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RESUMO 
 

O acesso à terra, atrelado a mudanças na estrutura fundiária, política e produtiva no 

campo, é condição primaz para prover a reprodução social camponesa. Todavia, a Política 

de Reforma Agrária que vem sendo implementada no Brasil, em especial no Rio Grande 

do Norte, a partir de 1985, apresenta um processo contraditório que reflete as 

características do modo de produção capitalista, reforçando a monopolização no uso do 

território. Nossa hipótese parte do pressuposto de que a atuação do Estado direcionada 

para a Política de Reforma Agrária não se realiza fora da lógica do movimento do capital, 

impulsionando, sobretudo, processos de expropriação formal do trabalho ao capital, a 

partir da sujeição da renda da terra, onde o capital domina todos os setores a jusante e a 

montante da produção camponesa, bem como por meio da sujeição real, com a 

apropriação direta da força de trabalho camponesa, extraindo mais-valia quando da 

realização do trabalho acessório, sujeitando-os a uma outra lógica que não o seu modo de 

vida, além da apropriação da renda absoluta, frente à ampliação da demanda por terras 

para fins de desapropriação. Nesse sentido, esta tese tem como objetivo analisar as 

contradições derivadas da execução da Política Nacional de Reforma Agrária no Rio 

Grande do Norte, dando ênfase nas implicações de uso e monopolização do território, e 

como essa política contribui para a reprodução ampliada do capital, a partir do processo 

de sujeição camponesa. Do ponto de vista teórico, amparamo-nos nos conceitos e 

categorias ancorados na obra do professor Milton Santos, buscando operacionalizar a 

análise do espaço geográfico por meio do conceito de norma, território e sua noção de 

território usado, associado à perspectiva de monopolização do território empreendida por 

Amin e Vergopoulus (1977) e Oliveira (1991, 2001, 2007), além das formas de 

reprodução do capital teorizada por Martins (1981; 1996; 2000). Em termos 

metodológicos, realizamos coleta e tabulação de dados do acervo fundiário (2014) para 

elaboração de gráficos e de produtos cartográficos, a fim de representarmos os 

assentamentos analisados e as variadas temáticas pesquisadas em campo. Realizamos 

ainda entrevistas junto aos camponeses assentados, com o intuito de identificarmos as 

condições e circunstâncias de vida, de produção, de trabalho e as formas de subordinação 

ao capital, além de alguns gestores da Superintendência do INCRA do Rio Grande do 

Norte (SR19), que nos possibilitaram entender as ações da gestão estatal no âmbito da 

Reforma Agrária, bem como o levantamento do preço das desapropriações nos processos 

de assentamento. Como resultado, constatamos que o direito à terra, via reforma agrária, 

mesmo representando uma conquista para a classe camponesa, nem sempre possibilita a 

sua emancipação e a reprodução social, devido às ações contraditórias do Estado na 

execução da Política de Reforma Agrária, o que tem garantido a monopolização do 

território e a subordinação camponesa ao capital, além de pouco alterar a estrutura 

fundiária potiguar, não rompendo com a lógica do binômio Latifúndio/Minifúndio e a da 

dinâmica e uso agrícola do território, diante da inviabilidade da reprodução social 

camponesa de forma plena e autônoma.  

 

Palavras-chave: Território. Monopolização. Reprodução Ampliada do Capital. Reforma 

Agrária. Rio Grande do Norte. 
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ABSTRACT 

Access to land, linked to changes in the land and to political and productive structure in 

the countryside, is a prime condition for providing peasant social reproduction. However, 

the Agrarian Reform Policy that has been implemented in Brazil, and especially in Rio 

Grande do Norte, since 1985, presents a contradictory process that reflects the 

characteristics of the capitalist mode of production, reinforcing monopolization in the use 

of the territory. Our hypothesis is based on the assumption that the State's action directed 

towards the Agrarian Reform Policy does not take place outside the logic of the 

movement of capital, boosting, above all, processes of formal expropriation of labor from 

capital based on the subjection of land rent, in which capital dominates all sectors 

downstream and upstream of peasant production, as well as through real subordination, 

with the direct appropriation of the peasant labor force, extracting surplus value when 

carrying out ancillary work, subjecting them to a logic other than their way of life, in 

addition to the appropriation of absolute income, in view of the increased demand for 

land for expropriation purposes. In this sense, this thesis aims to analyze the 

contradictions derived from the stemming of the National Agrarian Reform Policy in Rio 

Grande do Norte, emphasizing the implications of the use and monopolization of the 

territory, and as this policy contributes to the expanded reproduction of capital, the from 

the process of peasant subordination. From a theoretical point of view, we rely on the 

concepts and categories anchored in the work of Professor Milton Santos, seeking to 

operationalize the analysis of geographic space through the concept of norm, territory and 

his notion of used territory, associated with the perspective of monopolization of the 

territory undertaken by Amin and Vergopoulus (1977) and Oliveira (1991, 2001, 2007), 

in addition to the forms of capital reproduction theorized by Martins (1981; 1996; 2000). 

In methodological terms, we collected and tabulated data from the land collection (2014) 

for the elaboration of graphs and cartographic products, in order to represent the analyzed 

settlements and the various themes researched in the field. We also conducted interviews 

with peasants farms in settled, in order to identify the conditions and circumstances of 

life, production, work and forms of subordination to capital, in addition to some managers 

of the INCRA Superintendence of Rio Grande do Norte (SR19), which enabled us to 

understand the actions of state management in the context of Agrarian Reform, as well as 

to raise the price of expropriations in the settlement processes. As a result, we found that 

the right to land, via agrarian reform, even representing an achievement for the peasant 

class, does not always enable its emancipation and social reproduction, due to the 

contradictory actions of the State in the implementation of the Agrarian Reform Policy, 

which have ensured the monopolization of the territory and peasant subordination to 

capital, in addition to little altering the land structure in Rio Grande do Norte, not breaking 

with the logic of the binomial Latifúndio / Minifúndio and that of the dynamics and 

agricultural use of the territory, given the infeasibility of peasant social reproduction of 

fully and autonomously. 

 

Keywords: Territory. Monopolization. Amplified Reproduction of Capital. Agrarian 

Refrom. Rio Grande do Norte. 
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RESUMEN 

El acceso a la tierra, vinculado a los cambios en la estructura territorial, política y 

productiva del campo, es una condición primordial para la reproducción social 

campesina.  Sin embargo, la Política de Reforma Agraria que se implementó en Brasil, y 

especialmente en Rio Grande do Norte, desde 1985, presenta un proceso contradictorio 

que refleja las características del modo de producción capitalista, reforzando la 

monopolización en el uso del territorio.  Nuestra hipótesis se basa en el supuesto de que 

la acción del Estado encaminada a la Política de Reforma Agraria no se desarrolla fuera 

de la lógica del movimiento de capitales, impulsando, sobre todo, procesos de 

expropiación formal del trabajo del capital basados en la sujeción de la renta de la tierra,  

en el que el capital domina todos los sectores aguas abajo y aguas arriba de la producción 

campesina, así como a través del sometimiento real, con la apropiación directa de la mano 

de obra campesina, extrayendo plusvalía al realizar labores auxiliares, sometiéndolas a  

una lógica distinta a su forma de vida, además de la apropiación de la renta absoluta, ante 

el aumento de la demanda de tierras con fines expropiatorios.  En este sentido, esta tesis 

tiene como objetivo analizar las contradicciones derivadas de la implementación de la 

Política Nacional de Reforma Agraria en Rio Grande do Norte, enfatizando las 

implicaciones del uso y monopolización del territorio, así como esta política contribuye 

a la reproducción ampliada del capital, la del proceso de sometimiento campesino.  Desde 

un punto de vista teórico, nos apoyamos en los conceptos y categorías anclados en la obra 

del profesor Milton Santos, buscando realizar el análisis del espacio geográfico a través 

del concepto de norma, territorio y su noción de territorio utilizado, asociado a la 

perspectiva de monopolización del territorio emprendida por Amin y Vergopoulus (1977) 

y Oliveira (1991, 2001, 2007), además de las formas de reproducción del capital 

teorizadas por Martins (1981; 1996; 2000).  En términos metodológicos, se recolectaron 

y tabularon datos de la colección de tierras (2014) para la elaboración de gráficos y 

productos cartográficos, con el fin de representar los asentamientos analizados y los 

diversos temas investigados en el campo.  También realizamos entrevistas con los 

campesinos asentados, con el fin de identificar las condiciones y circunstancias de vida, 

producción, trabajo y formas de subordinación al capital, además de algunos gerentes del 

INCRA Superintendencia de Rio Grande do Norte (SR19), lo que nos permitió 

comprender las acciones de la gestión estatal en el contexto de la Reforma Agraria, así 

como elevar el precio de las expropiaciones en los procesos de asentamiento.  Como 

resultado, encontramos que el derecho a la tierra, vía reforma agraria, aun representando 

un logro para la clase campesina, no siempre posibilita su emancipación y reproducción 

social, debido a las acciones contradictorias del Estado en la implementación de la 

Política de Reforma Agraria, que  han asegurado la monopolización del territorio y la 

subordinación campesina al capital, además de alterar poco la estructura de la tierra en 

Rio Grande do Norte, no rompiendo con la lógica del binomio Latifundio / Minifundio y 

la de la dinámica y uso agrícola del territorio, dada la inviabilidad de la reproducción 

social campesina de  total y autónomamente. 

 

Palabras clave: Territorio. Monopolización. Reproducción ampliada de capital.  

