, sendo todo o suporte realizado em locais improvisados, em 

comunidades rurais próximas e/ou na sede do próprio município. Destes, merece um 

maior destaque os assentamentos situados no Município de Guamaré, onde verificamos a 

existência de estabelecimentos de saúde em todos eles (PA’s Santa Maria III, Lagoa de 

Baixo, Santa Paz e Umarizeiro), possivelmente, reflexo de políticas públicas municipais 

que são abastecidas por receitas advindas de convênios federais e dos royalties da 

atividade petrolífera realizada no local. 

 Com relação aos profissionais de saúde que atuam nos assentamentos rurais onde 

a oferta desse serviço está disponível, conforme as respostas dadas pelos entrevistados de 

todas as mesorregiões, é mais significativa a presença de médicos (98,9%), enfermeiros 

(85,1%), dentistas (42,5%), técnicos de enfermagem (21,3%) e, em menor número, 

fisioterapeutas e psicólogos (5,3%) (estes dois últimos fazem parte da rede de 

atendimento aos assentados do município de Guamaré). No caso do atendimento 

odontológico, o acesso a esse serviço fica quase sempre condicionado à disponibilidade 

de estrutura interna, ou seja, praticamente só existe quando o assentamento possui 

unidade de saúde própria bem equipada.  

Com relação aos agentes comunitários de saúde (ACS), consideramos que os 

mesmos desempenham papel de grande importância no atendimento das necessidades 

básicas dessas comunidades, principalmente no acompanhamento de crianças, idosos e 

gestantes da Estratégia de Saúde da Família (ESF), assim como, na intermediação das 

consultas e exames dos demais assentados. Quanto à atuação desses profissionais, os 

dados da pesquisa empírica evidenciam que na Mesorregião Leste aproximadamente 81% 

dos entrevistados relataram receber o acompanhamento de um ACS. Na Agreste esse 

índice foi de 95,7%, alcançando o seu valor absoluto na Central (100%), e obtendo leve 

redução percentual na Oeste (94,7%). Baptistini e Figueiredo (2014) discorrem sobre a 

importância dos agentes na promoção das condições de saúde das áreas rurais: 

 

Alguns desafios podem ser apontados para o saber-fazer e saber-ser 

Agente Comunitário de Saúde como, por exemplo, o papel de 

“tradutor” do universo científico ao popular; a entrada no contexto e na 

problemática das famílias; a enorme variedade de contexto, exigindo 
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flexibilização em sua prática; a amplitude das finalidades da ESF, 

exigindo ora uma vertente mais assistencial e de vigilância e ora de 

promoção de saúde e qualidade de vida; a resistência da população às 

propostas de mudança de hábitos; os conflitos e dificuldade de 

relacionamento com os membros da comunidade e dentro da própria 

equipe de saúde; dentre outros. Além dos desafios já apontados, os ACS 

que trabalham na zona rural convivem, diariamente, com algumas 

situações que são singulares de seu labor. (BAPTISTINI; 

FIGUEIREDO, 2014, p. 54). 

 

Quando se trata de questões de saúde de média e alta complexidade, ou seja, ao 

precisarem de atendimento mais especializado, os assentados se deslocam para a própria 

sede municipal ou para aqueles municípios que são considerados polo de atendimento, 

situados em regiões que agregam as Unidades Regionais de Saúde Pública do estado 

(URSAP), como Natal, Mossoró, Caicó, Santa Cruz etc. Geralmente, os assentados 

recebem os primeiros atendimentos em estabelecimentos de saúde do município de 

origem e, mediante o nível complexidade existente, são transferidos para esses locais 

supracitados, conforme verificamos nos relatos dos entrevistados: 

 

Se for uma doença mais simples eu vou pra João Câmara, passo pelo 

médico e se precisar eles encaminham pra Natal. (ASSENTADO 14 C). 

 

Primeiro é atendido aqui (Município de Upanema), e se for um caso 

mais urgente a prefeitura manda deixar em Mossoró. (ASSENTADO 

12 O). 

 

Quando não resolve no postinho eu vou pra UPA em Mossoró. 

(ASSENTADO 18 O). 

 

Dessa maneira, constatamos que na Mesorregião Leste o percentual de 

entrevistados que relataram procurar atendimento especializado na sede/zona urbana do 

próprio município foi de 63,4%, enquanto 36,5% também afirmaram se deslocar para 

outros municípios. Na Agreste, o percentual de assentados que procuram atendimento na 

cidade foi de 63,3%, enquanto aqueles que se deslocam para fora esse índice foi de 33,8%. 

Na Central, o primeiro índice foi de 70,8%, enquanto o segundo apresentou o percentual 

de 29,1%. Na Oeste, por fim, o atendimento feito no próprio município obteve o 

percentual de 66,1%, enquanto o atendimento realizado fora do município de origem 

representou 38,8% das respostas dadas. Evidentemente, essas variações percentuais são 

influenciadas pela localização do município de pertencimento do assentado, ou seja, pela 

proximidade com esses polos de atendimento. Também não podemos deixar de destacar 

que a própria estrutura das pequenas prefeituras nem sempre comporta realizar o 
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deslocamento dos munícipes para outras regiões, o que também acaba influenciando nos 

locais onde é realizado o atendimento à saúde nos casos considerados mais graves. 

De qualquer modo, as condições de saúde de parte dos assentados evidenciam a 

necessidade de se realizar maior acompanhamento por parte dos profissionais 

especializados. Quando questionados sobre problemas de saúde crônicos existentes na 

família do entrevistado, constatamos que houve a afirmativa para 5 principais: problemas 

cardíacos, respiratórios, renais, de hipertensão e diabetes. Durante as entrevistas, fica 

bastante tácito na fala dos assentados a preocupação para com a carência do atendimento 

de urgência, principalmente em virtude de não haver disponibilidade de médicos 

diariamente nos postos de saúde dos assentamentos visitados. Além disso, existem as 

dificuldades de acesso em dias de atendimento no local, já que há um limite máximo de 

consultas e exames clínicos realizados pelos profissionais da saúde: 

 

Tem que ir cedo se quiser ser atendido. Já fui muitas vezes de 3 horas 

da manhã pra poder conseguir uma ficha. (ASSENTADO 14 L). 

 

A gente é atendido por ordem de chegada, e só é 15 consultas por dia. 

(ASSENTADO 18 C). 

 

Era pra ter mais fichas nos dias que tem atendimento. (ASSENTADO 

13 L). 

 

Como observamos nas falas dos assentados, mesmo quando há disponibilidade de 

serviço, o acesso a este, em alguns casos, ainda deixa a desejar. Entretanto, é importante 

salientar que nos casos em que as condições de atendimento não apresentam qualidade 

mínima, quando existe um melhor acolhimento dos profissionais da saúde para com os 

assentados, o nível de satisfação dos mesmos com o serviço obtido tende a ser maior. 

Assim, ao analisarmos o nível de satisfação das famílias com o atendimento recebido – 

seja nas Unidades básicas de Saúde ou em locais improvisados –, verificamos, 

primeiramente, que na Mesorregião Leste 42,2% dos assentados consideram-se 

satisfeitos, enquanto 57,8% afirmaram negativamente (Figura 22). 
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Figura 22 – Rio Grande do Norte: nível de satisfação dos assentados 

que têm acesso aos serviços de saúde/por mesorregião 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016-2017. Elaboração do autor, 2017. 

 

No Agreste, o índice de satisfação alcançou um percentual de aproximadamente 

55,5%, obtendo o acréscimo pontual na Central (62,5%), e mantendo-se na faixa dos 

58,3% na Mesorregião Oeste. Além dos fatores relatados, outros também são citados pela 

população na tentativa de qualificar o acesso aos serviços de saúde pública prestados 

nessas áreas, tais como: regularidade do sistema atendimento, acompanhamento médico-

domiciliar e a disponibilidade da medicação gratuita nos postos de saúde.  

Mediante as análises realizadas, não restam dúvidas de que a criação da rede de 

suporte à saúde nas áreas de reforma agrária é de fundamental importância para consolidar 

direitos básicos da população rural. Como todo sistema de atendimento do setor público, 

este também possui deficiências, mas que não diminuem a importância do atendimento 

básico que chega até essas comunidades rurais. 

 

5.1.3.2 Educação e reforma agrária: um eixo estrutural 

 

Assim como ocorre nos serviços de saúde pública, a implantação de sistemas de 

educação em áreas de reforma agrária torna-se fundamental para garantir que a autonomia 

política e socioeconômica dos assentados possa ser exercida em sua plenitude. Essa 

autonomia referida, contudo, não está circunscrita a um “estado de independência” dos 

assentados, mas sim, envolve a formação de sujeitos ativos, capazes de questionar e lutar 

por condições mais dignas e justas de vida nesses novos territórios de emancipação dos 
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trabalhadores rurais. Todas essas mudanças passam, obrigatoriamente, pela formação 

educacional consistente e, neste contexto,    

 

as escolas dos assentamentos rurais possuem papel importante para a 

reprodução social e manutenção da agricultura camponesa, seja nas 

estratégias que envolvem as atividades educacionais nas mesmas, seja 

a partir da dinâmica que envolve os sujeitos que compõe os 

assentamentos e suas relações. [...] Não podemos ignorar e menosprezar 

a questão da transformação via educação. Sabemos que a mudança 

estrutural de uma formação social requer diferentes estratégias e ações, 

tanto no campo político, quanto no econômico, porém, junto com as 

implementações políticas e econômicas precisamos de ações que 

promovam a transformação de valores e princípios, essas a partir da 

educação. (NOGUEIRA; GARCÍA, 2009, p. 2). 

 

Mediante isso, o diagnóstico das questões educacionais nos assentamentos de 

reforma agrária do estado do Rio Grande do Norte torna-se fundamental na tentativa de 

avaliarmos a extensão de determinadas práticas sociais pelos assentados. Dessa maneira, 

se fez necessário identificarmos a disponibilidade de instituições de ensino in loco, as 

faixas de ensino incorporadas nos estabelecimentos, os índices de escolaridade das 

famílias, as dificuldades educacionais existentes (sobretudo o deslocamento de alunos 

para fora do PA) e as transformações canalizadas pelos mais diversos processos de ensino 

e aprendizagem. 

Portanto, analisando incialmente a existência de instituições de ensino nos 

“assentamentos visitados”, constatamos que apenas 6 (de um total de 22) possuem 

escolas, todas de Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental. Na Mesorregião Central, 

possuem escolas os assentamentos Fazenda Feijão (Escola Municipal Lídia Maria C. de 

Araújo) e Santa Maria III (Escola Municipal Francisco Maciel de Assis). Na Leste os 

PA’s José Coelho da Silva (Escola Municipal Prof. Severino Bezerra) e São 

José/Pedregulho (Escola Municipal Ary Alecrim Pacheco). Na Agreste o PA Santa 

Terezinha (Creche Municipal Isabel Antônio Ferreira). Por fim, na Mesorregião Oeste, o 

PA Catingueira (Escola Municipal Porfírio Gabriel dos Anjos). 

Quando analisamos o panorama geral dos assentamentos implantados no estado, 

é possível verificarmos que a quantidade de estabelecimentos educacionais é 

significativamente superior ao de unidades de saúde. Tal comparação torna-se válida em 

virtude de considerarmos que ambos os serviços encontram-se inseridos no eixo de 

políticas públicas estruturantes, quiçá, essenciais para a população rural. Leite et al. 

(2004) destacam que a disponibilidade dos serviços básicos, como educação e saúde, 
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potencializa o desenvolvimento dos assentados e acabam impactando positivamente nas 

demais áreas sociais, políticas e econômicas. Além disso, permite que ocorra o rearranjo 

das estratégias de reprodução individual e coletiva na comunidade permanentemente.  

Portanto, ao observar os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) contidos no mapa 13, temos um panorama mais 

significativo acerca da configuração territorial dos assentamentos de reforma agrária que 

dispõem de estabelecimentos educacionais no estado do Rio Grande do Norte. Portanto, 

de 284 assentamentos rurais implantados entre a segunda metade da década de 1980 e o 

final da década de 2000, verificamos que em 82 deles existem escolas em pleno 

funcionamento, sendo que os maiores níveis de concentração das mesmas – por 

quantidade de PA’s implantados – pode ser verificado na Mesorregião Central (Mapa 13). 
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Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira-INEP (DATAESCOLA), 2015. Elaboração do autor, 2017.
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Aprofundando a análise geral e comparativa entre as Mesorregiões, constatamos 

que o percentual de assentamentos do estado com disponibilidade de estabelecimentos de 

ensino em pleno funcionamento é de aproximadamente 29% (82 PA’s com 95 escolas), 

conforme já relatado. Ainda segundo os dados do INEP, do total de assentamentos 

implantados na Mesorregião Leste, apenas 22,5% possuem estabelecimentos de ensino 

voltados a educação básica, enquanto o percentual dos que não possuem chega a 77,5%. 

Na Mesorregião Agreste, o percentual de disponibilidade de instituições de ensino 

apresenta valor aproximado de 38,7%, um acréscimo considerável se comparada a 

mesorregião anterior, conforme verificamos na figura 23.  