Reforma agraria.  Rio Grande do Norte. 
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Inúmeras análises científicas e de interpretação da Política de Reforma Agrária 

vêm sendo realizadas, destacando os conflitos, a concentração da terra, a atuação dos 

movimentos sociais e a marginalização da classe camponesa. É uma velha questão que se 

arrasta ao longo dos anos, mas que demonstra, na atualidade, muita complexidade, que se 

acirra cada vez mais, tendo sempre permanência na agenda política brasileira. 

Sob o olhar de superação da contraditória realidade agrária brasileira, a Reforma 

Agrária passa a ser exaltada como única forma de mudança, da garantia social, da justiça 

e cidadania e de superação da pobreza. Não obstante, tal estratégia de emancipação e 

autonomia da reprodução social camponesa esbarra na magnitude das ações institucionais 

e normativas estabelecidas pelo Estado. A atuação do Estado, responsável por 

implementar e regular as ações de desapropriação, acesso à terra e de infraestrutura nos 

assentamentos, apresenta problemas de caráter estrutural. 

Dessa forma, o ambiente político-institucional, dentro de um contexto capitalista, 

tem assegurado um pacto entre capital, latifúndio e Estado, combinando várias formas de 

sujeição dos camponeses, sobretudo, pelos mecanismos de expropriação e acumulação, o 

que demonstra as limitações impostas à luta por Reforma Agrária e às tentativas de 

enquadramento da classe camponesa. Todo e qualquer trabalho nos assentamentos está 

subordinado a um modelo hegemônico de reprodução do capital e é justamente sobre essa 

intensa subordinação que a Reforma Agrária vem a falhar no tocante aos seus princípios 

e diretrizes. 

Diante desses apontamentos, a presente discussão busca desmistificar a Reforma 

Agrária como uma via emancipatória e de superação camponesa, pela forma como vem 

sendo operacionalizada sob os moldes do capital, evidenciando os avanços e contradições 

dessa Política Pública e o seu processo de cooptação capitalista, enquanto um elemento 

de manutenção da estrutura fundiária desigual, em especial, no território do Rio Grande 

do Norte.  

Dessa forma, a presente pesquisa tem como objetivo geral analisar as contradições 

derivadas da execução da Política Nacional de Reforma Agrária no Rio Grande do Norte, 

dando ênfase nas implicações de uso e monopolização do território, e como essa política 

contribui para a reprodução ampliada do capital, a partir do processo de sujeição 

camponesa.   

Assim, no intuito de alcançarmos os objetivos propostos, nessa breve nota 

introdutória, apresentamos a estrutura analítica da Tese que nos permitiu abarcar a 

realidade da reforma agrária no território do Rio Grande do Norte.  
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De forma estrutural, o presente trabalho encontra-se dividido em 6 capítulos, que 

contemplam, além desta apresentação, as considerações finais e mais 4 capítulos 

temáticos.  Assim, no capítulo intitulado “Tessituras teóricas e metodológicas da 

pesquisa”, apresentamos os principais elementos para a compreensão do nosso objeto de 

pesquisa, a partir de um delineamento do caminho teórico-metodológico, percorrendo 

pela centralidade dos conceitos e categorias de análises, a problemática anunciada e a 

formulação da hipótese, passando pelos objetivos e todos os procedimentos técnicos 

empregados no processo da pesquisa. 

No terceiro capítulo, com o título “A Política Nacional de Reforma Agrária: da 

concepção a suas materialidades”, analisamos a formulação e os resultados materiais da 

Política de Reforma Agrária, evidenciando, assim, as bases pretéritas da política, diante 

das relações de conflito com os movimentos sociais de base, os processos apropriação e 

normatização do território, a partir da constituição da Política de Reforma Agrária e sua 

institucionalidade por períodos de governo, além do olhar analítico sobre o território 

potiguar e da atuação do Estado, marcada por fragmentação e descontinuidade 

institucionais. Nesse capítulo, faremos uma recorrente análise temporal do presente, no 

intuito de fugir das revisões bibliográficas cansativas e de caráter histórico-colonial. 

No quarto capítulo, intitulado “Reforma Agrária e a sujeição Camponesa frente à 

solidariedade organizacional no Rio Grande do Norte”, investigamos as formas de 

sujeição camponesa nos assentamentos, evidenciando os processos de subordinação a 

partir da atuação do Estado e do capital, este que se expande, regula e expropria a força 

de trabalho camponesa sob diferentes formas, constituindo mecanismos de sujeição e de 

apropriação da mais-valia, com ações complexas e contraditórias de uso e monopolização 

do território.  

No quinto capítulo, denominado de “As horizontalidades e a solidariedade 

orgânica frente à reprodução ampliada do Capital a partir da implantação da Reforma 

Agrária”, lançamos o olhar sobre a realidade dos assentamentos, a fim de avaliarmos as 

circunstâncias e as condições de reprodução e organização dos camponeses assentados, 

sob a lógica da política orgânica, embora dialeticamente associada às ações do Estado e 

dependente delas, na realidade potiguar. Evidenciamos ainda a importância da reforma 

agrária na melhoria das condições de vida camponesa e a sua importância no contexto de 

luta das famílias assentadas. 

 Cabe destacar que, neste trabalho, buscamos ir além da realidade quantitativa e 

objetiva da Reforma Agrária, extrapolamos os limites de acesso à terra e investigamos as 
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condições a que estão submetidos os camponeses, bem como os rebatimentos nos usos e 

monopolização do território a partir da política pública, possibilitando a ciência 

geográfica o entendimento de novas e complexas dinâmicas territoriais, buscando 

compreender a realidade agrária no Rio Grande do Norte que marca o período histórico 

atual, aspirando tal como afirma Stédile (2005), contribuir para a escrita de mais uma rica 

página sobre a Reforma Agrária, em especial do nosso estado.  
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A construção do conhecimento científico requer sempre um caminho teórico-

metodológico que nos permita examinar a realidade que nos propomos investigar. Tal 

realidade analisada, em virtude das suas especificidades, não se dá de forma evidente, 

principalmente diante da própria complexidade que se apresenta e da necessidade de 

interpretá-la para além da aparência. Dessa forma, nosso caminho de investigação não 

percorre um trilho rígido e cartesiano, mas uma trilha, que vai sendo delineada 

analiticamente, incorporando a multidimensionalidade e a singularidade dos processos de 

forma integrada, a partir da realidade investigada (MORIN, 1998).   

A analogia investigativa, a partir de uma trilha, impõe-nos uma questão de 

método, que nos permite delinear um sistema intelectual para abordar um fenômeno, 

considerando assim as variadas instâncias espaciais que o permeiam. Para Santos (2006), 

as instâncias espaciais concebidas individualizadas são redutoras da realidade, que nos 

leva a privilegiar um determinado aspecto em detrimento do todo, daí a necessidade de 

pensar as totalizações em todo o seu movimento e processualidade que alcançamos no 

nosso concreto pensado. 

Nosso ponto de partida, dentro de uma perspectiva geográfica, é a construção de 

um arcabouço teórico-conceitual e analítico, além de uma epistemologia da geografia, tal 

como o professor Milton Santos propôs, a partir de conceitos, categorias e noções que nos 

ajudem a pensar a Política Nacional de Reforma Agrária em suas nuances espaciais, 

considerando os usos distintos do território em sua totalidade, os processos que derivam 

da atuação do Estado e da reprodução ampliada do capital que o monopolizam e trazem 

impactos significativos para os agricultores familiares, sobretudo, do contexto agrário 

potiguar, recorte espacial da nossa análise. 

Dessa forma, neste capítulo, relacionamos simultaneamente as concepções 

teóricas-conceituais da nossa abordagem, no intuito de buscar uma interpretação para o 

fenômeno estudado, além dos instrumentos metodológicos e técnicos, os quais nos 

permitem sistematicamente operacionalizar as formas de conhecer nosso objeto empírico, 

sem perder de vista as proposições teóricas que nos amparam. Quanto à teoria, nosso 

esforço se dá por conhecer a realidade agrária potiguar, a partir de uma teoria 

eminentemente geográfica, ao pensar o espaço, a sua totalidade e o seu conjunto de 

objetos e ações, entendidos enquanto instância social, contextualizando algumas das 

contribuições miltoniana à ciência geográfica, sob a luz do conceito de Território e da 

noção de Território Usado.  
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Dessa forma, lançamos inicialmente uma primeira discussão da teoria miltoniana 

e de suas bases epistemológicas, relacionando e explicitando a noção de usos do território. 

O intuito é tratar as bases conceituais e a noção de uso do território, sem se desassociar 

do tempo e do espaço, dando visibilidade ao território praticado e suas formas de 

monopolização no âmbito do Estado, enquanto formulador da Política Nacional de 

Reforma Agrária e do capital, além toda forma de organização objetiva, a partir de 

proposições jurídicas normativas e dos sujeitos simples que se contrapõem ao poder do 

Estado e do mercado. 

Em seguida, delineamos os aspectos metodológicos no tocante à caracterização da 

pesquisa (descritiva e explicativa), aos procedimentos de abordagem (quali-quantitativa), 

aos processos de instrumentalização técnica (cartográfico e estatístico), passando pela 

discussão do problema, pelo recorte empírico e pelo universo da pesquisa, até as formas 

de coleta e tratamento de dados (primários e secundários). Tais procedimentos 

possibilitam correlacionar as variáveis do nosso objeto de estudo com a nossa abordagem 

teórica e, sobretudo, nos dão base para avançarmos na teoria, delimitando os pressupostos 

necessários para a compreensão dos rebatimentos territoriais, decorrentes da Política de 

Reforma Agrária.  

 

2.1 A DIMENSÃO TEÓRICA DA INVESTIGAÇÃO NA GEOGRAFIA: a centralidade 

dos conceitos e categorias analíticas 

 

 

Almejando contemplar os processos e conteúdos do espaço geográfico em sua 

totalidade, buscamos apreender a realidade sob a luz da teoria de Milton Santos, não 

somente como abstração, mas também como empiria. Dessa forma, enquanto totalidade, 

para a análise do espaço geográfico, de acordo com Santos (2006), necessitamos de 

práticas específicas para analisar cada subespaço, que carrega consigo conteúdos que lhe 

são próprios e horizontalmente construídos, mas que não se reproduzem de maneira 

isolada e independente no espaço.  

Na Geografia, a compreensão da totalidade, ou seja, dos conteúdos espaciais que 

envolvem aspectos teóricos e práticos, requer uma perspectiva de método que leve em 

consideração a dimensão espaço-temporal do fenômeno, suas escalas de materialização, 

bem como os processos de (des)continuidade que intermedeiam a sua configuração 

territorial. A abordagem crítica que permeia, sobretudo, a geografia agrária, a partir da 
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década de 1975 (MOURA, 1988), reforça os estudos sobre o espaço agrário, inclusive 

através de uma análise territorial.  

A percepção de que a agricultura e a estrutura produtiva da terra desempenham 

um papel importante no processo de incorporação e apropriação do território (GALVÃO, 

2007) vai contribuir para os estudos territoriais no âmbito da geografia agrária. Nesse 

sentido, o conceito de espaço, para a análise de um estudo da geografia agrária, nos 

possibilita operacionalizar as demais instâncias sociais, em especial, as que se dão no 

próprio território.  

Dessa maneira, a compreensão da totalidade espacial pressupõe a cissiparidade, 

no nosso caso, trata-se de uma cisão da totalidade, ou seja, da realidade do todo que 

buscamos compreender (SANTOS, 1996). Todavia, a decomposição dessa totalidade se 

dá em contínuo movimento, pois não existem totalidades estáticas, daí a importância de 

se compreender o processo de totalização em curso, que nos possibilita renovar o 

entendimento dos processos e nos aproximar mais da realidade a ser investigada, por meio 

das teorias e conceitos empregados. 

Nessa perspectiva, torna-se desafiador o exercício de pensar geograficamente a 

dimensão da Política Nacional de Reforma Agrária, a partir das ações (processos) e das 

materialidades (formas-conteúdos) presentes, das totalizações que ressignificam os 

processos e criam novas ações, intencionalidades, normas e eventos que se sobrepõem à 

realidade estudada, uma vez que a Reforma Agrária desempenha um papel fundamental 

no tocante às transformações da realidade agrária brasileira atual. 

Buscamos analisar a Política de Reforma Agrária no âmbito do Rio Grande do 

Norte, a partir das conexões estabelecidas entre a parte e o todo, pois o entendimento das 

ações dessa Política no Rio Grande do Norte (a parte), apesar de ser evidenciada e parecer 

algo separado, só existe de fato porque contém e está contida no todo, sendo uma 

materialidade e forma-conteúdo que não possuem apenas a existência em si (SANTOS, 

2012). Essa natureza interpretativa da realidade nos possibilitará estabelecer conexões 

não só da teoria com a prática, mas também dos nexos e das dimensões escalares do 

fenômeno espacial analisado.   

Nessa arena de movimento, onde dinâmicas verticais e horizontais se impõem no 

espaço geográfico, operacionalizaremos a nossa pesquisa, no tocante à realidade espacial 

discutida, a partir de alguns conceitos estruturantes, tais como: o território, com suas 

noções híbridas dos usos e da monopolização e o lugar. Como já evidenciados, tais 

conceitos não serão tratados apenas como caracterização, mas como categoria 
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empiricizável do espaço geográfico, possuindo uma grande importância na abordagem 

geográfica, por se constituir num “[...] conjunto de equipamentos, de instituições, práticas 

e normas, que conjuntamente movem e são movidas pela sociedade [...]” (SANTOS, 

2000, p. 89). 

Por meio de suas reflexões, Santos (2000) nos fornece significativas contribuições 

para o entendimento do território, principalmente do ponto de vista teórico-conceitual, ao 

contemplá-lo como um componente social de análise em que todos os processos sociais, 

econômicos e políticos concretizam sua dimensão espacial. Nesse contexto, coadunamos 

com o professor Milton Santos (2000), ao consideramos o território uma porção do espaço 

geográfico, constituído por componentes materiais ordenados e delimitados pela ação 

humana, no qual certos usos e intencionalidades são determinados e pertencentes a 

processos políticos (SANTOS, 2000). 

Dessa forma, segundo Santos, (2008, p. 247) quando pretendemos definir 

qualquer porção do território, “deveremos levar em conta a interdependência e a 

inseparabilidade entre materialidade, que inclui a natureza e o seu uso, que inclui a ação 

humana, isto é, o trabalho e a política”. Nesse sentido, devem-se levar em consideração 

as particularidades de cada porção do território, cujas materialidades e o seu uso se 

configuram de forma desigual e seletiva nessas frações. 

Assim, no intuito de capturarmos todas essas ações para a nossa pretendida 

análise, consideramos também essa materialidade enquanto “componente imprescindível 

do espaço geográfico, que é, ao mesmo tempo, uma condição para a ação; uma estrutura 

de controle, um limite à ação; um convite à ação” (SANTOS, 2008, p. 321). Essa 

materialidade se apresenta como importante variável de análise, pois as teorizações sobre 

o espaço geográfico devem ser concebidas “a partir dos objetos que o cercam” (SANTOS, 

2008, p. 321).  

Queremos, assim, avançar na análise do território do Rio Grande do Norte, para 

além de uma delimitação enquanto área específica, definida por limites políticos 

administrativos, considerando também o conjunto de elementos que são próprios e únicos 

no território potiguar, a forma-conteúdo que lhe é própria, a configuração territorial, a 

vida que o anima e as formas únicas de usos territoriais (SANTOS, 2007), além de 

apropriação e monopolização de caráter capitalista. 

Entendemos ,assim, que a Política de Reforma Agrária não será analisada somente 

na perspectiva da forma, da materialidade das ações dos agentes hegemônicos e não 

hegemônicos, envolvidos na execução da política pública, mas também no seu conteúdo, 
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entendendo como o território realça a desigualdade histórica de acesso à terra e, 

espacialmente, como é produzida e como esse bem natural é monopolizado, a partir da 

ação política frente ao sistema capitalista de produção, ocasionando a expropriação e 

sujeição dos trabalhadores rurais, identificando como as formas, historicamente 

concebidas, marcam contraditoriamente esses novos conteúdos no território atual e 

impedem a plena realização da Reforma Agrária. 

Captar os conteúdos é compreender como os processos se estabelecem no 

território, pois a Política de Reforma Agrária não se dá de maneira homogênea, com ações 

que se propagam desigualmente pelo espaço. Percebemos, assim, que cada grupo social, 

seja hegemônico, seja sujeitados, vivencia o espaço geográfico de forma diferenciada, e 

é aí que o território se impõe como uma ferramenta analítica para se compreender as 

problemáticas propostas, em relação à operacionalização da Política Nacional de Reforma 

Agrária.  

O território assim se constitui pelos mais diferentes usos, desde a esfera dos 

agricultores assentados, até a esfera puramente econômica e política, de caráter 

hegemônico e mercadológico, impondo como categoria de análise à dialética entre 

recurso e abrigo. Visto como recurso, o território é fortemente influenciado pelas leis de 

mercado, privilegiando o grande capital e criando condições favoráveis às formas de 

monopolização e regulação. Entretanto, como abrigo, ele reforça a reprodução da força 

de trabalho, demonstra outras possibilidades, criando estratégias para a reprodução social 

dos assentados. Segundo Santos (2004), o território como abrigo se realiza a partir do 

meio geográfico local, daí a importância de evidenciarmos o lugar, a fim de percebermos 

as possibilidades de reprodução para além do capital, embora alguns dos usos territoriais, 

como abrigo, sejam funcionais ao capital, por apresentar elos com suas ações. 

Portanto, refletir sobre a origem desses processos e dos usos consiste em um 

exercício metodológico constante de pensar as múltiplas escalas do espaço, uma vez que 

tal realidade agrária é influenciada por vetores globais e nacionais que incidem no local, 

sendo essas imposições externas elementos que condicionam, em grande medida, a 

permanência das contradições locais. Para tanto, a noção escalar também já se evidencia 

como uma importante categoria e alicerce para a análise dos processos que configuram a 

vida de relações entre os agricultores assentados, na busca pela sua reprodução enquanto 

sujeito social e as ações políticas da Reforma Agrária em suas diversas fases de atuação. 

As fases de operacionalização de uma Política Pública contemplam uma teia de 

relações que envolve diversos níveis escalares, contemplando, segundo Silveira (2004), 



30 
 

desde o nível da ação, que se relaciona com o fenômeno estudado, até a delimitação da 

escala imperialista, onde parte das ações de reforma agrária, enquanto ação política, bem 

como seus conjuntos de formas, eventos e estrutura organizacional, criadores de novas 

extensões no espaço e produto da nossa pesquisa, dependem de “transformações que 

envolvem, engajam e exigem táticas em cada uma das escalas em que hoje se configuram 

os processos sociais, econômicos e políticos” (VAINER, 2001, p. 147).  Segundo 

Guimarães (2009, p. 31)  

 

considerar o estado isolado de seu contexto regional e nacional tem 

gerado dificuldades por parte das instâncias centrais para formular 

políticas públicas mais globais. Como as unidades da federação devem 

obedecer, necessariamente, à divisão jurídico-administrativa do país, 

esta condição impõe um limite que é, não raras vezes, artificial. 