 

Figura 23 – Rio Grande do Norte: percentual de Instituições de 

Ensino “em funcionamento” nos assentamentos/por mesorregião 

 
Fonte: INEP (DATAESCOLA), 2015. Elaboração do autor, 2017. 

 

É na Central, contudo, onde verificamos o maior percentual de instituições de 

ensino em assentamentos entre todas as mesorregiões do estado, a qual apresenta 54,1% 

dos PA’s com escolas. Na Oeste, por fim, observamos o menor valor comparativo, onde 

apenas 18,6% dos assentamentos implantados nessa mesorregião dispõem de alguma 

escola. Vale destacarmos que os referidos números traduzem a realidade dos 

estabelecimentos/escolas que encontram-se atualmente em funcionamento, já que os 

dados fornecidos pelo INEP distingue a ocorrência de exercício profissional nas mesmas, 

ou seja, se estão em atividade, paralisadas ou se foram extintas. 
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Ainda com relação aos dados explanados, destacamos a significância da 

Mesorregião Central, já que além de possuir o percentual mais elevado de assentamentos 

com escolas, a configuração territorial destes PA’s (possuem maior proximidade) acaba 

facilitando o acesso e a oferta de ensino para a população rural daqueles que não possuem. 

Dentre os municípios desta mesorregião, destacamos Guamaré, pois assim como ocorre 

com os indicadores de estabelecimentos de saúde, todos os assentamentos implantados 

nesse município dispõem de unidades educacionais, contando com excelente qualidade 

de infraestrutura (Figura 24). Evidentemente, por possuir receita de royalties per capita57 

situada na categoria “Muito Alta” (R$892,04), espera-se que a implementação de ações e 

políticas públicas de educação no município possa ter um efeito mais abrangente, 

contribuindo para a fixação do homem nas áreas rurais e subsidiando programas da 

agricultura familiar que auxiliem no combate dos índices de pobreza e desigualdade social 

da população-alvo (GIVISIEZ; OLIVEIRA, 2007).  

 

Figura 24 – Rio Grande do Norte: Escola Municipal Francisco Maciel de 

Assis, no PA Santa Maria III (Guamaré) 

 
Fonte: Banco de imagens do autor/pesquisa de campo, 2016. 

 

Também não poderíamos deixar de apontar alguns aspectos referentes à 

Mesorregião Oeste, onde o índice de escolas em assentamentos de reforma agrária é o 

                                                           
57 Conforme destacam GIVISIEZ e OLIVEIRA (2007), os royalties per capita, que é a renda obtida por 

um ente federativo com a extração de petróleo e gás dividida pelo quantitativo populacional, encontra-se 

subdimensionado em cinco faixas de valoração, sendo elas em sequência: Muito Baixa, Baixa, Média, Alta 

e Muito Alta. No caso de Guamaré, esse índice alcança a faixa per capita máxima. 
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menor. Vale destacarmos que nessa mesorregião estão localizados 5 dos 7 maiores 

municípios do Rio Grande do Norte (Mossoró, Apodi, Assu, Governador Dix-Sept 

Rosado e Caraúbas) e, em virtude disso, há maiores distâncias entre os assentamentos 

rurais e as sedes dos municípios. Como faltam escolas em assentamentos próximos uns 

dos outros, a oferta de ensino aos assentados fica, teoricamente, mais dependente da 

disponibilização de meios de transporte pelo poder público, o que nem sempre ocorre 

com a qualidade e a frequência necessária para atender à demanda da população rural.  

Assim, considerando a dimensão da problemática referida nos assentamentos de 

reforma agrária, é possível afirmarmos que 

 

[...] a inexistência de escolas e de oferta de ensino nos assentamentos 

ou no seu entorno tem levado obrigatoriamente os jovens a se 

deslocarem para os centros urbanos, percorrendo quilômetros de 

distância de suas residências. A localização da escola dentro do 

assentamento seria fundamental porque ela é um espaço de socialização 

das novas gerações e de vivência de relações sociais que promovam um 

jeito determinado de ser calcado nos valores culturais da comunidade; 

e também a possibilidade de se viabilizar um projeto educacional que 

contemple as especificidades dos sujeitos, a peculiaridade do trabalho 

agrícola e os processos culturais enquanto uma matriz escolar. 

(ESQUERDO et al., 2013, p. 15). 

 

Essas dificuldades envolvendo as condições de educação nos assentamentos rurais 

do Rio Grande do Norte, como a falta de instituições de ensino adequadas, impactam 

negativamente na vida escolar de parte significativa do assentados. Como resultado disso, 

observamos que os índices de analfabetismo, desistência e evasão de alunos oriundos do 

campo têm sido maiores quando comparados aos da zona urbana, sobretudo, se levarmos 

em consideração que ao longo dos anos não houve políticas públicas educacionais 

efetivas, mas sim, ações pontuais que pouco contribuíram para consolidar a educação no 

campo. Na própria fala dos assentados é possível perceber a sua preocupação em relação 

as condições de ensino nessas áreas: 

 

Eu não tenho como pagar o carro de linha todo dia pra ele (filho) ir pra 

escola. (ENTREVISTADO 29 O). 

 

Meu filho mais novo estuda no assentamento e o mais velho lá em Baixa 

do Meio (comunidade). Infelizmente aqui só tem o fundamental. 

(ENTREVISTADO 4 C). 

 

Tem muitos desistindo porque o ônibus da prefeitura que vem pegar os 

alunos falta demais. (ENTREVISTADO 39 O). 
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Existem, ainda, situações onde a disponibilidade de uma escola no assentamento 

representa bem mais do que ter acesso à educação pública de qualidade. Foi o que 

constatamos em assentamentos rurais mais pauperizados onde parte da população 

assentada vive em condições socioeconômicas relativamente precárias, como por 

exemplo no PA Santa Terezinha, Município de João Câmara. As dificuldades financeiras 

chegam a ser tamanhas que durante as entrevistas com alguns assentados, ficou 

perceptível a importância da escola na alimentação diária dos filhos dos chefes dos 

assentados. Evidentemente, nos casos referidos a disponibilidade das mesmas nos 

assentamentos vai além da questão educacional, acaba tornando-se uma questão 

eminentemente social, para garantir pelo menos uma refeição para as crianças 

  Não menos preocupante, é a situação da falta de disponibilidade equitativa dos 

variados níveis de ensino, já que as poucas escolas existentes em áreas de assentamento 

do estado concentram a oferta de vagas em séries iniciais, sobretudo, na Educação Infantil 

(creche e pré-escola) e Ensino Fundamental I, conforme apontam os dados do INEP 

(2015). Assim, observando a figura 25, percebemos inicialmente que a Educação Infantil 

apresenta o segundo maior índice de oferta de ensino entre as escolas, com o percentual 

de 90,2% na Mesorregião Oeste, 88,4% na Central, 85,2% na Agreste e obtendo o menor 

índice na Leste (81,4%). O fundamental, por sua vez, é o nível de ensino mais ofertado, 

obtendo o maior percentual nas escolas da Mesorregião Oeste (93,5%) e o seu menor na 

Agreste (89,5%).  

A oferta de ensino para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), obteve os maiores 

percentuais nas mesorregiões Central e Agreste (15,6% e 18,1%, respectivamente), e 

apresentou o menor índice na Oeste (apenas 6,1%). O Médio, foi o nível de ensino que 

obteve o pior índice de oferta, já que apresentou um percentual de 3,3%, restringindo-se 

apenas à Mesorregião Oeste do Estado.  

Diante dos dados apontados, é possível reafirmar que a participação dos gestores 

municipais na manutenção do ensino nesses PA’s tem sido relativamente satisfatória, já 

que a maioria dessas instituições são geridas através dos escassos repasses 

governamentais realizados para as prefeituras. 
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Figura 25 – Rio Grande do Norte: variação percentual dos níveis de 

oferta de ensino das escolas de assentamentos rurais/por mesorregião 

 
Fonte: INEP (DATAESCOLA), 2015. Elaboração do autor, 2017. 

 

Mesmo diante da escassez de recursos dos municípios, as intervenções realizadas 

garantem ao menos o funcionamento diário dessas escolas nos PA’s com o básico 

(profissionais e material de expediente). Por outro lado, ao analisarmos as ações no 

âmbito da política educacional estadual, consideramos que pouco conseguiu-se avançar, 

já que a presença de instituições de escolarização nos níveis mais avançados – em se 

tratando de faixas de ensino – praticamente inexiste. No Ensino Médio, por exemplo, 

apenas um PA em todo o estado disponibiliza a oferta desse de nível ensino (Escola 

Estadual Gilberto Rola no assentamento MAISA) que, mesmo assim, não comporta a 

quantidade de alunos filhos das famílias assentadas in loco. 

Por fim, analisando os níveis de instrução escolar da população assentada, 

constatamos que as mesorregiões Oeste e Central apresentaram índices mais 

consideráveis de assentados sem escolaridade, respectivamente 23,2% e 25,6%. Em parte, 

isso pode ser explicado pela pouca disponibilidade de escolas e programas de educação 

jovem e adulta nos assentamentos rurais. Esse percentual compreende, sobretudo, a 

população mais idosa que, pelas circunstâncias de vida pretéritas e atuais do local, não 

tiveram condições de acesso aos estudos. Vale ressaltarmos que apesar de parte desses 

assentados ter frequentado algum programa de escolarização no PA, em virtude da falta 

de estrutura e de profissionais, a oferta de ensino acabou cessando. Como 

aproximadamente 90% dos assentamentos visitados não possuem programas de educação 
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jovem e adulta no campo, tem ocorrido a manutenção das baixas condições educacionais 

em grande parte das áreas reformadas. 

 

Tabela 12 – Rio Grande do Norte: níveis de instrução escolar da população 

assentada/por mesorregião 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016-2017. Elaboração do autor, 2017. 

 

O maior percentual de assentados com Ensino Fundamental Incompleto pode ser 

verificado na Mesorregião Leste (58,4%). Nessa mesma região, constatamos que o 

percentual de assentados com Fundamental Completo é de aproximadamente 6,3%. Vale 

destacarmos que essas faixas de escolaridade compreendem o número de 

crianças/adolescentes com idade superior a 14 anos (foram desconsiderados abaixo dessa 

faixa), assim como, assentados mais adultos que estão cursando ou chegaram a frequentar 

os anos iniciais da escolarização. 

O percentual de assentados com Ensino Médio Incompleto e Completo foi mais 

significativo na Mesorregião Oeste (13,2% para ambos). Como relatamos, esse é o nível 

da educação básica com as condições de acesso mais complicadas, pois geralmente 

depende do deslocamento dos estudantes até às áreas urbanas, considerando que a 

quantidade de escolas desse nível em assentamentos é bastante irrisória. 

Por outro lado, os maiores percentuais de assentados com nível Superior Completo 

foram verificados nas Mesorregiões Agreste e Leste (1,3% e 1,1%, respectivamente). 

Dizem respeito, sobretudo, a profissionais da área da educação que atuam no 

assentamento ou em comunidades circunvizinhas. Também compreende os filhos de 

assentados com a oportunidade de cursar o Ensino Superior e, apesar de ser considerado 

um percentual baixo, a abertura das políticas educacionais voltadas para graduação 
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ocorrida nos anos mais recentes têm possibilitado que a população rural ingresse nesse 

nível de ensino, como por exemplo, por meio dos cursos de Pedagogia da Terra. 

Mesmo diante de sua importância, verificamos que a educação nos assentamentos 

do estado apresenta indicadores muito baixos e sem perspectiva de mudança a curto e 

médio prazo. Ainda que existam situações pontuais melhores, é inegável que a política de 

reforma agrária continua a se configurar como política de assentamentos em que as ações 

institucionais encontram-se desarticuladas a ponto de impedir que essas áreas rurais 

tornem-se autônomas do ponto de vista social. Esse quadro de baixa escolaridade impacta 

diretamente no acesso a políticas públicas, na gestão das atividades produtivas e, em 

especial, nas relações financeiras estabelecidas entre as famílias e o mercado. 

  

5.1.4 Aspectos do trabalho, produção e renda  

 

Um dos propósitos estruturantes da política de reforma agrária é o de proporcionar 

que os novos trabalhadores rurais assentados estabeleçam vínculos efetivos com o lugar, 

tendo acesso com qualidade aos serviços considerados mais básicos e, sobretudo, 

mantendo-se economicamente ativos, produzindo para si e extraindo renda a partir do seu 

trabalho na produção da agricultura familiar. Estes são princípios norteadores da política 

pública que, quando postos em prática de forma plena, também contribuem para a redução 

de desigualdades sociais profundas no campo, ou seja, acabam reestruturado 

concomitantemente os referidos espaços de cidadania e toda a dinâmica territorial nas 

áreas em que os mesmos se fazem presentes.  

Segundo destacam Leite et al. (2004), a implantação dos assentamentos de 

reforma agrária têm sido preponderante para a redefinição dos processos de 

desenvolvimento econômico das áreas rurais, pois com a chegada dos créditos de 

instalação, dos recursos para a infraestrutura e todo o sistema produtivo, têm-se como 

efeitos imediatos a geração de emprego e a dinamização do comércio local, além de 

repercutir sobre a vida social da região e sobre a percepção dos demais moradores em 

relação aos assentados. Da desconfiança inicial decorrente dos conflitos que os 

originaram e da própria desqualificação que sofrem, os assentamentos passam a significar 

novas opções de geração de emprego, distribuição de renda e o próprio desenvolvimento 

territorial, embora sob níveis diferenciados. 

Considerando isso, no diagnóstico das condições de trabalho, produção e renda, 

objetivamos analisar três nuances econômicas distintas dos assentados da reforma agrária 
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no estado potiguar, sendo elas: a) as condições da produção agrícola-familiar (a tipologia 

da produção,  o destino dos produtos, os incentivos financeiros, a renda obtida e, por fim, 

a relação entre as condições produtivas e os fatores de ordem natural e técnica); b) o 

exercício do trabalho fora do lote (a tipologia do trabalho e o impacto na renda média 

familiar); c) o recebimento de benefícios governamentais (a tipologia do benefício, o 

impacto na renda da família e a relevância social para o núcleo familiar).  

Portanto, no que diz respeito a produção das famílias nas áreas individuais e 

coletivas dos assentamentos visitados, constatamos que se restringe, sobretudo, à prática 

da agricultura para autoconsumo. Mesmo havendo diferenciações significativas de 

tipologia e quantidade dos produtos agrícolas cultivados nas mesorregiões do Rio Grande 

do Norte, quando observamos os dados na escala macro (na escala do estado), apenas 

29,7% das famílias mantém vínculo econômico direto com a agricultura familiar, que 

compreende a produção para consumo das famílias e a comercialização do excedente 

oriundo dos lotes. Na Mesorregião Leste o percentual de famílias praticando a agricultura 

familiar obteve o percentual de 66,7%, decrescendo para 25,6% na Agreste, 15,2% na 

Central e estabilizando-se em 10,5% na Oeste. É importante destacarmos que esses 

índices evidenciam a desproporcionalidade aguda entre as mesorregiões do RN, 

sobretudo entre a Leste e as demais mesorregiões. Evidentemente, é preciso 

aprofundarmos as análises e levarmos em consideração os fatores naturais, técnicos e 

econômicos presentes nessas regiões específicas do estado. 

 

Figura 26 – Rio Grande do Norte: percentual de assentados que 

praticam a agricultura familiar/por mesorregião 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016-2017. Elaboração do autor, 2017. 
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Com relação às características da produção agrícola, evidenciamos que na 

Mesorregião Leste os assentamentos são voltados para a policultura, tendo maior 

destaque para a produção de milho e de feijão na parte de grãos, tanto com relação à 

quantidade (safra), quanto à área total de plantio. Não menos importante é a produção de 

frutas pelos assentados dessa região que, apesar de apresentar um leque bastante amplo 

de tipologias (caju, banana, acerola, melancia, mamão), concentra as maiores áreas no 

cultivo do abacaxi, conforme constatamos no PA Canudos em Ceará-Mirim (Figura 27). 

Lira (2011, p.1), destaca a importância da produção do fruto para o desenvolvimento 

socioeconômico dos assentados de projetos de reforma agrária da referida mesorregião: 

 

Inicialmente, os abacaxis foram plantados no Assentamento Planalto do 

Retiro, localizado na divisa entre Touros e São Miguel do Gostoso. 

Com os anos, o negócio se tornou um sucesso e influenciou 

comunidades vizinhas, algumas com os velhos problemas encontrados 

em assentamentos: produção pequena, endividamento e agricultores 

ociosos. Os novos assentados da região, como os do assentamento 

Canudos, copiaram o modelo, o que até agora também tem dado certo. 

São casos que se destacam por representar a prosperidade desses 

trabalhadores assentados em fazendas antes totalmente improdutivas. 

(LIRA, 2011, p.1). 

 

Figura 27 – Rio Grande do Norte: cultivo do abacaxi pelos 

assentados do PA Canudos, em Ceará-Mirim 

 
Fonte: Banco de imagens do autor/pesquisa de campo, 2016. 
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Ainda na Mesorregião Leste, a criação de animais representa importante meio de 

produção dos assentados. Assim, merecem maior destaque a criação dos gados bovino, 

ovino-caprino, suíno, a avicultura e, em algumas comunidades mais restritas, a 

piscicultura. A criação de animais, conforme constatamos nos relatos dos assentados, tem 

contribuído preponderantemente para a melhoria das condições de vida das famílias, pois 

possibilita aos assentados terem mais uma opção de renda a partir da produção no lote. 

É importante destacarmos que mesmo havendo significância dos índices de 

produtividade pelos assentados da Mesorregião Leste, quando observamos as diferentes 

formas de comercialização e destino da produção, constatamos que a figura do 

atravessador é quase sempre presente nas relações econômicas dos assentamentos rurais. 

Este interfe diretamente na potencialização da renda do trabalhador, reduzindo a sua 

capacidade de renovar o ciclo produtivo no lote a partir da comercialização dos seus 

produtos: 

 

A maior parte do seu excedente os assentados vendem aos 

atravessadores que aparecem amiúde nos assentamentos, nos próprios 

roçados das famílias. A relativa vantagem nisto é que os pequenos 

produtores mal têm alternativa. A desvantagem, porém – e ela pesa 

muito do ponto de vista do aumento da renda e da melhora da qualidade 

de vida – é que, em razão do lucro dos intermediários, os pequenos 

produtores ganham muito pouco e assim são obrigados a ir arrastando-

se numa pobreza incessante, sem perspectiva de melhora à vista. 

(MACDONALD, 1999, p. 2). 

 

Na Mesorregião Agreste, constatamos que os principais produtos cultivados no 

lote dos assentados são o caju/castanha, feijão, fava, milho, melancia, sorgo, capim e 

hortaliças. Vale destacarmos que a produção é bastante incipiente, ficando o cultivo 

restrito a poucas famílias que utilizam esses produtos para o consumo próprio e 

comercializam o excedente (principalmente as hortaliças) em feiras tradicionais e/ou 

orgânicas situadas na cidade, a depender das condições de deslocamento do assentado. 

Dentre esses produtos, o caju e a castanha in natura tem uma maior representatividade 

econômica para alguns PA’s, mesmo considerando o fato da produção ser praticamente 

toda repassada a atravessadores, o que reduz a renda das famílias com a comercialização. 

Geralmente, são vendidos (aos atravessadores) na própria comunidade e, na opinião dos 

assentados, o simples fato de “ter quem venha pegar na porta de casa”, se constitui como 

atributo suficiente para a efetivação da venda, principalmente quando levam em 
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consideração as dificuldades que encontrariam ao sair do PA para comercializar toda a 

produção. 

Ainda nesta mesorregião, predominou o mesmo perfil da anterior em relação à 

pecuária, sendo constituída, sobretudo, pelos gados bovino, ovino, suíno e pela avicultura. 

Estes, são mais utilizados para consumo próprio, mas também verificamos assentados que 

comercializam os derivados da produção animal, como a carne e o leite. 

Assim como na Mesorregião Agreste, a Central também possui pouca 

representatividade de famílias produzindo e exercendo a agricultura familiar (15,2%). 

Dentre os produtos consumidos e comercializados, destacamos: feijão, melancia, 

macaxeira e hortaliças. Nesta também repetiu-se o mesmo perfil de produção 

agropecuária, sendo que as dificuldades de infraestrutura (condições de uso da técnica), 

existentes nos assentamentos dessa região do estado têm contribuído para a redução 

significativa do gado e da quantidade de assentados que continuam exercendo a atividade, 

conforme verificamos nos relatos mantidos com a população local. 

Na Oeste, a mesorregião do estado onde constatamos em campo o menor índice 

de produtividade nos assentamentos, verificamos que o cultivo no lote pelos trabalhadores 

rurais se concentra na produção do feijão, jerimum, melancia e hortaliças. Quase sempre, 

o excedente é comercializado em feiras na zona urbana do município de pertencimento 

do PA, como no Assentamento 1º de Maio, onde um grupo de agricultoras destina parte 

da produção de hortaliças para a venda na “feirinha” (feira de orgânicos da cidade de 

Caraúbas). Entretanto, do ponto de vista técnico, essa foi a mesorregião potiguar com 

menor desenvolvimento dos assentamentos, desvirtuando o princípio econômico mais 

básico da reforma agrária que é a produção da agricultura pelo núcleo familiar no lote. 

Nesta, constatamos situações de assentados que, em virtude das dificuldades enfrentadas 

in loco, alugam áreas circunvizinhas para produzirem e auferirem renda para si e sua 

família. 

Proporcional à situação em que se encontra a produção da agricultura familiar em 

boa parte dos assentamentos rurais do Rio Grande do Norte, a assistência técnica e crédito 

aos assentados, concedidos pelo Estado, têm sido pouco expressivos, tanto em número de 

beneficiados, quanto na qualidade de oferta desses serviços. Num cenário onde as 

condições do assentado são determinantes para a sua inserção em atividades econômico-

produtivas, temos observado que inexiste um sistema consolidado para atender e 

estruturar as áreas de produção. Essa assistência é ofertada a alguns poucos assentados, 

sobretudo, aqueles que estão cultivando em maior quantidade ou que solicitam o apoio 
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(técnico e financeiro) junto aos órgãos competentes, conforme constatamos nos diálogos 

com os trabalhadores rurais. Assim, ao observamos a tabela 13, temos a noção mais ampla 

de como tem se instituído as relações de apoio nas áreas de reforma agrária do estado 

potiguar.  

 

Tabela 13 – Rio Grande do Norte: perfil do recebimento de 

assistência técnica e crédito pelos assentados/por mesorregião 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016-2017. Elaboração do autor, 2017. 

 

Conforme evidenciamos na tabela 13, existe relação de equivalência entre o nível 

de produtividade dos assentados e o recebimento de assistência técnica e financiamento. 

Assim, observamos que a Mesorregião Leste – que concentra 66,7% de tudo o que é 

produzido pelos assentados (entrevistados) – possui o maior percentual de assentados 

recebendo assistência entre ambos os serviços (técnica com 34,9% e financiamento com 

15,8% do total dessa mesorregião). Por conseguinte, constatamos níveis percentuais de 

29,8% dos entrevistados recebendo assistência técnica e 6,4% financiamento produtivo 

na Agreste. Na Central, esses percentuais alcançaram 10,9% e 8,7%, enquanto na Oeste 

5,3% em ambos os tipos de serviço/assistência. Ainda nessas mesorregiões, destacamos 

que as principais tipologias de financiamento são o Plano Safra e o PRONAF. 

Portanto, mesmo ponderando que a falta de assistência aos assentados se constitua 

enquanto elemento dificultador, não podemos desconsiderar que existem outros inúmeros 

fatores que contribuem para que mais de dois terços dos trabalhadores entrevistados não 

estejam praticando a agricultura familiar como principal atividade econômica. No caso 

dos fatores de ordem natural (como por exemplo as condições climáticas da região em 

que o estado encontra-se situado), acabam servindo de fundamento para “nutrir velhos 
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discursos” que, de alguma forma, tem como propósito central justificar (encobrir) a 

ausência do poder estatal na adoção de medidas que possibilitem superá-los, garantindo, 

assim, que os assentados da reforma agrária tenham a sua autonomia econômica. Por 

outro lado, a carência de infraestrutura produtiva tem se reafirmado como fator 

preponderante para o não-desenvolvimento dos assentamentos de reforma agrária, pois 

permite a manutenção da mesma lógica de reprodução contraditória dos lugares, dos 

espaços rurais, sob condições técnicas diferenciadas e desiguais (Figura 28). 

 

Figura 28 – Rio Grande do Norte: retrato dos espaços de produção e cultivo do PA 

Catingueira e do capital agrícola no Município de Baraúna (Mesorregião Oeste) 

 
Fonte: Banco de imagens do autor/pesquisa de campo, 2016. 

 

Nessa perspectiva, cabe lembrarmos: 

 

Cada lugar é marcado por uma combinação técnica diferente e por uma 

combinação diferente dos componentes do capital, o que atribui a cada 

qual uma estrutura técnica própria, específica, e [...] uma estrutura 

própria, específica, do trabalho. Como resultado, cada lugar é uma 

combinação de diferentes modos de produção particularmente ou 

modos de produção concretos. Em cada lugar, as variáveis a, b e c não 

têm a mesma posição no aparente contínuo, porque elas são marcadas 

por qualidades diversas. Isso resulta do fato de que cada lugar é uma 

combinação de técnicas qualitativamente diferentes. (SANTOS, 1988, 

p. 10). 

 

Portanto, na figura 28 evidenciamos o impacto das condições técnicas e 

econômicas no desenvolvimento produtivo de contextos rurais diferentes, contudo, 

relativamente próximos do ponto de vista da localização. Mesmo apresentando variações 

pontuais, as dificuldades de infraestrutura existentes nos assentamentos de reforma 

agrária do estado possuem características convergentes, similares, como por exemplo a 
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indisponibilidade de sistemas de fornecimento de água para o cultivo nos lotes 

individuais, pois a maioria dos assentados ficam dependentes da ocorrência de chuvas 

para continuar ou retomar a produção agrícola da família.  