 

Sendo assim, a análise da coerência entre a dimensão da Política de Reforma 

Agraria, instituída pelo Ministério da Agricultura, no Rio Grande do Norte e as 

especificidades dos lugares demandam o conhecimento do uso do território e das formas 

de monopolização deste, que é definido não só pela sua materialidade, a partir da 

“implementação de infraestruturas [...], mas também pelo dinamismo da sociedade” 

(SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 21). A análise não é de um território estático, mas de um 

território constante, daí a ideia de uso, que perpassa o recorte artificial do político-

administrativo, avançando inclusive para o entendimento de suas formas de apropriação 

pelo capital. 

Assim, percebemos a complexidade que envolve esses conceitos e a importância 

de pensá-los de forma mais crítica, levando em consideração a relação deles não só com 

a norma, ou seja, com as políticas públicas, mas também com os diferentes elementos 

presentes no espaço, inclusive nos que o monopolizam e o subordinam, principalmente 

diante das relações com o capital. 

Notamos, assim, diferentes territorialidades que apresentam diferentes formas e 

conteúdos, materializando as desigualdades sociais e, por vezes, condicionando uma 

divisão Territorial e Social que contraria a reprodução camponesa. Para estes últimos, a 

materialização dos assentamentos rurais se constitui enquanto espaços de vivência e 

convivência, pois se apresentam enquanto “lugares funcionais do todo, um produto 

social” (SANTOS, 1994, p. 1).  Portanto, a importância de compreendermos o lugar que 

contém a gênese das condições locais de ordem técnica (equipamentos, infraestruturas) e 

organizacional (leis, relações trabalhistas). 
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A relação entre esses conceitos, território e lugar, pressupõe um princípio de 

método que nos possibilita compreender para além dos dados rígidos e visíveis dos 

territórios, ou seja, apenas seus marcos político-administrativos, e permite também  

 

verificar quais os sujeitos presentes, as densidades técnicas das 

atividades desenvolvidas, assim como o grau de autonomia (ou 

dependência) que as combinações de objetos e ações permitem àquela 

subtotalidade do espaço geográfico (CONTEL, 2007, p. 138). 

 

Enquanto subtotalidade, o território não pode ser um conceito tomado como 

absoluto, pois sua existência não é autônoma. Em nossa investigação, uma concepção 

hierárquica e geométrica do espaço reforça as estratégias transescalares (VAINER, 2001), 

com vistas a relacionar a vida dos camponeses, na relação com o lugar e com as ações da 

Política de Reforma Agrária em suas diversas esferas de atuação e relação com a 

reprodução ampliada do Capital. Daí a importância do lugar e do território, como conceito 

e escalas de análise. 

Ao trazermos o lugar em perspectiva, demonstramos que as formas de uso do 

território não abarcam somente a ação dos agentes hegemônicos, mas também englobam 

racionalidades que são próprias de cada lugar, percebemos um arranjo específico, 

funcionalidades e eventos que produzem formas específicas, evidenciamos uma teia de 

relações que demonstra “o tamanho do acontecer homólogo” complementar ao 

“hierárquico”, capturando assim todas as determinações da totalidade espacial (SANTOS, 

1994).  

Desse modo, abarcando todos os elementos políticos, econômico, históricos e 

sociais que nele se espacializam, pautamo-nos também na teorização dos diferentes 

agentes sociais, sejam eles: o Estado, enquanto mediador da política de reforma agrária, 

os Movimentos Sociais rurais, em especial do Movimento dos Sem-Terra (MST), os 

Sindicatos Rurais, os Camponeses assentados, beneficiados pela reforma agrária e o 

Mercado urbano-industrial que se dão no território e se concretizam no lugar. Com isso, 

buscamos um entendimento constante da totalidade, que, a princípio, não se dá 

imediatamente à investigação, mas compõe um processo de construção sistematizada, 

onde buscamos descrever, interpretar e refletir sobre as partes, levando-se em conta todas 

as dimensões que envolvem o fenômeno estudado, para no fim reconstituí-lo e podermos 

teorizar sobre o todo.  

Para tanto, utilizaremos também vários outros autores que discutem o território e 

a dimensão do lugar, tendo a concepção de Santos (2000; 2005; 2007; 2008) como base, 



32 
 

tais como: Santos e Silveira (2001; 2008), Gottman (2012), Souza (2003), Cataia (2011), 

Ricardo Mendes Antas Junior (2004, 2005), Ana Clara Ribeiro (2003) entre outros. Nesse 

contexto, ressaltamos que a postura teórico-metodológica, tomada nesse trabalho, se 

justifica pelas contradições a partir da territorialização da Política de Reforma Agrária, 

dada as complexas relações socioterritoriais que se inserem na dinâmica do modo de 

produção capitalista, propiciando a ampliada reprodução dos agentes hegemônicos 

(recurso), em detrimento dos sujeitos não-hegemônicos (abrigo).  

Por fim, diante dessas primeiras reflexões teóricas, destacamos ainda, como 

categorias de análises, as relações pautadas nas verticalidades que, nesse estudo, se 

concretizam a partir da atuação do Estado hegemônico, das instituições e dos 

latifundiários, e nas horizontalidades que se realizam a partir das (re)criações de 

reprodução e das ações solidárias camponesas, ou seja, dos agricultores assentados.  

Frente a esses vetores, coadunamos ainda com a ideia de Antas Junior (2005), 

quanto à atuação do Estado, este como principal produtor e regulador das normas, criando 

mecanismos para os usos político e de monopolização do território, determinantes de 

diferentes tipos de normas, ou seja, o Estado delimita uma norma, configurando 

demandas distintas. Atrelado à norma, trazemos também os eventos que passam a existir 

quando se realizam no território, empiricizando-se. A partir da análise dos eventos, 

buscamos identificar os principais vetores da Política Nacional de Reforma Agrária no 

território brasileiro, sobretudo, no Rio Grande do Norte. 

E não menos importante, apresentamos ainda, como referência para a análise da 

dimensão temporal e dos eventos, os processos de sucessão e coexistências. Sendo assim, 

a realização de um esforço metodológico, no tocante à dimensão temporal, é de extrema 

importância, dada a ampliação da esfera da análise, indo para além da mera descrição, 

buscando uma interpretação que desvende os conteúdos das relações e dos processos que 

se sucedem e coexistem na dinâmica territorial. 

Nessa análise temporal, concordamos com Santos (2008, p.247) quando afirma 

que “o território revela as ações passadas e presentes, mas já congeladas nos objetos, e as 

ações presentes constituídas em ações”. Nessa perspectiva, já evidenciamos que o 

conceito “território” na nossa investigação, além do caráter normativo, também será 

abarcado como um construto social, ou seja, pela existência concreta, na qual sua 

materialidade é constantemente modificada, transformada e resignificada, a cada evento 

que nele se insere.   
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Ainda de acordo com Santos (1979, p. 25) “cada período é caracterizado pela 

existência de um conjunto coerente de elementos de ordem econômica, social, política e 

moral, que constituem um verdadeiro sistema”, onde há uma delimitação de ordem 

temporal e de uma ordem espacial de eventos, sendo os eventos “um instante do tempo 

dando-se em ponto do espaço” (SANTOS, 2000, p. 144). 

Portanto, a fim de percebermos as sucessões e coexistências que permeiam na 

análise do nosso objeto de estudo, visto que “a ideia de tempo é inseparável da ideia dos 

objetos” (SANTOS, 2000, p.158), podemos fundamentar a nossa investigação no tempo 

e no espaço.   

 

2.2 TERRITÓRIO, USOS, NORMA E MONOPOLIZAÇÃO: do conceito puro a noções 

híbridas  

 

Diante da importância de compreendermos o território e os elementos 

estruturantes para a análise do funcionamento do modo de produção capitalista e dos 

processos de sujeição camponesa ressaltados nesta tese e que nele impactam, faz-se 

necessário discutir as dimensões das adjetivações do conceito de território que perpassa 

pelo desenvolvimento do trabalho: suas formas de usos, normatização e monopolização. 

No estudo do espaço geográfico, em suas diversas escalas, o território revela-se 

um recorte conceitual que nos possibilita revelar as relações sociais de poder e conflitos 

estabelecidas, uma instância social onde as normas, os processos de monopolização e 

usos políticos se concretizam. De acordo com Milton Santos (1996), em uma perspectiva 

capitalista, a revisão e aprimoramento dos conceitos ligados à Geografia, devemos levar 

em consideração os processos que se manifestam por meio da apropriação, domínio e 

regulação, além de não findarmos o diálogo somente na Geografia, mas buscarmos 

complementá-lo na discussão com a Sociologia, a Economia Política, o Direito e, 

principalmente, com a Filosofia.  

Tal como vem sendo discutida nesta tese, a proposta teórico-metodológica do 

professor Milton Santos sempre apresentou um viés de estudo baseado na realidade atual, 

com um conjunto teórico e epistemológico que abarque a realidade espacial, o que nos 

leva a pensar nas simultaneidades, nos processos e nas diversas temporalidades que 

cristalizam momentos anteriores e estão contidos no território, sobretudo, pela Política de 

Reforma Agrária, elemento da nossa análise. 