Outras dificuldades técnicas, econômicas e espaciais também são sentidas, tais 

como: falta de equipamentos agrícolas, ausência de projetos de irrigação, distância entre 

a agrovila e os locais de produção e subdimensionamento da área média dos lotes. Nesta 

última, (abordada no subcapítulo 3.7), constatamos empiricamente condições ainda 

piores, pois além dos lotes da maioria dos PA’s serem significativamente menores que o 

módulo fiscal do município, quando descontados à área de proteção e do lote coletivo do 

PA (que é utilizada principalmente para a criação do gado), poucos hectares ficam 

efetivamente destinados ao plantio, como destacamos na tabela 14. Isso, contribui para a 

ocorrência de algumas situações como, por exemplo, o aluguel de lotes vizinhos e o 

agrupamento da produção entre assentados em virtude da área de plantio ser reduzida. 

 

Tabela 14 – Rio Grande do Norte: estratos da área total e área média 

cultivada em assentamentos 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016-2017. Elaboração do autor, 2017. 

 

Mediante todas estas dificuldades, constatamos que a participação das atividades 

agrícolas na constituição da renda dos assentados tem sido pouco expressiva, tanto em 

número de famílias que conseguem auferir (concentrando-se na Mesorregião Leste), 

quanto no valor total do rendimento oriundo da comercialização do excedente. Portanto, 

ao observamos a figura 29, constatamos que a grande maioria dos assentados que estão 

vivendo da agricultura familiar possuem rendimento médio inferior a 1 salário mínimo 

mensal, valor consideravelmente irrisório, mas que, certamente, está relacionado às 

dificuldades produtivas enfrentadas pelos assentados (falta de crédito, assistência técnica, 

redução da renda devido a atuação do atravessador; área cultivada reduzida, etc.). Neste 
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sentido, verificamos, primeiramente, que o número de assentados que extraem renda 

inferior a 1 salário mínimo da atividade agrícola obteve o seu menor percentual na 

Mesorregião Leste (61,9%) e o maior pico de concentração na Central (absoluta). Vale 

destacar que essa faixa (menos de 1 S. M.) compreende os agricultores que comercializam 

em pequenas feiras onde o lucro médio está na faixa dos R$300 a R$500/mês, ou mesmo, 

àqueles que pela baixa capacidade de produção resolvem optar pela intermediação da 

venda. 

 

Figura 29 – Rio grande do Norte: rendimento médio das famílias 

assentadas a partir da comercialização da produção agrícola do lote 

Fonte: Pesquisa de campo, 2016-2017. Elaboração do autor, 2017. 

 

Com relação às famílias que auferem renda média de 1 salário mínimo, 

verificamos que estão restritas a Mesorregião Oeste e, sobretudo, à Leste, que concentra 

quase toda a produção dos assentados no estado potiguar, conforme havíamos discorrido 

em outros momentos. Em ambas as mesorregiões, constatamos percentuais aproximados 

de agricultores com renda média nessa faixa, evidentemente, quando relacionados ao total 

de assentados que estão produzindo em cada uma. Por fim, no que diz respeito às famílias 

que auferem renda de 2 a 3 salários mínimos/mês da agricultura, se fazem presentes 

apenas na Mesorregião Leste (2,3%), e compreende aquelas que possuem sistemas 
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próprios de escoamento da produção até os locais de abastecimento para a venda ao 

consumidor final, sem que haja a intermediação direta de atravessadores. 

De forma geral, na medida em que o número de trabalhadores rurais que sobrevive 

da agricultura passa a ter mais dificuldade para reiniciar o ciclo produção-renda, a fuga 

para outras atividades econômicas consideradas “secundárias” é praticamente certa. 

Assim, a partir dos dados coletados em campo, verificamos que muitos membros das 

famílias assentadas – na tentativa de auferir renda para a sua subsistência – exercem 

outras profissões, sendo as mais citadas: pedreiro/servente, pintor, assalariado (de 

empresas agrícolas), motorista, comerciante (no PA) e, em sua maioria, o serviço de 

“bico”, que compreende as atividades de caráter informal e temporário exercida pelos 

assentados de pouca escolaridade, como limpeza de áreas, manutenção de cercas, serviços 

de borracharia e consertos em geral. Essas atividades econômicas que geralmente rendem 

ao trabalhador o valor máximo de até 1 salário mínimo/mês (no caso de contrato 

profissional), são mais presentes nas mesorregiões Oeste e Central, onde os índices de 

produtividade nos assentamentos são significativamente reduzidos. Daí essas profissões 

secundárias findam sendo a principal fonte de renda das famílias, principalmente daquelas 

que não recebem nenhum tipo de transferência, como aposentadorias, pensões e 

programas governamentais assistencialistas. 

Não menos importante na constituição da renda das famílias, é o recebimento de 

benefícios sociais, como a aposentadoria rural e o Bolsa Família (BF). Em algumas 

situações, o Bolsa Família representa a única fonte de renda (ou a principal) que 

possibilita a manutenção da alimentação diária básica da família, principalmente das 

crianças pequenas em idade escolar primária. Repetem-se casos em que famílias com 

média de 4 a 5 membros sobrevivem apenas do recebimento do BF que, geralmente, 

encontra-se situado na faixa média dos R$170 a R$300 em todas as Mesorregiões, a 

depender da quantidade e perfil dos filhos do assentado58. Mesmo sendo considerado um 

valor relativamente pequeno, “a transferência de renda proporcionada pelo Bolsa Família 

tem cumprido dois objetivos importantes: garantir o direito à alimentação e favorecer a 

permanência das crianças pobres na escola e fora do trabalho (CPT, 2007, p. 1). 

No caso das receitas oriundas de benefícios, como, por exemplo, a aposentadoria 

rural, constatamos que também possui grande importância para a constituição da renda 

                                                           
58 Em todas as mesorregiões verificamos o mesmo padrão de recebimento de benefícios sociais, ou seja, 

sendo estabelecido conforme a constituição interna dos membros do núcleo familiar, sem grandes variações 

quando analisado de forma mais ampla. 
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das famílias assentadas. Assim, é importante destacar que a renda média das famílias 

oriunda de aposentadorias e benefícios é de 1 salário mínimo mensal, com exceção dos 

casos em que o chefe de família e o seu cônjuge são beneficiados pelo sistema 

previdenciário. Notoriamente, quando ocorre essa última situação destacada (de pelo 

menos 2 salários mínimos mensais por família), é possível perceber a existência de 

melhores condições de vida na residência, principalmente, quando comparada à situação 

de outras famílias que residem no mesmo assentamento de reforma agrária.  

Portanto, considerando estes aspectos relatados, observamos na tabela 15 que a 

renda média das famílias que recebem benefícios sociais (aposentadorias, bolsa família, 

pensões, etc.) obteve variação entre R$769,42 e R$871,86, respectivamente, nas 

mesorregiões Leste e Agreste. Vale salientar que os dados referidos representam a média 

conjunta apenas dos assentados que estão auferindo renda por meio de uma ou mais 

formas de benefício destacadas. 

   

Tabela 15 – Rio Grande do Norte: renda média dos assentados 

proveniente de outras fontes 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016-2017. Elaboração do autor, 2017. 

 

No caso da renda oriunda do trabalho fora do lote – que representa as atividades 

de caráter formal (com contrato profissional) e informal exercidas pelo assentado ou pelos 

seus dependentes –, verificamos que a renda média conjunta foi mais elevada nas 

mesorregiões Oeste (R$686,35) e Central (R$713,15). Nestas, conforme constatamos 

anteriormente, o percentual de assentados praticando a agricultura familiar é menos 

significativo, o que de certa forma explica a maior relação dos assentados com as 

atividades de trabalho e renda externas ao lote.  

Os dados destacados na tabela 15 evidenciam que a renda média total dos 

assentados proveniente de outras fontes, ou seja, de benefícios sociais e do trabalho fora 



201 
 

do lote, variou entre 1,53 (Mesorregião Leste) e 1,75 (Mesorregião Central) salário 

mínimo mensal. Assim, como mais de 80% dos assentados que praticam a agricultura 

auferem renda de “no máximo um salário mínimo/mês”, constamos que tais fontes de 

renda extra representam a parcela da renda mais significativa que possibilita a 

manutenção das famílias residentes nos assentamentos rurais do estado.   

Portanto, ao analisarmos o panorama geral das nuances do trabalho, produção e 

renda é possível reafirmar que, do ponto de vista econômico, inexiste um sistema 

estruturado que possa garantir a autonomia das famílias assentadas nas áreas de reforma 

agrária do Rio Grande do Norte. Aliás, o que constatamos foram situações de extrema 

dificuldade onde o assentado acaba abandonando a agricultura familiar face às duras 

condições em que ele encontra-se submetido no PA, salvo algumas poucas exceções. 

Grosso modo, perpetua-se o mesmo processo de exclusão econômica que sempre 

predominou nas relações socioespaciais do campo. 

  

5.1.5 Serviços, infraestrutura de uso comum e espaços de socialização e lazer  

 

A disponibilidade de serviços e infraestrutura de uso comum tornam-se 

fundamentais para a emancipação social das áreas de reforma agrária, pois irá permitir 

que as novas famílias assentadas possam exercer dignamente o seu direito à cidadania, 

ainda que em níveis diferenciados. Envolve, por exemplo, a existência e condições de 

acesso à rede de abastecimento de água, aos serviços de comunicação, à escolas, creches 

e postos de saúde, à coleta de lixo e iluminação pública, assim como, aos espaços 

comunitários que favoreçam a socialização e lazer dos chefes de família e de todos os 

seus dependentes. Contraditoriamente, como parte dos assentamentos rurais não dispõem 

desses serviços e infraestruturas (ou quando dispõem encontram-se em situação de 

precariedade), novas formas de organização reivindicatória acabam se formando 

internamente nessas áreas: 

 

Os assentados se tornam muitas vezes importantes demandantes de uma 

série de bens públicos, constituindo-os em atores, com diferentes 

relevos, no cenário político local. Podem ainda despertar um conjunto 

de reivindicações de outras comunidades que, até então, também viviam 

em situações igualmente precárias e que vislumbram, através de uma 

atitude reivindicativa, possibilidades de reversão, pelo menos em parte, 

de suas condições de vida. [...] Além das condições internas ao lote, 

diversos outros elementos de infraestrutura são indispensáveis à 
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produção e à sobrevivência das famílias na área, e em grande medida 

dependem diretamente do Estado. (LEITE, et al., 2004, p. 87). 

 

Portanto, ao analisar os dados apresentados na tabela 16, podemos ter o panorama 

mais representativo das condições de infraestrutura e serviços existentes nos 

assentamentos visitados. Tais nuances encontram-se estruturadas da seguinte maneira: a) 

a infraestrutura de uso comum, que compreende a disponibilidade e condições de acesso 

à iluminação pública, rede de esgotamento sanitário, água encanada, comércios 

(mercadinhos) e sede da associação de moradores do PA; b) serviços sociais básicos, que 

diz respeito a existência de transporte coletivo regular, sistemas de comunicação pública 

(correios, telefone), coleta de lixo e serviços de saúde e educação59; c) os espaços de lazer 

e socialização, que está relacionado a existência e condições de uso de praças, demais 

áreas de lazer (campo de futebol, quadra de esportes) e locais de religiosidade, ou seja, as 

áreas destinadas ao convívio social da comunidade. 

Portanto, no que diz respeito a infraestrutura de uso comum, verificamos 

inicialmente que a rede de eletrificação e o comércio foram os únicos itens recorrentes 

em todas as mesorregiões (100%). No caso da eletrificação e iluminação pública, é 

preciso destacar que as transformações mais significativas nos assentamentos foram 

sentidas, sobretudo, a partir da última década em virtude da implementação de programas 

sociais mais amplos de acesso e reestruturação da eletrificação em áreas rurais, como por 

exemplo o Luz Para Todos, instituído no ano de 2003 pelo Governo Federal por meio da 

normativa nº 4.873 (SOUZA; ANJOS, 2007), e tendo como objetivo central eliminar a 

exclusão elétrica e melhorar a qualidade de acesso em áreas mais isoladas que, até então, 

não estavam sendo beneficiadas, como era comum em parte dos assentamentos rurais de 

reforma agrária.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 No caso dos serviços de saúde e educação, não retomamos as discussões em virtude de já termos 

aprofundado as análises no tópico 5.1.3.2 
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Tabela 16 – Rio Grande do Norte: serviços, infraestrutura de uso comum e espaços de 

lazer e socialização nos assentamentos visitados/por mesorregião60 

Fonte: Pesquisa de campo, 2016-2017. Elaboração do autor, 2017. 

 

Com relação à água encanada, verificamos a ocorrência de percentuais mais ou 

menos aproximados entre todas as mesorregiões, variando entre 50% e 80% dos 

assentamentos visitados. Entretanto, é importante destacar que mesmo nos assentamentos 

que possuem água encanada, nem sempre o acesso a toda a população local está garantido, 

pois muitas vezes a instalação que interliga a rede central às residências acaba sendo 

custeada pelo assentado, ou pela associação comunitária, sendo assim, variando conforme 

as condições financeiras internas. Além disso, existem situações em que a qualidade 

físico-química da água que chega até as residências é baixa, o que contribui para a 

elevação do número de assentados que buscam outras formas de acesso a esse bem com 

mais qualidade.   