Tal consideração, em se tratando do conceito de território, percebemos que, 

historicamente, sua ideia de apropriação e uso do espaço está assimilada ao Estado. Em 
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sua concepção, Ratzel apud Martins (1993), já no século XIX, o definia como resultado 

da apropriação de uma porção da superfície terrestre da Terra por um grupo humano, 

sendo, portanto, um espaço vital, necessário para as relações sociais e, sobretudo, para a 

existência e soberania de um Estado. Assim, o território sempre foi tratado sob um viés 

político, parte importante da extensão de um Estado, das suas condições de trabalho e da 

própria condição de existência da sociedade, definindo-se pela propriedade e pelas 

relações de poder.  

Posteriormente, diante das constantes mudanças políticas, econômicas, sociais, 

culturais e ambientais, ocorridas mundialmente, o debate acerca do território emergiu 

com bastante vigor, sendo, inclusive, fruto de análise de diversos estudiosos das mais 

variadas áreas, ultrapassou os limites do campo da Geografia e passou a ser concebida e 

utilizada pela Sociologia, Ciência Política, Economia e até mesmo a Antropologia e 

Psicologia.  

De acordo com Costa (2005, p. 37), cada área do conhecimento apresenta um 

enfoque de território pautado em uma determinada perspectiva 

  

A Geografia tende a enfatizar materialidade do território, em suas 

múltiplas dimensões (inclusive a dimensão da interação 

sociedade/natureza); a Ciência Política enfatiza sua construção a partir de 

relações de poder (na maioria das vezes, ligada à concepção de Estado); 

a Economia, que prefere a noção de espaço à de território, percebe-o 

muitas vezes como um fator locacional ou como uma das bases da 

produção (enquanto “força produtiva”); a Antropologia destaca sua 

dimensão simbólica, principalmente no estudo das sociedades ditas 

tradicionais; a Sociologia o enfoca a partir de sua intervenção nas 

relações sociais, em sentido amplo; e a Psicologia, finalmente, incorpora- 

o no debate sobre a construção da subjetividade ou da identidade pessoal, 

ampliando-a até a escala do indivíduo.   

 

Essas diferentes perspectivas conceituais do território demonstram não só a sua 

complexidade, mas também a sua riqueza para análise das relações sociais, bem como 

sua amplitude conceitual, com as adjetivações moldando diferentes noções do conceito. 

Contudo, tentando sistematizar as várias noções de território para a geografia, Costa 

(2005, p. 40) estrutura quatro vertentes básicas, que são  

a)política ou jurídica-política, na qual comenta que é a mais defendida, 

onde o território é visto como “um espaço delimitado e controlado, 

através do qual se exerce um determinado poder na maioria das vezes (...) 

relacionado ao poder político de Estado”; b) cultural ou simbólico-
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cultural, na qual prioriza a dimensão simbólica e mais subjetiva e o 

território é visto como o “produto da apropriação/valorização simbólica 

de um grupo em relação a seu espaço vivido”; c) econômica, que enfatiza 

a dimensão espacial das relações econômicas, onde o território é visto 

apenas como fonte de recursos e/ou incorporado no “embate entre classes 

sociais e na relação capital-trabalho”; d) e, por fim, a última vertente seria 

a natural, na qual a noção de território teria como base a relação 

sociedade-natureza.  

 

Cabe apontar também as teorizações de Jean Gottman (1975), que buscam 

entender o território como uma porção do espaço geográfico, no qual se atribuem a uma 

jurisdição de governo, conteúdos normativos, construídos historicamente, que 

caracterizam um verdadeiro corpo político, principalmente pela flexibilidade e velocidade 

no qual se relacionam os objetos e ações no período atual. Tal perspectiva, defendida 

inclusive por juristas, já demonstra que a noção moderna de soberania dos Estados, 

dificilmente pode ser compreendida sem a definição de seu sustentáculo territorial.   

Já na concepção de território de Oliveira (1999, p. 74) este pode ser entendido 

como “produto concreto da luta de classes travada pela sociedade no processo de 

produção de sua existência”, afirmando analiticamente que  

 

Dessa forma, são as relações sociais de produção e o processo 

contínuo/contraditório de desenvolvimento das forças produtivas que dão 

a configuração histórica específica ao território. Logo, o território não é 

um prius ou a priori, mas a contínua luta da sociedade pela socialização 

igualmente contínua da natureza. O processo de construção do território 

é simultaneamente construção/destruição/manutenção/transformação. 

Em síntese, é a unidade dialética, portanto, contraditória, da 

espacialidade que a sociedade tem e desenvolve (OLIVEIRA, 1999, p. 

74) 

 

Assim, o território é, em seu sentido pleno, um conceito político e geográfico, no 

qual o espaço geográfico é organizado e compartimentado através de processos. Todavia, 

buscando superar o conceito puro de território herdado de uma “modernidade 

incompleta” (SANTOS & SILVEIRA, 2008) e persistindo na capacidade explicativa da 

geografia na contemporaneidade, Milton Santos (1994), buscando fugir das 

generalizações e se pautando nas bases teóricas discutida acima, traz à tona a noção do 

uso do território. Pautado em uma estrutura analítica, a noção do uso do território abarca 

agora os diferentes conteúdos presentes no território, incluindo todos os agentes sociais e 

não apenas o Estado e o seu papel político, como as noções discutidas anteriormente.  
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Nele, cada grupo social, seja hegemônico, seja sujeitado, vivencia o território de 

forma diferenciada, é nesse momento que o território se impõe como conceito analítico 

importante para se compreender as problemáticas sociais e seus rebatimentos no espaço 

geográfico. Assim, a complexidade desse conceito e a importância de pensá-lo de forma 

crítica, leva-nos a considerá-lo não só sua relação com a técnica, mas também com os 

diferentes elementos presentes no espaço, como propõe o próprio Milton Santos ao tratar 

da sua noção de espaço geográfico.   

Segundo Santos e Silveira (2008), para compreender o território, há que se 

considerar a disputa das instituições, do poder público, das empresas e dos indivíduos, 

pois esses diferentes segmentos apresentam influências desiguais, dada a sua natureza. 

Para tanto, uma abordagem teórica acerca do território requer do pesquisador estudos 

apurados, a fim de desvelar sua compreensão sob diferentes concepções, detectando as 

semelhanças e divergências conceituais entre os mais diversos autores, dadas as distintas 

definições existentes (RIBEIRO, 2003). Nesse sentido, apresentamos a fundamentação 

primaz da teoria da qual parte a construção da noção do território e os seus usos, base 

para a nossa análise geográfica da Política de Reforma Agrária.   

A concepção teórico-metodológica, ora apresentada, contribui para a 

compreensão teórica acerca do conceito de território e os seus diversos usos, dando 

caráter geográfico à discussão e abarcando as dimensões política, econômica, histórica e 

social do fenômeno analisado. Desse modo, é impossível compreender o espaço 

geográfico, na perspectiva miltoniana, sem levar em consideração as relações capitalistas 

de produção materializadas, uma vez que as relações políticas, econômicas e sociais não 

se desvinculam da sua base territorial. Nesse esforço, também reconhecemos as 

contribuições de Silveira (2004; 2006) e Ribeiro (2003) ao operacionalizar o conceito de 

território usado e relacioná-lo com a realidade concreta.   

Essa concepção de território perpassa as relações de poder, distinguidas, levando-

se em consideração o uso do território como recurso, pelos agentes hegemônicos, e o uso 

do território como abrigo e como recurso, pelos agentes sujeitados, ocorrendo, assim, 

duas formas distintas de produção e de uso do território, pois os dominantes privilegiam 

o uso capitalista e mercantil do território e os dominados privilegiam sua mera reprodução 

social e as relações de sobrevivência, produzindo, dessa maneira, distintas realidades.   

Diante disso, o território – “sendo usado” – exprime, de acordo com Santos 

(2005), a relevância do elemento humano e sua importância para a Geografia, uma vez 

que a ciência geográfica só se constitui enquanto geográfica, a partir da presença humana. 
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Segundo Santos (2008, p. 247), para definirmos qualquer porção do território, 

“deveremos levar em conta a interdependência e a inseparabilidade entre materialidade, 

que inclui a natureza, e o seu uso, que inclui a ação humana, isto é, o trabalho e a política”.   

Nesse sentido, devemos levar em consideração as particularidades de cada porção 

do território, cujas materialidades e o seu uso se configuram de forma desigual e seletiva 

nessas frações. Notamos, assim, diferentes territorialidades com distintas formas e 

conteúdo, materializando as desigualdades sociais e, por vezes, condicionando a 

reprodução social. Desse modo, ao analisarmos as técnicas, as normas e as ações, 

devemos compreender não somente a constituição do território, mas também seus usos, 

procurando responder, como, onde, por que, por quem e para quem o território é usado 

(SANTOS; SILVEIRA, 2001). Explanando de forma prática, Silveira (2011, p. 4) aponta 

que  

El territorio usado se constituye de las modernas carreteras del estado de 

São Paulo, pero también de los ríos navegables de la Amazônia; de la 

agricultura moderna en el centro-oeste y de la agricultura de subsistência 

en el interior del nordeste; de los edificios inteligentes de la metrópoli 

paulista, pero también de la precaria red de desagüe de su periferia; de 

peajes y horarios de circulación de los ómnibus urbanos; de las acciones 

de las grandes empresas y de los sindicatos.  