A rede de esgotos foi o único item da infraestrutura de uso comum que não 

verificamos em nenhum dos assentamentos rurais visitados. Em virtude disso, os 

efluentes domésticos acabam sendo destinados à locais improvisados e sem o devido 

tratamento, contribuindo para a contaminação do lençol freático e do solo, conforme já 

discutimos anteriormente. Esse, é um dos pontos da infraestrutura mais deficitários e sem 

perspectivas de mudança a curto e médio prazo. 

                                                           
60 No caso das Unidades de Saúde, estamos desconsiderando o atendimento improvisado em associações 

e residências. Diz respeito apenas aos estabelecimentos de saúde cadastrados no SUS. 
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No que concerne à existência de sedes de associação comunitária, verificamos que 

ocorreu variações entre 80% (Mesorregião Oeste) e 100% (Agreste e Leste). Portanto, 

apesar de ser considerado um número relativamente alto, nem sempre a disponibilidade 

de uma estrutura física é fator suficiente para garantir uma maior coesão política e 

comunitária nos assentamentos, pois conforme constatamos empiricamente, a 

participação dos assentados só é mais contundente quando as condições do PA são menos 

precárias ou quando as lideranças internas conseguem utilizar a força política existente 

em benefícios concretos para a população local. 

Dentre os “serviços básicos”, destacamos que o transporte coletivo apresentou os 

maiores índices na Mesorregião Leste (40% dos PA’s), onde a configuração locacional 

dos assentamentos os aproxima da zona urbana e da área metropolitana, 

consequentemente, existindo uma maior disponibilidade e fluxo intermitente desse 

serviço. Por outro lado, em comunidades rurais relativamente distantes dos centros 

urbanos, verificamos que a prefeitura acaba custeando esse deslocamento dos assentados, 

como observamos em alguns assentamentos rurais da Mesorregião Oeste e da Central, 

onde a população também faz uso do transporte escolar para se deslocar até outras 

comunidades próximas ou à área urbana do município de residência. 

A disponibilidade de meios de comunicação (serviços de correios e telefone 

público), foi mais significativa nas mesorregiões Central e Oeste, onde verificamos 

índices respectivos de 50% e 40% em assentamentos rurais implantados. No caso dos 

“orelhões”, é comum ocorrer a queixa dos assentados sobre a regularidade do serviço, já 

que muitos deles apresentam defeitos rotineiramente. Mesmo tendo ocorrido a 

massificação do uso da telefonia móvel, é preciso destacar que em algumas dessas áreas 

rurais o sinal de rede muitas vezes ainda é deficitário, o que coloca o acesso ao serviço 

público de telefonia como algo fundamental. Quanto aos serviços de correios, destacamos 

que quase sempre ocorre por meio da intermediação de alguma liderança da comunidade. 

Como muitas das comunidades estão distantes da área urbana, identificamos situações em 

que o Agente Comunitário de Saúde ou algum membro da associação fica responsável 

por recolher as postagens e entregá-las aos assentados no PA. 

O serviço de coleta de lixo apresentou variações entre 20% na Mesorregião Leste 

e 66,6% na Central, sendo a sua disponibilidade também influenciada pela proximidade 

do assentamento à zona urbana do município. Conforme já relatamos, a ausência ou a 

falta de regularidade deste serviço tem contribuído para que os assentados acabem 

improvisando áreas de destino dos resíduos domésticos dentro dos próprios lotes 
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individuais ou coletivos do assentamento, agravando as condições de saúde ambiental 

local.  

No que diz respeito aos “espaços de lazer e socialização”, verificamos que a 

disponibilidade de praças só ocorreu em assentamentos rurais da Mesorregião Central, os 

quais, apresentaram um percentual de 33,3%. Conforme identificamos empiricamente, as 

únicas áreas destinadas especificamente ao lazer e à prática de esportes pelos assentados 

são as quadras e campos de futebol de “terra batida” situados na área interna da agrovila. 

Geralmente, faltam opções de lazer nas comunidades, como fica tácito na fala de alguns 

assentados: 

 

O único divertimento que tem aqui é o torneio dia de domingo. 

(ASSENTADO 6 O). 

 

Tem uma quadra mas não dá pra usar porque o piso tá ruim. 

(ASSENTADO 8 C). 

 

O assentamento precisa de um local pra os jovens praticarem algum 

esporte. (ASSENTADO 5 O). 

 

Quanto à disponibilidade e condições de acesso ao lazer e outras práticas sociais 

cidadãs, Trindade destaca: 

 

É necessário discutir o lazer na perspectiva do direito. Isso implica, no 

caso especial dos/das jovens de assentamentos rurais, criar condições, 

possibilidades de desenvolvimento de espaços e tempos de 

sociabilidades por meio de atividades de lazer nesses espaços e fora 

deles. São necessárias políticas públicas de juventude que ampliem a 

capacidade de promoção da cidadania pela via das práticas cidadãs de 

lazer que coloquem os/as jovens em contato com experiências diversas, 

ampliando, assim, as possibilidades de acesso a espaços e tempos de 

lazer. (TRINDADE, 2016, p. 191). 

 

Considerando esses aspectos, as opções de lazer dos assentados ficam restritas, 

sobretudo, à alguma prática/atividade do convívio familiar. Em virtude das precárias 

condições a que grande parte dos assentamentos encontram-se submetidas, a dotação 

dessas infraestruturas nas áreas de reforma agrária acabam sendo renegadas a um segundo 

plano, ou seja, são esquecidas face aos demais problemas econômicos, políticos e sociais 

existentes. 

 No que concerne às opções de socialização nessas comunidades, verificamos que 

assentamentos de todas as mesorregiões possuem espaços destinados às práticas 
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religiosas,61 sendo que os maiores índices estão concentrados na mesorregião Leste 

(40%). Contudo, é importante destacar que a socialização compreende formas múltiplas 

de encontro – habitual ou não – desenvolvidos pelos membros do assentamento ou por 

agentes externos com o intuito de promover a consolidação das relações sociais dentro da 

comunidade ou desta com as demais áreas circunvizinhas. 

Diante de tudo isso, ressaltamos que do ponto de vista da infraestrutura social e 

serviços existentes nas áreas de assentamento ainda falta muito a se avançar. 

Evidentemente, é preciso pensar a reforma agrária como uma política pública de 

reestruturação, que permita as famílias beneficiadas terem acesso à melhores condições 

em todas as nuances da vida social. 

 

5.1.6 A capacidade de organização político-social dos assentados  

 

Se a conquista do lote de terra via política de reforma agrária ocorreu a custo de 

intensos processos de mobilização política dos trabalhadores rurais beneficiados, a 

introdução e manutenção de outras importantes condicionantes sociais também irá 

requerer que a articulação pretérita continue fortalecida. Conforme temos apontado, 

muitos dos assentamentos rurais implantados encontram-se em completo estado de 

carência e abandono, sobretudo, em virtude das ações descontinuadas do poder público e 

da ausência de políticas efetivas de requalificação dos assentamentos já implantados, daí, 

emerge a necessidade de manutenção da organização política enquanto estratégia de 

reivindicação por melhores condições de vida para as famílias: 

 

Com a criação dos assentamentos, um novo contexto e uma nova 

dinâmica se colocam, com o surgimento de novas formas organizativas, 

que podem ter maiores ou menores continuidades com o processo 

anterior de luta pela terra. Novas demandas se abrem, que agora se 

voltam para as negociações com os agentes de governo sobre a 

organização interna e para obtenção de crédito e infraestrutura. As 

lideranças que participam do processo de conquista da terra podem ou 

não se consolidar no novo contexto e as formas organizativas tendem a 

se reestruturar. Algumas lideranças se mantêm, outras sucumbem ao 

novo cotidiano, há processos de desfiliação sindical, lideranças que se 

desligam dos movimentos aos quais eram anteriormente vinculadas, 

novas surgem, entre outras mudanças. (LEITE et al., 2004, p. 112). 

 

                                                           
61 Apesar de estarem situados na agrovila, esses templos foram construídos com recursos privados, das 

próprias organizações religiosas. 
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Portanto, a organização dos trabalhadores rurais assentados dependerá 

intimamente da capacidade de coesão entre as suas forças representativas. Neste caso, as 

associações comunitárias, organizações sindicais e demais movimentos de representação 

social do campo, terão um papel de suma importância no desenvolvimento coletivo dessas 

áreas de assentamento, sobretudo, daquelas onde os problemas – como a falta de 

infraestrutura – são mais sentidos pela população local. Entretanto, mesmo sendo 

entidades responsáveis pela intermediação do diálogo entre as famílias e o poder público, 

a concretização do atendimento das demandas internas dessas áreas só será possível 

mediante a participação direta da população rural demandante, através de mobilizações, 

cobranças e diálogo permanente com agentes públicos ou agentes do mercado. 

Partindo, então, para a análise da estrutura organizacional política interna, ou seja, 

a participação dos assentados em associações comunitárias ou de produtores, verificamos 

que em todas as mesorregiões do estado houve um equilíbrio entre os dados daqueles que 

participam das associações e os que não participam. Na Leste, por exemplo, 

aproximadamente 47,6% dos entrevistados afirmaram participar ativamente das 

associações do PA (comunitária e de produtores), enquanto 52,4% afirmaram 

negativamente, sendo este o índice de abstenção mais elevado entre todas as mesorregiões 

destacadas, conforme podemos observamos a seguir na figura 30.  

 

Figura 30 – Rio Grande do Norte: índice de participação dos 

assentados em associações comunitárias/por mesorregião 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016-2017. Elaboração do autor, 2017. 
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Na Mesorregião Agreste, observamos que os índices de associação interna dos 

trabalhadores rurais obtiveram um percentual de 52,2%. Os que não estão associados 

comunitariamente nessa mesma região representam um total de 47,8% dos entrevistados. 

Na Central, houve proporcionalidade equitativa entre as respostas dadas (50% cada), 

enquanto na Oeste verificamos o maior nível de associação e organização interna dos 

trabalhadores rurais assentados (53,4%).  

Portanto, esse pode ser considerado um dos pontos mais críticos do diagnóstico 

político, pois evidencia a existência de um descrédito profundo da população para com 

as entidades representativas locais. De certa forma, isso acaba contribuindo para reduzir 

a capacidade dos assentados em reivindicar melhores condições de estrutura e serviços, 

assim como, a inserção no mercado, já que as forças de diálogo permanente tendem a 

perder sua legitimidade quando não possuem o apoio necessário. A fala dos assentados 

evidencia os contextos em que o descontentamento com as lideranças comunitárias acaba 

ocorrendo: 

 

Essa associação nunca trouxe nada de melhoria pra o assentamento. 

(ASSENTADO 38 O). 

 

Enquanto não mudar (as lideranças) eu não participo, porque o 

presidente usa a associação pra se beneficiar. (ASSENTADO 40 O). 

 

Aqui o povo sempre foi desunido, e depois que criaram a outra 

associação eu deixei de participar. (PA com duas associações) 

(ASSENTADO 19 L). 

 

Faz três anos que a associação não funciona. E quando tinha, a 

presidente não morava aqui na comunidade. Só aparecia fim de semana. 

(ASSENTADO 28 O). 

 

Conforme vemos nos relatos, além do descontentamento com a capacidade de 

articulação política das lideranças representativas das comunidades, existe, ainda, 

situações onde a falta de entendimento comum contribuiu para o surgimento de novas 

associações com interesses opostos, a exemplo do PA José Coelho da Silva, na 

Mesorregião Leste. Não menos preocupante, é o caso dos PA’s onde a associação 

comunitária deixou de funcionar em virtude do desinteresse dos moradores ou da falta de 

compromisso das antigas lideranças, que acabam contribuindo para o encerramento das 

atividades, como no PA Maracanaú, na Mesorregião Oeste.  
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 Se por um lado a atuação inadequada de algumas lideranças comunitárias tem 

contribuído para aumentar o descrédito dos assentados, por outro, é preciso reconhecer 

que existe limitações dessas entidades representativas durante as tentativas de diálogo 

com os agentes do poder público. O líder comunitário tem o dever de cobrar, buscar 

politicamente responder às demandas internas do assentamento, mas nem sempre isso irá 

ocorrer, já que avanços nesse sentido também dependerão da intervenção de agentes 

externos, sobretudo, do Estado, responsável por implementar as políticas sociais do 

campo. Evidentemente, em virtude dessas limitações, parte dos assentados reconhece que 

o esforço das associações comunitárias para conseguir melhorias tem sido válido, ainda 

que os resultados práticos não sejam alcançados. 

Quando questionados sobre o que deveria ocorrer para que pudessem participar 

mais ativamente das associações comunitárias ou de produtores, os entrevistados 

apontaram três condicionantes principais, sendo elas: haver a mudança completa das 

lideranças/gestão; haver maior empenho da comunidade e; ter mais organização e 

transparência no desenvolvimento das atividades internas e externas. Assim, em virtude 

da ausência dos referidos fatores, os próprios assentados considerem as associações pouco 

representativas, sem força política para intermediar a promoção de melhorias no PA, 

conforme representado na figura 31. 