 

Analisar o uso do território, portanto, é pensar na dialética do homem em relação 

ao território, uma permanente (re)construção de processos que se realizam a partir de 

diversas instâncias da produção, dos sistemas de objetos e da norma, trazendo uma nova 

racionalidade ao espaço. Todo esse movimento apresenta-se diferenciado no território, 

inclusive com materialidades e temporalidades distintas, o que demonstra uma 

coexistência de usos do território, criando e recriando relações hegemônicas e 

hegemonizadas que impõem tensões e descompassos de forças nos diferentes usos.  

Assim, como qualquer processo que se estabelece no território, a Reforma Agrária 

reflete uma articulação política e social dos agricultores junto ao Estado, no intuito de 

garantir a implementação de Políticas Públicas. Nesse sentido, a perspectiva de uso do 

território nos proporcionará compreender as ações da Política de Reforma Agrária pelo 

Estado e suas ações de reestruturação do campo, as ações que marcam a contradição entre 

o sistema capitalista de produção e a conquista pela terra, suas ações e relações no 

território potiguar, tendo o assentamento rural enquanto lugar das práticas econômicas, 

políticas e sociais no campo. 
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Diante dessa realidade, ainda é preciso pensar nas ações que impedem o avanço e 

o bom desenvolvimento da Reforma Agrária enquanto política pública, são contradições 

produtivas e de infraestruturas que dão à Política, no território, um caráter normatizador. 

Por se tratar de uma política de Estado, defendida por um texto constitucional e que 

necessita de pactuação entre os entes da Federação, a norma será compreendida como 

“uma estrutura proposicional enunciativa de uma forma de organização ou de conduta, 

que deve ser seguida de maneira objetiva e obrigatória” (TOZI, 2009, p. 95). 

Logo, as normas jurídicas expressam uma dimensão geográfica, formada pela 

coesão política estabelecida em um território político-administrativo, delimitado e 

regulamentado a partir de uma dimensão normativa. Constitui-se assim uma solidariedade 

institucional (CASTILLO et al., 1997), vista como o “resultado da tensão e/ou da 

harmonia entre objetos e ações que constituem o espaço geográfico (ANTAS JR., 2005, 

p. 61). Com isso, a execução da Política de Reforma Agrária se torna um mecanismo de 

regulação no contexto atual, influenciando no território e nas formas geográficas do meio 

rural potiguar, refletindo na estrutura fundiária e no modelo de desenvolvimento rural no 

campo. 

A partir da normatização, outro processo indutor se estabelece: a monopolização 

do território (AMIN & VERGOPOULOS, 1977; OLIVEIRA, 1988; 1991; 2004; 2010). 

Esse processo, como já mencionado, é ocasionado pelo Estado, que cria políticas públicas 

viabilizadoras de sujeitar a força de trabalho de grupos sociais, e do modo de produção 

capitalista que, por meio de mecanismos de coerção, cria formas de extração da mais-

valia do agricultor assentado, bem como de alienação do seu ser social e de sua 

capacidade laboral. Tal processo de monopolização do território ganha importância, por 

garantir a reprodução ampliada do capital ao se apropriar diretamente da terra ou controlar 

o mercado, fazendo do assentado um mero vendedor de mercadorias e de força de trabalho 

ao capital, quebrando as relações não capitalistas de produção que a Reforma Agrária 

poderia garantir. 

Nesse sentido, para compreendermos a monopolização do território, faz-se 

necessário abordar os processos territoriais pelo qual a terra e o trabalho são apropriados 

no contexto agrário brasileiro e como tal monopólio fundiário possibilita a extração da 

renda da terra, a expropriação do sobretrabalho e a realização da mais-valia (AMIN & 

VERGOPOULOS, 1977), bem como a relação desigual de subordinação dos agricultores 

assentados, menos competitivos, à lógica da dimensão capitalista, imposta pelas empresas 

mais competitiva e pelo Estado. 
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De acordo com Oliveira (2010, p. 8) “a expansão do modo capitalista de produção 

no campo se dá primeiro e fundamentalmente pela sujeição da renda da terra”, mecanismo 

evidenciado no momento da compra de terras pelo Estado, a partir da política de reforma 

agrária, posteriormente, o processo de reprodução capitalista incorpora outras áreas quer 

subordinando à produção camponesa, quer expropriando mais-valia do trabalho 

camponês, pela apropriação do seu sobretrabalho (OLIVEIRA, 2010).  

A análise, a partir da monopolização do território potiguar pela política de reforma 

agrária, irá evidenciar como o capital se apropria da renda da terra, seja pelas ações do 

Estado, seja  produzida pelos camponeses, no momento da sua produção, circulação e 

comercialização, seja na forma como o capital recria condições para que os camponeses 

vendam sua força de trabalho para as indústrias capitalistas ou até mesmo no contexto 

urbano, para a sua própria reprodução social, visto que a monopolização do território no 

campo permite, mesmo que de forma precária, a reprodução do campesinato, diante da 

necessidade do capital desenvolver no campo relações não capitalistas, via 

desenvolvimento desigual, combinado e contraditório (AMIN & VERGOPOULOS, 

1977). 

Percebemos que o processo de modernização capitalista brasileiro, associado às 

ações de Reforma Agrária, engendra um padrão destrutivo das relações sociais, ainda 

determinado sob as bases do latifúndio. Esse modelo de produção possibilita que o capital 

esteja sempre auferindo renda da agricultura familiar, sobretudo, a renda da terra, lócus 

da produção da matéria-prima, a renda da produção e a renda no momento da circulação 

da mercadoria. 

Segundo Martins (1983), embora uma propriedade familiar não seja uma 

propriedade capitalista, pois a produção e a reprodução das condições de vida dos 

agricultores não são reguladas pela necessidade do lucro do capital, todo o processo de 

modernização e avanço do capitalismo, inclusive no campo brasileiro, impulsionado pelo 

Estado, imprimiu imposições, formas de sujeições de renda regido pelo capitalismo 

monopolista que permeia do acesso ao crédito, à terra, à produção, à circulação e até a 

comercialização. Oliveira (1988) reforça ainda essa perspectiva ao demonstrar como o 

capital desenvolveu liames de sujeição que funcionam como “teias de amarras” ao 

desenvolvimento pleno do campesinato. 

É justamente na análise dessas amarras, mais especificamente do processo de 

subordinação do agricultor ao grande capital, em que ocorre a monopolização do 

território, na perspectiva que “o capital monopoliza o território sem, entretanto, 
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territorializar-se” (OLIVEIRA, 1988, p. 74). Dessa forma, na realidade da Política de 

Reforma Agrária, a subordinação se dá pela ação do capital monopolista, ou seja, não 

somente pela dependência técnica-industrial, mas também pela monopolização das 

relações de produção e da apropriação da renda da terra por esses capitais. 

Fica claro como, em nossa análise do território, as relações de trabalho, assim 

como o destino da produção, nas suas mais diversas instâncias, devem ser levadas em 

consideração. Entender a monopolização do território é perceber como o território adquire 

valor através do modo de produção capitalista que se materializa de diversas formas, entre 

elas, pelas formas de uso do território que subordinam os agricultores assentados em todas 

as dimensões abordadas, que permeiam suas relações de trabalho. 

  Contudo, são perspectivas híbridas incorporadas ao conceito de território, que 

demonstram uma visão da totalidade, teorizada por Milton Santos (2008) na sua noção de 

espaço, sobretudo por demonstrar como os objetos, as ações, normas e o tempo se 

distinguem e se relacionam, constituindo-se enquanto categorias analíticas e sintéticas, 

em que a perspectiva de uso deve preceder e acompanhar o exercício de análise da 

realidade.   

Ao tomarmos como critério os usos, percebemos que eles não são somente 

políticos, sociais, econômicos e, tampouco, culturais, são também espaciais, técnicos, 

normativos e monopolista. Daí a necessidade, cada vez mais proeminente, de 

compreender os usos no movimento conjunto dos processos quantitativos e qualitativos 

que se dão contraditoriamente e distintamente em cada território.  

 

2.3 APORTES SOBRE A REFORMA AGRÁRIA, POLÍTICAS PÚBLICAS, 

CAMPESINATO E SUAS RELAÇÕES COM O CAPITAL  

 

 

Quando nos debruçamos sobre a realidade agrária brasileira, em especial da 

Reforma Agrária no Rio Grande do Norte, esta apresenta dois pilares igualmente 

importantes: de um lado, a luta pelo acesso à terra, impulsionada pelos movimentos 

sociais, buscando garantir o direito à reprodução social camponesa; e de outro, a Reforma 

Agrária da ação normativa do Estado, que se constitui numa mera política de distribuição 

de terras, sem oferta de condições básicas, buscando apenas minimizar as tensões sociais 

(STEDILE, 2005). 

Para termos uma ideia, a seleção e o cadastramento dos agricultores familiares 

para a Reforma Agrária ainda são orientados por critérios presentes no Estatuto da Terra 



41 
 

de 1964, a estrutura fundiária do Rio Grande do Norte assemelha-se à realidade nacional, 

marcada por um alto grau de concentração, que de acordo com Felipe (1988, p. 64) 

“caracteriza-se pela distribuição desigual da terra e pelo aprofundamento da relação 

binômio minifúndio X latifúndio”. Toda essa desigualdade, segundo Costa (2005), tem 

origens históricas no RN, relacionadas à atividade agropecuária pautada na monocultura, 

inicialmente com o cultivo da cana no litoral e, posteriormente, com o algodão, no interior 

sertanejo. 