 

Figura 31 – Rio Grande do Norte: opinião dos assentados sobre a 

força política das associações comunitárias 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016-2017. Elaboração do autor, 2017. 
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No que concerne ao percentual de assentados que consideram as associações 

comunitárias regulares, destacamos que tal índice mostrou-se presente em apenas duas 

mesorregiões: na Agreste com 4,3% e Oeste com 3,8%. O percentual daqueles que 

consideram fraca a atuação política das associações apresentou uma variação entre 76,6% 

na Agreste e 93,5% na Central, sendo este último o maior valor verificado para todas as 

mesorregiões do estado. Por fim, os que consideram as associações fortes foram mais 

representativos na Agreste (19,1%), justamente, onde houve maiores relatos sobre 

conquistas para o assentamento – sobretudo de infraestrutura – por intermédio de algumas 

das associações comunitárias dos PA’s visitados.  

Também verificamos que a participação dos assentados em instituições políticas 

e sociais representativas do meio rural não se restringe apenas aquelas instituídas 

internamente, como as associações comunitárias e de produtores agropecuários. Também 

foi relatado pelos entrevistados a sua filiação a Sindicatos de Trabalhadores Rurais 

(STR’s) e partidos políticos, bem como, ligação aos movimentos sociais do campo. 

Assim, com relação à filiação dos assentados em sindicatos rurais, verificamos que os 

maiores percentuais são observados na Mesorregião Oeste, onde houve a afirmativa de 

77,2% dos entrevistados. Desse total (que são filiados), 70,1% participam ativamente de 

reuniões, enquanto 11,3% disseram participar de protestos organizados pelos STR’s. Na 

Agreste, o percentual de sindicalização foi o mais baixo entre todas as Mesorregiões 

(53,1%), conforme observamos na Tabela 17.  
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Tabela 17 – Rio Grande do Norte: participação dos assentados em outras 

instituições sócio-políticas de representação do meio rural 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016-2017. Elaboração do autor, 2017. 

 

É válido destacar que os sindicatos são de suma importância na articulação com 

os agentes representativos do poder estatal que executam a política de reforma agrária em 

todas as suas dimensões. Neste sentido, apesar constatarmos durante a pesquisa empírica 

que a sindicalização tem relação mais direta com a concessão da aposentadoria rural, os 

assentados reconhecem os sindicatos como entidades de mediação política durante e após 

a conquista da terra pelos trabalhadores rurais. Quanto a isso, Malagodi e Bastos destacam 

que os sindicatos rurais se constituem enquanto 

 

[...] espaço de organização e canal de veiculação dos (novos) interesses 

sindicais e políticos dos agricultores familiares. O sindicato tem 

organizado ações políticas eficazes, tanto no âmbito de políticas 

agrícolas, como de políticas públicas de cunho mais geral (educação e 

saúde). O STR tem atuado também como um interlocutor dos 

agricultores familiares, e se mostrado capaz de pressionar vários órgãos 

públicos para que esses executem políticas que venham beneficiar os 

agricultores de um modo geral. O sindicato aparece também como canal 

de reivindicações junto às agências bancárias para que estas liberem 

créditos entravados burocraticamente pelas instituições financeiras 

(MALAGODI; BASTOS, 2003, p. 5). 

 

Verificamos, ainda, que o percentual de participação dos assentados em 

movimentos sociais do campo é mais significativo nos assentamentos das mesorregiões 
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Oeste (29,9%) e Central (30,4%). Nestes, predomina a vinculação ao Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-Terra, que caracteriza-se como a organização de luta por 

direitos dos trabalhadores do campo mais atuante no estado. Também em assentamentos 

dessas mesorregiões, constatamos os maiores índices de filiação à partidos políticos, com 

3,5% na Oeste e 6,5% na Central. Em ambas, predomina a vinculação dos assentados com 

partidos historicamente comprometidos com a questão agrária e a política de reforma 

agrária. 

De um modo geral, o nível de articulação política interna dos assentados ainda 

deixa a desejar, principalmente, se considerarmos que a relação de confiança entre as 

famílias e as lideranças comunitárias encontra-se enfraquecida. Na articulação política 

externa – principalmente com relação a sindicalização – existe uma maior reciprocidade, 

ou seja, os assentados acreditam na interlocução das instituições sindicais enquanto 

principal mecanismo para o atendimento das demandas dos assentamentos rurais. 

 

5.2 “O lugar do olhar”: o assentamento na concepção das famílias beneficiadas 

 

Conforme destacam Leite et al. (2004), em praticamente todos os aspectos 

possíveis, quando comparam a situação atual no assentamento com aquela vivida 

anteriormente pelas suas famílias, há por parte dos assentados a percepção de que as 

condições de vida no lugar melhoraram substancialmente após a conquista da terra. Isso 

significa dizer que mesmo nos casos onde em termos absolutos tais condições ainda 

possam parecer precárias, quando relacionadas à situação vivida anteriormente, ou 

quando comparada a da população rural em geral situada na mesma localidade, a criação 

dos assentamentos rurais representa uma melhoria significativa nas condições de vida 

desta população, principalmente, por considerarem que as suas perspectivas de futuro 

tendem a ser promissoras, na medida em que estes espaços de cidadania são 

permanentemente (re)construídos e transformados mediante a capacidade de organização 

e luta interna dos trabalhadores rurais. 

Neste sentido, ainda que a discussão empreendida acerca das condições políticas, 

econômicas e sociais dos assentados represente um instrumento importante para 

dimensionar a capacidade de ressignificação do meio rural, não poderíamos deixar de 

destacar que também se faz necessário descortinar a percepção dos assentados em relação 

ao seu lugar de vivência e socialização. A opção por abordar esta nuance referida se 

constituiu por considerarmos que apenas a análise dos dados não seria capaz de traduzir 
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a visão das famílias sobre as reais mudanças impressas em seu cotidiano a partir da 

conquista do lote de terra no assentamento. Da mesma maneira, somente os números não 

poderiam permitir identificar qual o significado do assentamento para cada família, cada 

comunidade rural. Através dos diálogos, das percepções individuais e coletivas 

observadas junto aos assentados62, buscamos evidenciar a importância do assentamento 

para as famílias beneficiadas e como a sua criação possibilitou a redefinição das 

estratégias de desenvolvimento in loco. 

Portanto, ao indagar os assentados acerca da representatividade do assentamento 

nas mudanças ocorridas no seio familiar, ou seja, a importância da conquista do lote de 

terra na efetiva melhoria das condições de vida do entrevistado, verificamos que as 

respostas obtidas foram unânimes no sentido de reafirmar que, mesmo havendo 

dificuldades nesses projetos de reforma agrária implantados, as transformações ocorridas 

significaram um avanço importante para o desenvolvimento de cada núcleo familiar 

beneficiado. Na própria fala dos entrevistados é possível identificar que o assentamento 

representa um passo importante – mas não acabado – para que outras garantias e direitos 

fundamentais possam ser conquistados e exercidos em sua plenitude, conforme 

verificamos nos relatos destacados:  

 

O assentamento representa muita coisa pra minha família. Eu vivo aqui 

já faz mais ou menos uns 15 anos e criei todos os meus filhos 

trabalhando e tirando renda no assentamento. (ASSENTADO 19 O). 

 

Só em ter uma casa boa e não depender dos outros já é muita coisa. Se 

eu fosse comparar com a vida que eu tinha antes dá pra dizer que mudou 

muito. (ASSENTADO 6 A). 

 

Aqui é bom porque a terra é minha e da minha mulher, não preciso 

trabalhar pra ninguém. E antes eu vivia na terra que era dos outros. É 

claro que ainda falta algumas melhorias no assentamento, 

principalmente mais incentivo pra viver da agricultura (ASSENTADO 

5 O). 

 

Portanto, ainda que os assentamentos rurais representem um instrumento 

catalizador de novas mudanças para o núcleo familiar, é preciso destacar que também 

existe uma preocupação por parte dos assentados com relação às condições sociais 

coletivas e a estrutura interna disponível no PA para o atendimento das demandas de 

                                                           
62 Além da aplicação de questionários semiestruturados, durante a pesquisa de campo buscamos manter um 

diálogo contínuo com os assentados, tendo por intuito identificar a percepção dos mesmos sobre a 

importância do lugar no desenvolvimento familiar e coletivo. Tais diálogos foram gravados e identificados 

conforme a Mesorregião, assentamento rural e entrevistado. 
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outras famílias assentadas. De forma geral, isso evidencia que a importância do 

assentamento para o entrevistado – em muitos dos casos – perpassa o atendimento de suas 

necessidades individuais para tonar-se uma questão que envolve as condições do projeto 

de assentamento como um todo. Em vários relatos obtidos verificamos que parte dos 

assentados da reforma agrária no Rio Grande do Norte considera que as melhorias só 

tornam-se efetivas quando beneficiam a comunidade de forma geral:  

 

Tudo melhorou na vida da gente depois que o assentamento foi criado, 

mas tem família no assentamento passando dificuldade até pra comer, 

mas a gente tenta ir se ajudando. (ASSENTADO 9 C); 

 

Morar aqui na comunidade é complicado. O assentamento tá meio 

abandonado. É muito difícil a situação dos assentados. (ASSENTADO 

12 C). 

 

Nenhum assentado aqui tem do que reclamar, a gente tem uma estrutura 

muito boa no assentamento. Aqui tem posto de saúde, tem água franca 

pra beber e pra produzir. O único problema do assentamento é a falta 

de união. (ASSENTADO 1 L)  

 

Sob o aspecto das condições de vida nos assentamentos rurais analisados, 91% 

dos entrevistados relataram estar satisfeitos vivendo nas áreas de reforma agrária do 

INCRA, enquanto outros 9% afirmaram estar insatisfeitos com as condições de vida 

nessas áreas. Neste último caso, os fatores contributivos para a insatisfação estão 

relacionados, sobretudo, à ausência ou as péssimas condições de infraestrutura básica 

existente nos assentamentos, tais como a falta de acesso à água, educação, saúde e demais 

nuances sociais já analisadas anteriormente na presente discussão. Mesmo assim, apesar 

de todas essas carências existentes dificultarem a emancipação social plena do lugar, não 

impedem que os assentados demonstrem estar satisfeitos com a condição de beneficiários 

da política pública, conforme destacamos nos relatos em sequência: 

 

Eu sou muito satisfeito de morar no assentamento, porque tenho como 

viver da agricultura. Mesmo com essa estiagem que a gente tá passando 

eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. (ASSENTADO 14 O). 

 

Não tenho do que reclamar aqui no assentamento. Tenho como plantar, 

crio meus bichos. Não dá pra viver folgado, mas eu tenho como dar de 

comer a minha família. Se fosse na cidade eu ia ter que trabalhar de 

empregado e morar de aluguel. (ASSENTADO 11 A). 

 

Gosto muito do assentamento. É um lugar bastante tranquilo de morar. 

Não penso em sair daqui nunca. (ASSENTADO 12 O). 
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As coisas já foram melhores, mas não troco a vida no assentamento pela 

cidade. Só vou quando é pra resolver alguma coisa urgente. 

(ASSENTADO 3 L).  

 

É importante destacar que os próprios assentados têm a consciência de que a 

maioria das dificuldades que impedem o exercício da cidadania e a vida cotidiana no lugar 

são originadas a partir de conjunturas externas ao assentamento, seja pela ausência de 

intervenções dos agentes responsáveis pela execução das políticas públicas para o meio 

rural ou, quiçá, pela descontinuidade das políticas interventoras. Segundo destacam Leite 

et al. (2004), dentre um rol de dificuldades existentes, a ausência de infraestrutura básica 

representa o aspecto mais perceptível da falta de relação contínua entre o Estado e os 

assentados, pois ao criar um novo projeto de reforma agrária, o Estado assume a 

responsabilidade de viabilizá-lo, atendendo as mais variadas necessidades da população 

demandante. As condições de infraestrutura, por exemplo, representam um aspecto 

importante que, quando não atendido (ou atendido deficitariamente), pode se constituir 

enquanto gargalos que inviabilizam os projetos de assentamento criados: 

 

Os assentados foram esquecidos pelo Governo. Se a minha filha que 

mora em Natal não mandasse dinheiro pra mim todo mês eu já tinha 

ficado até sem ter o que comer. (ASSENTADO 11 C). 

 

Sou assentado há mais de 20 anos e a única coisa que eu recebi foi um 

pedaço de terra. Eles vieram aqui no assentamento (o INCRA), 

prometeram um poço e depois não apareceram mais. O único que tem 

na comunidade a água não serve nem pra os bichos beber de tão salgada 

que é. (ASSENTADO 10 C). 

 

O problema principal daqui é a falta de água. O INCRA construiu uma 

caixa mas ela caiu faz uns meses. Deve ter sido o serviço mal feito. 

(ASSENTADO 21 O). 

 

 Esses relatos testificam a insatisfação de boa parte dos assentados para com o 

modelo tradicional no qual a política de reforma agrária é executada, pois como outrora 

relatamos, realiza-se primeiramente a desapropriação da terra e o assentamento das 

famílias sem haver um planejamento efetivo das demais ações igualmente importantes 

para o desenvolvimento socioeconômico dos assentados e do lugar como um todo. Isso 

acaba refletindo no enfraquecimento da relação entre Estado e trabalhadores do campo, 

aumentando, por fim, o descrédito destes últimos para com a eficiência das políticas 

públicas de reordenamento das áreas rurais. 
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Ainda assim, é possível afirmarmos que esse enfraquecimento não suprime todas 

as expectativas dos trabalhadores rurais em relação às condições futuras melhores para o 

assentamento. São conscientes de que determinadas mudanças também dependem do 

estabelecimento de novas lutas, novas formas de organização política interna para 

reivindicar direitos e garantias importantes para o PA, mas que encontram-se ausentes 

naquele momento pela falta de ação efetiva por parte do poder público. Essa convicção 

acerca de melhores condições futuras no lugar, a partir do estabelecimento de novas 

frentes de luta fica implícita na fala de parte dos assentados: 

 

Quando precisa a gente se organiza e vai cobrar lá no INCRA melhores 

condições pra o assentamento. (ASSENTADO 14 A). 