Nesse contexto histórico, a reprodução do latifúndio foi sendo privilegiada e 

mantida, “servindo de base para poder político das oligarquias agrárias tradicionais” 

(SOUZA, 1995, p. 106). Por outro lado, coexistindo com a presença do latifúndio, temos 

também, no território potiguar, uma quantidade significativa de pequenas propriedades 

agrícolas, cuja realidade dos sujeitos é precária e de extrema pobreza (SOUZA, 1995). 

De tão pequenas, elas não correspondem, ao menos, ao tamanho dos módulos fiscais 

estabelecidos para os municípios, ou seja, não chegam a apresentar a área mínima 

estabelecida pelo Estado. Esse aspecto da pequena propriedade no estado é reproduzido 

com a operacionalização da Política Nacional de Reforma Agrária, uma vez que a maioria 

dos lotes destinados às famílias assentadas não tem a dimensão de um módulo fiscal, o 

que inviabiliza o desenvolvimento dos assentamentos (FRANÇA SEGUNDO, 2017). 

Conforme França Segundo (2017), em sua mais recente leitura do território 

potiguar a partir da reforma agrária, o que observamos é um complexo e contraditório 

quadro agrário no Rio Grande do Norte, no qual a Política de Reforma Agrária, 

historicamente, não conseguiu reverter o monopólio fundiário e nem efetivar mudanças 

substanciais na realidade rural camponesa do estado. Por outro lado, nesta tese queremos 

avançar na análise e compreender como a lógica de operacionalização da reforma agrária 

ainda traz sérias consequências no tocante à reprodução camponesa, subjugando a uma 

lógica mercadológica do capital, que não representa a do seu modo de vida, tal como 

apresentaremos mais adiante. 

Assim, o processo de crescimento econômico, político e social do agronegócio no 

Rio Grande do Norte, que fez do estado um grande produtor e exportador de frutas 

tropicais, mediante o uso de técnicas de irrigação no semiárido, sob as bases do latifúndio, 

refletiu em sérios problemas na operacionalização da Política de Reforma Agrária, 

expondo um desmonte histórico e pouco evidenciado, gerado pela emergência de novas 

formas de acumulação do capital no campo perante o desenvolvimento do agronegócio. 

Todavia, o que chamamos de Reforma Agrária nesta tese refere-se a “um conjunto de 
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medidas políticas e econômicas capaz de sanar os problemas agrários em benefício da 

agricultura familiar” (INCRA, 2010). 

 Apesar do real sentido conceitual e de transformação da Reforma Agrária 

proposto no Plano Nacional, o que chamamos atenção, enquanto foco da tese, é 

justamente esse conjunto de modificação processado no campo em relação à terra, mas 

sob o comando do capital, preocupamo-nos com os mecanismos que impedem a 

realização histórica da Reforma Agrária plena e eliminam conquistas políticas associadas 

à luta camponesa, sobretudo, ressaltando as particularidades do território do Rio Grande 

do Norte. 

 Todas essas implicações, dilemas e impasses, demonstrados a partir da teorização 

que procedemos dos autores locais1, como: Felipe (1988), Costa (2005), Souza (1995) e 

França Segundo (2017), inserem-se dentro de uma dinâmica maior, que tem rebatimentos 

territoriais e em toda a realidade agrária brasileira. Assim, buscamos nos pautar também 

em importantes autores da discussão agrária brasileira, entre eles: Ariovaldo Umbelino 

Oliveira (1987; 1991; 2001; 2004; 2010), Bernardo Mançano (2001; 2014), Graziano da 

Silva (1994), José de Souza Martins (1983; 1996; 1999, 2000), Guimarães (1981), Stédile 

(1994; 2005), Delgado (2010), dentre outros que, no decorrer da pesquisa, contribuam 

para a nossa análise geográfica da Reforma Agrária.  

 Compreender a Reforma Agrária em curso no âmbito nacional, a partir desses 

autores, possibilita-nos perceber que o Rio Grande do Norte é produto do processo de 

ocupação e formação histórica nacional, além das contradições sociais que expressam um 

quadro de concentração de terra, de renda e de poder, no qual este estado (UF) revela as 

relações dialéticas que desencadeiam a precarização das relações de trabalho no campo. 

Tais preocupações nos levam a aprofundar as discussões e análises da Reforma Agrária 

no estado do Rio Grande do Norte, não só em decorrência da carência de pesquisa acerca 

da problemática que levantamos, mas também de uma leitura geográfica, que nos 

possibilite entender as especificidades locais e territoriais e as dinâmicas horizontais 

desse processo. 

Nessa conjuntura de análise, torna-se necessário repensar também o modelo das 

Políticas Públicas voltadas para realidade rural brasileira. Coadunando com Locatel 

(2004), isso significaria mudar a perspectiva de análise do espaço rural e do próprio 

desenvolvimento para subsidiar a elaboração de projetos e políticas públicas do Estado, 

                                                           
1 Somente esses quatro autores, cujas importantes contribuições destacamos nesta tese, possuem trabalhos 

publicados na ciência geográfica referente à temática da Reforma Agrária. 
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propondo-nos a pensar em uma perspectiva diversificada, que abarque essa complexidade 

do território apresentada pelo espaço rural brasileiro. Pensando a Reforma Agrária 

enquanto política pública, esta imprime uma nova materialidade e normatizações na 

realidade agrícola brasileira e no Rio Grande do Norte, todavia, impondo condicionantes 

de usos territoriais em razão do modelo econômico estabelecido. 

No Brasil, de acordo com Hespanhol (2008), as mudanças no enfoque das 

Políticas Públicas se iniciam na década de 1990, a partir de processos estreitamente 

vinculados à promulgação da Constituição de 1988, à mobilização cidadã e alterações no 

modo de gestão do Estado brasileiro, pois até o final dos anos 1980, esse enfoque se dava 

numa perspectiva setorial. De acordo com a autora, o Estado brasileiro introduziu três 

novos aportes às políticas públicas, como “o enfoque territorial, o estímulo à participação 

dos beneficiários [...] e a organização coletiva dos atores sociais” (HESPANHOL, 2008, 

p. 3).  

Nesta pesquisa, é sobre esses três novos enfoques que iremos nos debruçar, 

acrescentando ainda o próprio debate conceitual acerca dessas Políticas (FREY, 2000), o 

enfoque da eficiência e da sua eficácia (ARRETCHE, 1996), a partir das ações 

descentralizadoras do Estado, e da perspectiva Escalar e Territorial (VAINER, 2001; 

ENDLICH, 2012). Com isso, a partir desses autores, esperamos construir uma linha 

teórico-metodológica de análise das Políticas Públicas e o avanço no debate teórico, 

contribuindo para o entendimento das diferentes nuances das Políticas Públicas, em 

especial da Reforma Agrária, enquanto prática de organização para além da sociedade do 

Capital.   

Contudo, não se torna possível entender a Política de Reforma Agrária Brasileira 

sem analisarmos a realidade do Campesinato brasileiro. Não queremos aqui realizar um 

confronto entre os autores que concordam ou não com a existência de um Campesinato 

no Brasil, apenas buscamos demonstrar as aspirações teóricas em que nos pautamos. 

Para Martins (1981) o termo camponês é recente no Brasil, data da década de 

1950, sua origem é política e está relacionada aos agricultores invisíveis, sem voz, 

marginalizados socialmente. Esse Camponês representa uma forma particular da 

agricultura familiar, representado por aqueles que produzem e vivem da terra, além da 

sua relação de reprodução simples com o grupo familiar. De acordo com Wanderley 

(1996), não se pode negar que a maioria dos estabelecimentos rurais brasileiros se 

revestem de características camponesas, devemos apenas levar em consideração as suas 

origens, diferenciações e até mesmo as suas relações com o sistema capitalista.  
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Dessa maneira, ressaltamos aqui autores recentes, tais como: Carvalho (2006); 

Wanderley (1996); Ploeg (2006), que retomam uma série de críticas relacionadas ao 

modelo do fim do campesinato e propõem um projeto de camponês renovado, a partir de 

importantes contribuições anteriores sobre o estudo do modo de produção camponesa 

realizado durante todo o século XX, a exemplo de Chayanov (1924) e Eric Wolf (1971),  

ressignificado, com autonomia ao acesso à terra, à produção e à gestão do trabalho 

familiar, afim de garantir a sua reprodução enquanto tal, no nosso caso o assentado de 

Reforma Agrária. 

Todavia, percebemos, diante desses aspectos, que o Estado vem contribuindo para 

a descaracterização destes, uma vez que não os possibilita reais condições para a sua 

emancipação, levando-os a buscarem, através de trabalho não-agrícolas, meios para a sua 

reprodução. Com isso, a relação capital-trabalho, no meio rural, produz contradições 

inalienáveis em função da estrutura contraditória do modo de produção capitalista, 

proporcionando uma acumulação de capital, sobretudo, através da superexploração do 

trabalho que, constituída sob as bases do latifúndio, engendra o atual padrão de destituição 

das relações sociais. 

Objetivamente, o conceito de camponês que estabelecemos refere-se a um 

conjunto de relações sociais e de experiência produtiva baseadas no trabalho agrícola 

familiar, mas que estão sob mediação do capital, ou seja, não nos remetemos a todas as 

experiências produtivas, mas a uma categoria determinada, dos camponeses assentados 

cooptados pelo atual padrão de acumulação do capital no campo, sob a hegemonia do 

Estado e da agricultura moderna. 