 

Se todo mundo fosse unido muita coisa já tinha mudado. Se esperar só 

pelos políticos vai ficar tudo do jeito que tá. (ASSENTADO 26 O). 

 

Eu acredito que vai melhorar. Todo mundo já teve numa situação pior 

na época que tinha o acampamento e hoje vive bem. Agora tem que ter 

paciência que essas coisas demoram. (ASSENTADO 11 L).  

 

Por fim, considerando esses relatos da concepção dos entrevistados sobre o 

assentamento e a vida cotidiana in loco, não restam dúvidas de que os referidos espaços 

de luta têm servido como instrumento para promover a redefinição das dinâmicas sociais, 

políticas e econômicas nas áreas onde estes encontram-se situados. Mesmo apresentando 

problemas constitutivos graves, é inegável que o assentamento garante não apenas a 

conquista de um “pedaço de chão”, mas também, a abertura de um novo horizonte para 

aqueles que historicamente tiveram seus direitos sociais básicos renegados. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A negação do direito ao acesso à terra para de milhares de trabalhadores 

pauperizados sempre se constituiu como uma das principais causas de distorção social e 

econômica no campo. Até a década de 1980 quase todas as formas de intervenção 

realizadas pelo Estado no território tiveram como objetivo consolidar a manutenção do 

monopólio da propriedade privada e, mesmo àquelas que aparentemente tinham como 

meta buscar a reestruturação mais efetiva dos espaços rurais, ainda assim, não foram 

capazes de alterar o quadro de segregação que durante décadas têm marcado 

cotidianamente uma parte das famílias de agricultores que buscam cidadania e uma vida 

mais justa no campo. 

É em meio a este cenário de segregação que os trabalhadores rurais passam a se 

articular politicamente, buscando estabelecer novas frentes de luta e organização social. 

Como consequência, também emergem novas formas de repressão e coerção das forças 

coletivas, amparadas em discursos conservadores de setores da elite agrária e política 

avessos a qualquer tipo de reestruturação que busque alterar o status quo do meio rural. 

Tais discursos/posições, desfiguram completamente as tentativas de se promover políticas 

públicas que proporcionem alterar completamente o lado perverso da concentração de 

terra e de poder nas mãos de alguns poucos. 

Portanto, como resultado desses processos de repressão, luta e organização 

coletiva, o Estado – a quem compete executar à política de reforma agrária – passa a 

implantar novos assentamentos rurais, caracterizados como espaços onde a reprodução 

econômica e social das famílias pode ser efetivada, a depender das condições de acesso 

aos instrumentos diversos de autonomia comunitária. Contudo, daí emerge um primeiro 

obstáculo, já que a reforma agrária é executada de forma descontinuada, ou seja, 

transformada em mera política de distribuição de lotes de terra, subdimensionados e sem 

condições mínimas para que essa autonomia tão almejada se concretize. A partir dessa 

nova realidade, outras tantas formas de luta se materializam, fazendo com que os 

assentamentos se transformem em espaços de reivindicação permanente pela população 

rural beneficiada. 

Nesse contexto, a implantação dos assentamentos de reforma agrária no estado do 

Rio Grande do Norte vem ocorrendo – conforme as análises realizadas – de maneira 

descontinuada, ou seja, em todos os momentos da questão agrária potiguar, as metas 

propostas foram sendo esquecidas, substituídas por planos de regulação fundiária que em 
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nada lembram uma política pública de caráter (re)estruturador. As parcas intervenções 

realizadas pelo poder estatal resultaram de ações mais articuladas dos movimentos sociais 

e demais instituições de luta coletiva no campo que, mesmo diante de um cenário de 

imposições e coerção de suas forças coletivas, não recuaram na tentativa de promover a 

reforma agrária mais justa e igualitária, que não se restringisse apenas a distribuição da 

terra. 

Quando analisada sob o prisma de seus impactos territoriais, isto é, na estrutura 

fundiária predominante e nas condições socioeconômicas da população rural demandante, 

a política de reforma agrária também não conseguiu promover alterações mais amplas. 

Em se tratando da estrutura fundiária, especificamente, os resultados evidenciam que 

apesar de ter ocorrido variações nos níveis de concentração da terra, de forma geral, a 

estrutura fundiária do estado potiguar permaneceu praticamente intacta, mesmo levando 

em consideração os momentos em que o processo de implantação dos assentamentos 

rurais ganhou maior relevo. Evidentemente, tais nuances estão diretamente relacionadas 

à forma desigual e contraditória em que ocorre o processo de criação desses 

assentamentos rurais, fragmentando-se grandes áreas em pequenos lotes de terra e 

contribuindo para a minifundização do território. 

Em contraponto, os latifúndios continuam presentes no território potiguar, ainda 

que assumindo feições diferenciadas, formas pretéritas travestidas de modernidade. Esse, 

aliás, se constitui enquanto o grande entrave para a reestruturação fundiária do meio rural, 

já que o Estado, além de não conseguir redistribuir a terra qualitativamente – e isso 

envolve desde o dimensionamento mais justo da terra até a desapropriação de áreas 

consideradas mais férteis –, acaba preservando a todo custo a grande propriedade 

capitalista e, sendo assim, garantindo a manutenção da mesma trajetória de desigualdade 

no campo.   

O que falarmos, então, dos impactos sociais e econômicos da política pública de 

reforma agrária? De forma geral, constatamos que parte massiva dos assentados sobrevive 

em condições de extrema precariedade, em que muitas vezes o acesso ao mais básico, 

como por exemplo moradia com estrutura minimamente adequada, nem sempre acontece. 

Faltam condições de acesso à água potável, de destinação adequada de efluentes e rejeitos 

domésticos, dentre outros tantos problemas que envolvem diretamente o núcleo familiar 

e o assentamento. 

Não menos problemática, é a questão da carência de infraestrutura social 

comunitária, pois conforme identificamos em campo, muitos dos assentamos não 
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dispõem de Unidades de Ensino e Saúde, de áreas voltadas para o lazer, de acesso aos 

serviços de comunicação, dentre outras necessidades que deveriam se fazer presentes 

nessas áreas rurais. Isso, contribui para que os assentados desloquem-se para outras 

comunidades ou para a sede do município em busca de melhores condições de acesso aos 

serviços e a infraestrutura que encontram-se ausentes nessas localidades. Mesmo aquelas 

que dispõem de infraestrutura social, como por exemplo áreas de lazer comunitário, a 

precariedade das instalações impede que os próprios moradores possam usufruir 

cotidianamente. São, portanto, espaços onde predominam demandas sociais específicas e 

falta apoio contínuo por parte dos órgãos e instituições competentes. 

As condições econômico-produtivas também deixam a desejar. É comum 

constatarmos assentamentos sem assistência técnica, crédito rural e infraestrutura de 

produção. Isso, se traduz nos baixos índices de assentados que conseguem sobreviver da 

agricultura familiar, o que acaba agravado pelo ciclo de dependência entre o cultivo 

agrícola e o período chuvoso, dadas às limitações técnicas (objetos/formas do meio 

técnico) existentes. Assim, diante de poucas opções para garantir o sustento do lar, criam-

se novos vínculos de trabalho e renda pelos assentados com lugares e agentes externos 

que pouco contribuem para a consolidação econômica da comunidade. Essa falta de 

autonomia produtiva também é preenchida pela transferência de benefícios sociais e 

previdenciários que, em alguns casos, representa a única opção de renda e 

autossubsistência das famílias mais pobres. 

Todas essas dificuldades também impactam na capacidade de coesão e articulação 

política dos assentados, já que em muitas das áreas rurais visitadas não constatamos a 

coparticipação efetivas das famílias nas tratativas de assuntos relacionados ao 

desenvolvimento interno do PA. De forma geral, as associações comunitárias e de 

produtores pouco conseguem fazer diante da falta de diálogo contínuo com os agentes 

responsáveis pelo atendimento das demandas postas, acarretando num contínuo 

descrédito para com a sua efetiva representatividade. Ainda assim, existem situações 

pontuais exitosas em que a comunidade unida politicamente tem conseguido trazer 

melhorias, mudanças tão importantes para a reestruturação das condições de vida dos 

assentados. 

Diante de tudo isso, podemos inferir que a execução da política de reforma agrária 

pelo Estado não foi capaz de reduzir significativamente as desigualdades políticas, 

econômicas e sociais do meio rural potiguar. Muitas das famílias que tiveram o direito do 

acesso à terra garantido, hoje, convivem com situações de abandono e descaso, sem 
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condições mínimas de usufruírem do cultivo da terra e galgarem novos rumos em busca 

de uma vida mais digna. Evidentemente, é preciso repensar a forma de execução da 

política pública, abrindo espaços para a elaboração de um plano participativo em que a 

população beneficiada tenha voz por suas demandas mais urgentes, necessárias.  

Ainda assim, os assentamentos rurais continuam sendo um lugar de esperança para 

a população rural pauperizada, que sempre teve renegado o direito a ter melhores 

condições de vida e cidadania no campo. Mesmo diante de tantas contradições, este 

espaço simboliza um ponto de partida para diferentes conquistas sociais, ou seja, um novo 

horizonte que se abre a partir da chegada ao lugar, ao assentamento. O direito às melhores 

condições de vida e cidadania dependerá intimamente de novas lutas, novas formas de 

reivindicação desencadeadas cotidianamente pela população local. Somente a partir daí 

resultados concretos poderão ser alcançados, a ponto de possibilitar que o 

desenvolvimento social, econômico e político das famílias beneficiadas possa tornar-se 

pleno.  

Por fim, mesmo considerando que as análises realizadas na presente pesquisa 

podem contribuir de alguma forma para o reconhecimento das questões sociais do campo 

no estado do Rio Grande do Norte, temos a clareza de que as nossas proposições não 

foram capazes esgotar a temática supracitada. O esforço analítico empregado não se torna 

um fim, mas um ponto de partida para outras concepções, outras formas de perceber a 

trama de relações que se instituem no espaço rural e que transforma o seu conteúdo e 

essência. 
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ANEXO 1 

 

 

TERRITÓRIO E REFORMA AGRÁRIA NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Questionário para os assentados da reforma agrária no Estado do Rio Grande do Norte63 

 

Data: ____/_____/______         Entrevistador: _________________________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO 

1. Nome: ________________________________   Como é conhecido (a): ________________________ 

2. Assentamento: ______________________________________________________________________ 

3. Endereço (Localidade/Município): ______________________________________________________ 

 

  

 DIAGNÓSTICO FAMILIAR 

I - RESGATE HISTÓRICO DO ASSENTADO 

1. Onde você nasceu? __________________________________________________________________ 

2. Há quanto tempo mora no PA?  _______ anos      3. Já morou em outras localidades? (   ) Sim (   ) Não 

4. Quais? ____________________________________________________________________________   

5. Por que saiu da comunidade onde você residiu anteriormente? ________________________________ 

II - PERFIL DOS COMPONENTES DO NÚCLEO FAMILIAR 

Quantidade de pessoas na residência: ______________ 

Nome  Parentesco

. 

Idade  Sexo  Ocupação  Local de 

trabalho 

Série  Escolaridade Local da 

Escola 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

III - CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

1. Como sua família conseguiu o lote nesse 

assentamento? 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

2. Gosta de morar no PA?       (   ) Sim      (   ) Não            

2.1 Por quê? 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________

_______________________________________ 

3. Você pensa em sair do PA? (   ) Sim      (   ) Não  

4. Tem parentes morando no PA?   

(   ) Sim (   ) Não 

Quais? 

(   ) Pais             (   ) Filhos          (   ) Irmãos                

(   ) Avós           (   )Outros: __________________ 

 

5. Você acha importante ter parentes na 

comunidade?     (   ) Sim             (   ) Não 

Por quê? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

DIAGNÓSTICO SOCIAL 

                                                           
63 Adaptado a partir do questionário da tese de doutoramento de Souza (2009). 

Nº. _____ 
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I - ASPECTOS HABITACIONAIS  

1. Qual o material utilizado na construção das 

paredes da residência? 

(   ) Papelão, zinco, palha            (   ) Pau a pique                  

(   ) Madeira                                 (   ) alvenaria 

2. Qual o material utilizado na cobertura da 

residência? 

(   ) Palha, zinco, reciclados      (   ) Telha de barro              

(   ) Laje                                     (   ) Laje e  telhado  

3. Qual a quantidade de cômodos da residência? 

(   ) 1 cômodo                      (   ) 2 cômodos                   

(   ) 3 ou 4  cômodos           (   ) 5 ou mais cômodos 

4. Identificação dos cômodos e quantidade: 

(   ) Quarto: ____                     (   ) Sala : ____             

(   ) Cozinha: ____                   (   ) Banheiro: ____   

(   ) Copa: ____                        (   ) Varanda: ____        

(   ) Área de Serviço: ____       (   ) Outros: ______ 

II – BENS DE CONSUMO DURÁVEIS DISPONÍVEIS 

1. Televisão  (  ) Não (  ) Sim.   

Se sim, quantas? _______ 

 

2. DVD (  ) Não (  ) Sim.  

Se sim, quantos? _______ 

 

3. Geladeira  (  ) Não (  ) Sim 

Se sim, quantas? _______ 

 

4. Freezer  (  ) Não (  ) Sim.  

Se sim, quantos? _______ 

 

5. Computador (  ) Não (  ) Sim.  

Se sim, quantos? _______ 

 

6. Veículo de passeio (   ) sim     (   ) não.  

Se sim, quantos? _______ 

 

III – CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO 

1. Qual o destino dado aos esgotos da residência? 

(   ) Exposto                                 (   ) Córrego/Rio                   

(   ) Fossa Séptica/Asséptica       (   ) Rede coletora  

 

2. Qual o destino dado ao lixo? 

(   ) Exposto                                (   ) Enterrado                        

(   ) Queimado                            (   ) Recolhido 

 

3. Qual a frequência de recolhimento do lixo?  

(   ) Diariamente                         (   ) Semanalmente        

(   ) Mensalmente                       (   ) Nenhum                                                                     

4. Qual a forma de acesso a água? 

(   ) Carregada                      (   ) Cisterna                 

(   ) Poço                              (   ) Rede distribuidora 

 

5. Como armazena a água em casa? 

(   ) Latas, baldes                 (   ) cisterna coberta        

(   ) cisterna descoberta       (   ) caixa d’água/tanque  

IV – PARTICULARIDADES DA SAÚDE  

1. A comunidade dispõe de uma Unidade de 

Atendimento Básico à Saúde? 

(   ) Sim                                   (   ) Não 

Se não, onde a família procura atendimento? 

(   ) Em comunidades rurais próximas   

(   ) Na zona urbana do próprio município        

(   ) Em municípios próximos   

 

2. Quais profissionais fazem parte da Unidade? 

(   ) Médico              (   ) Enfermeiro                       

(   ) Dentista             (   ) Outros: ______________ 

 

3. Quando você precisa de atendimento de saúde, 

como consegue? 

(   ) Ficha                                  

(   ) Agendamento                                       

(   ) Outros: ____________ 

4. Está satisfeito com o atendimento na UBS? 

(   )Sim                                (   ) Não 

 

5. Há programas de acompanhamento de profissionais 

da área da saúde no PA?    (   ) Sim           (   ) Não  

 

6. Quando você precisa de atendimento especializado, 

onde procura esse atendimento? 

_________________________________________ 

 

7. Em sua família você ou alguém possui uma das 

seguintes doenças crônicas ou graves? 

(   ) Diabetes            (   ) Hipertensão (Pressão Alta)       

(   ) Problemas Cardíacos      (   ) Insuficiência renal 

 

8. Alguém de sua família é portador de necessidades 

especiais?          (   ) Física                    (   ) Mental 

 

V – ASPECTOS DA EDUCAÇÃO 

1. Existe algum programa de escolarização para 

os assentados? 

Se sim, quem fornece o transporte para os alunos? 

(   ) A Prefeitura       (   ) O Governo Estadual       

(   ) A comunidade 
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(   ) Sim    (   ) Não    (   ) temporariamente 

suspenso 

 

2. Indique a presença de instituições de ensino no 

PA: 

(   ) Nível fundamental              (   ) Nível Médio 

(   ) Nível técnico/superior        (   ) EJA  

 

3. Há o deslocamento de estudantes para escolas 

fora do PA?     (   ) Sim             (   ) Não 

 

4. Você considera que a educação contribui para o 

fortalecimento/desenvolvimento do PA? 

(   ) Sim       (   ) Não           (   ) Em parte 

 

VII – DISPONIBILIDADE E NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 

COMUNITÁRIOS 

Sim Não Equipamento/serviço Muito 

insatisfatório 

Insatisfatório Muito 

Satisfatório 

Satisfatório 

  Transporte coletivo     

  Equipamentos de lazer     

  Limpeza pública     

  Serviços de comunicação 

(Correios/telefone) 

    

  Escolas     

  Comércio     

  Serviços de saúde (UBS)     

  Distribuidora de Gás     

  Iluminação pública     

  Creche     

  Praça de esporte     

  Água encanada     

  Associação de moradores     

  Internet     

DIAGNÓSTICO ECONÔMICO 

I – RENDA PROVENIENTE DO TRABALHO 

Nome Trabalho 

principal 

Carteira 

assinada 

Renda obtida Trabalho 

secundári

o 

Renda 

obtida 

Contribui para o 

orçamentento 

familiar 

Renda total 

individual 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

RENDA TOTAL PROVENIENTE DO TRABALHO:  

_________________________________________________ 

 

 

II – RENDA PROVENIENTE DE OUTRAS FONTES 

Nome Benefícios do 

INSS 

Bolsa 

(Família, 

PET) 

Outros Contribui para 

orçamento 

familiar? 

Renda total 

individual 
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1. Utiliza o benefício na produção?  (  ) sim       (   ) não     

Se sim, especifique o valor utilizado: ________ reais 

 

III – RENDA FAMILIAR TOTAL PROVENIENTES DE OUTRAS FONTES (SUB 2) 

Renda média familiar: __________ 

 

RENDA PROVENIENTE DA AGRICULTURA 

Produto Quantidade Venda/Troca Valor Unitário Total 

     

     

     

     

     

     

     

2. Possui algum empréstimo, financiamento ou prestação a ser pago em bancos?     (   ) Sim       (   ) Não 

3. Teve alguma dificuldade?______________________________________________________________ 

 

4. Qual é o credor e o valor mensal ou anual a ser pago? _______________________________________ 

 

5. Qual é a área do seu lote? (em hectares) _______________ ha. 

 

6. Sobre o uso da terra, informe: 

Hectares utilizados em cultivos 

temporários 

 

Hectares utilizados em cultivos 

permanentes. 

Hectares utilizados na atividade 

pecuária  

Tipo de cultivo Hectares Tipo de 

cultivo 

Hectares Tipo de criação Hectares e Qtd. 

      

      

      

      

      

7.Condição do trabalho do entrevistado: 

(   ) Proprietário da terra             (   ) Parceiro 

(   ) Assalariado com carteira     (   ) Arrendatário 

(   ) Diarista                                (   ) Meeiro 

(   ) Outros: ______________________________ 

 

8. Qual a melhor época para a atividade 

produtiva? 

(   ) Verão     (   ) Inverno     (   ) Outro: 

_________ 

 

7. Quais os meses? ________________________ 

15.Contrata mão de obra? Quantos?  (    )  Temporária 

(  ) Permanente (  ) 

Qual a remuneração para? _________ salários 

 

16. Quantas pessoas trabalham com você? 

(   )1pessoa       (   ) de 2 a 3         (   ) mais de 3 

 

17. Existe na comunidade prática de ajuda mútua 

entre famílias? (  ) sim    (  ) não 

 

18. Como acontece?  
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8. Que tipo de alimentação é utilizado para sua 

criação de animais? 

(   ) Ração de armazém         (   ) Pastagem 

alugada 

(   ) Pastagem própria           (   ) Palma 

(   ) Outro: _______________________________ 

 

9. Sua produção é vendida em grupo ou 

individual?  

 

Onde você vende? 

(   ) Feiras   (   ) Cooperativas  (   ) Agroindústrias 

 

10. Participa de feiras? 

(   ) Convencional   (   ) agroecológica   

Periodicidade:____________________________ 

 

11. O que deve ser feito para melhorar a 

comercialização dos produtos 

agroecológicos/orgânicos? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________ 

 

12. Como é feita a gestão da unidade produtiva? 

(   ) familiar    (  |) individualizada 

 

13. Quantas horas você trabalha por dia? _____ 

hs. 

 

14. Com quem trabalha? 

(   ) Só      (   ) Parceiro             (   ) Outros 

(   ) Familiares      Quantos?_____________ 

 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

19. Você recebe algum tipo de financiamento para a 

produção?         (   ) Sim               (   ) Não 

Qual? ___________  Valor? ______________ 

 

20. Você recebe algum tipo de assistência técnica 

para a sua produção?     (   ) Sim         (   ) Não 

Qual? ________________________________ 

 

21.Quais técnicas que utiliza na produção? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_______________________ 

 

 

22. Quais equipamentos utiliza na produção? 

 

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

23. Você acha que seu modo de produzir afeta o meio 

ambiente? __________________________________ 

___________________________________________ 

 

IV – MEIOS DE PRODUÇÃO 

 Número  Número 

12.1. Tratores:  12.15. Pulverizador costal  

12.2. Colheitadeiras:  12.16. Quebrador de milho/forrageira  

12.3. Arados de tração mecânica  12.17. Ordenhadeira mecânica  

12.4. Arados de tração animal  12.18. Ensilhadeiras de forragem  

12.5. Grade – Trator  12.19. Colhedeira de forragem  

12.6. matraca  12.20. Carreta agrícola  

12.7.Grade de tração animal  12.21. Carroça  

12.8. Aparelho de irrigação  12.22. Charrete  

12.9. Plantadeira para plantio direto  12.23. Distribuidor de esterco Líquido  

12.10. Pulverizador - Trator  12.24. Distribuidor de forragens  

12.11. Subsolador/escarificador  Outros, Quais?  

12.12. Distribuidor de calcário  12.25.  

12.13. Trilhadeira ou batedor  12.26.  

V – TIPOLOGIA DA AGRICULTURA 
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1.Você se identifica como um agricultor:   

(  ) Agroecológico     

(  ) Agricultor de produtos orgânicos    

(  ) Agricultor  tradicional    

(   ) Agricultor convencional                 

(  ) outro: _________________________________ 

2. Desde quando trabalha com agroecologia/ 

agricultura orgânica/ outro tipo? _______________ 

3. Como aprendeu a cultivar dessa forma? 

(   ) com os pais                (   ) com os extensionistas    

(   ) com outros agricultores  (   ) outros. 

4. Porque prefere cultivar dessa forma? 

(  ) prejudica menos o meio ambiente   

(  ) dá mais retorno financeiro    

(  ) Não tenho renda para comprar produtos 

químicos.  

5. Quais são as dificuldades enfrentadas? 

(  ) Comercialização   

(  ) falta de assistência técnica  

(  ) falta de recursos financeiros  

(  )  outros: _____________________________ 

 

6. O que faz para amenizar essas dificuldades? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

7.Sua produção é 100 % agroecológica (   ) Parcial 

(   ) está em processo de transição (   )? 

VI – TÉCNICAS DE MANEJO 

1-Como é feito o manejo do solo? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

2. Realiza práticas de conservação do solo? E os 

demais recursos naturais como são protegidos? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

3. Como faz para controlar insetos e doenças? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

VII – CERTIFICAÇÃO 

1. Tem certificação?  Sim (   )   Não (   ) 

 

2. Qual a instituição que realiza a certificação? 

(Caso tenha ) ______________________________ 

 

3. Qual o custo? ( Caso tenha ) 

_________________________________________ 

 

4. Existe vantagem com a certificação? Qual (is)? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

  

5. Existe desvantagem com a certificação? Qual 

(is)? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

VII – DESTINO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 

Produto Utiliz. na 

Propriedade 

Venda p  

cooperativas 

Venda para 

agroindúst. 

Venda para 

atravessador 

Venda para 

supermerc. 

Feira Livre Outros  

        

        

        

        

        

        

        

DIAGNÓSTICO POLÍTICO  

 I – ASPECTOS DA CIDADANIA E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA  
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1. Sobre sua documentação pessoal, você possui: 

 Rg. de Identidade CPF Cart. de Trabalho Título de Eleitor 

Sim     

Não     

2. Você pertence a algum partido político? 

(   ) Sim                (   ) Não           Qual? 

_________ 

 

3. Você participa de Associação Comunitária ou 

de produtores? 

(   ) Sim                (   ) Não           Qual? 

_________  

 

4. Se você não participa, o que deve acontecer na 

Associação para que você possa participar? 

________________________________________

________________________________________ 

 

5. Na sua concepção, qual a importância da 

Associação para uma comunidade?  

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

 

6. Você considera a Associação (existente) forte?    (   

) Sim                     (   ) Não 

6.1. Por quê? ______________________________ 

_________________________________________ 

 

7. Você participa de Movimentos de Trabalhadores 

rurais Sem- Terra?   (   ) Sim              (   ) Não  

11.1 Como você avalia sua participação? ________ 

_________________________________________ 

 

8. Você é filiado ao Sindicato Rural? 

(   ) Sim                        (   ) Não 

 

9. Se é filiado, você participa de atividades ligadas a 

ele?     (   ) Sim              (   ) Não 

Quais? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

10. Tem conhecimento da certificação participativa? 

(   ) Sim              (   ) Não 
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ANEXO 2 

ÍNDICE DE GINI DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA NAS UNIDADES 

FEDERATIVAS DO BRASIL 

 

 