Nesse sentido, buscamos aprofundar nossas discussões para entendermos todas 

essas relações, a partir da leitura dos autores clássicos, em especial: Marx (1998; 2002), 

Marx e Engels (2002)  que contribuem significativamente para o entendimento dos pares 

dialéticos, sejam eles: produção simples e produção ampliada, sujeição e reprodução, 

economia capitalista e economia camponesa; bem como dos diversos conceitos que tanto 

abordamos aqui, tais como: mais-valia, capital, força de trabalho, meios de produção, 

excedente, exército industrial de reserva, acumulação, renda, mercadoria e do próprio ato 

do trabalho, seus novos conteúdos e processos (MARX, 2008; 2002). 

Tais conceitos e todo o conjunto de elementos que interagem dialeticamente nos 

ajudam a demonstrar as múltiplas variáveis e capturar as diferentes nuances do fenômeno 

estudado, como as experiências agrícolas e não-agrícolas no campo, possibilitando-nos 

analisar a relação de domínio do capital sobre a produção e a subsunção do trabalho 
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camponês no processo de constituição desse capital, demonstrando que a conquista de um 

lote de terra, através da forma como a Reforma Agrária vem sendo implementada, não 

representa plenamente melhora nas condições de vida dos assentados camponeses, há 

uma progressiva perda de autonomia da reprodução social camponesa, ocasionando uma 

forte proletarização de acordo com as condições atuais de reprodução capitalista. 

 Assim, ao percebemos que a força de trabalho camponesa vai sendo funcional ao 

capital, à medida que participa da reprodução ampliada do capital, é que almejamos 

fundamentar nossa análise na perspectiva marxista e dos autores que dele partem também, 

em especial: Mezáros (2002), Oliveira (1987) e Althusser (1985), que coadunando com 

Delgado (2013, p. 59) nos possibilitará “desvendar, desnudar e desencobrir o sentido 

essencial das relações econômicas e sociais que se dão no interior deste setor [agricultura 

familiar]”. 

Com isso, almejamos corroborar com a nossa hipótese, segundo a qual evidencia 

os processos de sujeição camponesa por meio da Reforma Agrária, sistematicamente 

negligenciados pelas pesquisas que supõem superar as contradições sociais apenas por 

meio da luta e da conquista da terra. Em nossa análise, dentro de uma dimensão 

econômica capitalista, mesmo as bases sociais da Reforma Agrária tendem a produzir 

mais-valor para a reprodução ampliada do Capital, impondo sérios desafios à 

emancipação plena dos sujeitos envolvidos, tal como demonstraremos na seção a seguir 

ao apresentarmos nossa hipótese. 

 

2.4 DO PROBLEMA À FORMULAÇÃO DA HIPÓTESE: um guia no processo de 

investigação 

 

Ao tratarmos da posse de terra no Brasil, identificamos dois grandes objetivos 

distintos: de um lado os grandes agentes hegemônicos, representados pelo Estado, as 

empresas e os latifundiários, que objetivam a posse da terra principalmente para 

acumulação, em sua maioria como reserva de valor ou como meio de aplicar seus capitais 

na agricultura; de outro os agentes não-hegemônicos, representados pelos sujeitos simples 

(MARTINS, 2008), os camponeses, que objetivam a posse da terra como estratégia para 

romper o monopólio fundiário, almejando se apropriar dos seus direitos, da sua cidadania 

e do seu trabalho. 

O que percebemos é uma relação conflituosa entre esses diferentes agentes sociais, 

fazendo com que novos conteúdos e processos de monopolização se gestem, 

evidenciando como as relações socioterritoriais vão se caracterizando pelas 
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materialidades e imaterialidades delineadas pelas normas (TOZI, 2009). Assim, 

compartilhando da ideia de Cataia (2011, p.122, grifo nosso) quando afirma que “sem 

dúvida, as relações políticas [normativas] assumem papel de destaque no território, mas 

o próprio território é um agente organizador da sociedade” percebemos que tanto os 

recursos de base territorial, quanto os humanos devem ser de extrema importância na 

implementação de políticas públicas, proporcionando um maior envolvimento e 

participação dos agentes envolvidos, principalmente os não-hegemônicos, resultando 

assim na melhoria de condições de vida e no empoderamento dessa população.  

Nessa pesquisa, admitimos que o acesso à terra, atrelado a mudanças na estrutura 

social e política no campo, é condição primaz para prover a sobrevivência e reprodução 

social camponesa. Porém, a Política de Reforma Agrária que vem sendo implementada 

no Brasil, em especial no Rio Grande do Norte, apresenta um caráter concentrador e 

compensatório, não correspondendo às reais demandas para a reprodução social dos 

camponeses, principalmente na sua relação com a terra e dos seus direitos à cidadania, 

uma vez que o desenvolvimento do capitalismo e a concentração da propriedade de terra 

ainda é algo fortemente evidente na realidade rural potiguar (COSTA, 2005).  

Frente a essa complexa realidade, nosso enfoque se volta para a dominação que o 

movimento do capital exerce sobre as condições de reprodução do camponês, ampliado 

sobretudo pela Política de Reforma Agrária. Trazemos à tona a força das determinações 

econômicas do capital, mas colocando em evidência a vontade política da classe 

camponesa que entra em confronto, tal como propõe Oliveira (2010).  

 Assim, entendemos que a sobrevivência do camponês, em especial dos que 

possuem acesso à terra por meio da Reforma Agrária, só pode ser compreendida a partir 

da subordinação ao Capital. Por não ter o acesso digno às condições de produção, à 

assistência técnica e aos financiamentos, sem falar na falta de qualidade de vida nos 

assentamentos, o camponês se vê obrigado a fornecer sua força de trabalho como 

estratégia de sobrevivência, através de trabalhos não-agrícolas.  

Em nossas reflexões iniciais, que aqui denominamos de – empírico observado – a 

partir de nossas visitas aos assentamentos de reforma agrária potiguar, observamos que 

muitos dos camponeses se veem obrigados a buscarem, primordialmente na construção 

civil, nos serviços domésticos e na agroindústria, estratégias para a complementação da 

sua renda, uma vez que o acesso à terra via reforma agrária não vem garantindo uma vida 

digna com qualidade.  
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Trabalhando, na maioria das vezes, por diárias ou por baixos salários, o camponês 

vai se constituindo como um fator de regulação da economia capitalista, fornecendo mão-

de-obra barata, compondo um exército rural de reserva e até servindo como indexador de 

baixos salários no mercado de trabalho urbano-industrial, na medida que a reprodução do 

capital é totalizante e ampliada (MARX; ENGELS, 1998). É diante dessa realidade que 

a vida camponesa é reproduzida e constantemente recriada pelo Capital, que se adapta e 

se apropria das mais distintas relações de trabalho existentes no campo, a fim de extrair-

lhes mais-valia. 

Fica evidente um processo de subsunção, formal e real, do trabalho no processo 

do capital, além da sujeição às formas de renda da terra. A subsunção do trabalho é 

estrutural ao capital até mesmo se ocorrerem relações de assalariamento temporárias, isso 

reflete na garantia de reprodução social camponesa através da Reforma Agrária, levando 

a um progressivo processo de proletarização camponesa e diferentes formas de subsunção 

através da produção do Capital, inclusive sobre a pequena parcela de terra conquistada, o 

que leva a uma precarização das condições de vida camponesa. 

Diante do exposto, constatamos que a reprodução social camponesa não se realiza 

fora da lógica do movimento do Capital. É necessário desvelar a ação do Estado, na 

manutenção desse processo de subordinação ao Capital, mediante a incorporação dos 

camponeses à Política de Reforma Agrária, e compreender a dinâmica do Capital, que se 

apropria do sobretrabalho camponês.  

Sendo assim, o objeto desse estudo confronta algumas questões que se colocam 

com relação aos rebatimentos dessa política. Um primeiro questionamento está 

relacionado ao entendimento da política pública enquanto norma que se impõe ao 

território e as relações sociais preexistentes, buscando elucidar de que maneira a ação do 

Estado, através da Política de Reforma Agrária, contribui para a reprodução ampliada do 

Capital, apresentando-se como um mecanismo de sujeição camponesa?  

Nesse mesmo raciocínio questionamos: - De que forma a Política Nacional de 

Reforma Agrária é concebida e como vem sendo operacionalizada no Rio Grande do 

Norte, considerando sua configuração territorial e complementariedade com as demais 

políticas de apoio à reprodução camponesa? Como a monopolização do território e a 

reprodução ampliada do capital estabelecem formas de sujeição camponesa, seja pelo 

mercado de terras, seja pela extração da renda da terra, na circulação das mercadorias 

agrícolas, seja pelas relações desiguais no mercado com setores a montante, incluindo o 

setor financeiro, assim como pela realização do trabalho acessório? E mais, como o 
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camponês, após assentado, vai sendo sujeitado ao movimento do Capital pela 

expropriação do sobretrabalho, e quais os níveis de sujeição dentro da realidade norte-

rio-grandense? - Quais as condições sociais e organizacionais dos camponeses assentados 

e de que forma elas assegurarão a sua própria reprodução enquanto estratégia frente à 

reprodução ampliada do Capital?  

      A partir desses questionamentos, buscamos entender a Política de Reforma 

Agrária em toda a sua complexidade, sobretudo, a realidade camponesa após o acesso à 

terra no território do Rio Grande do Norte, além da compreensão dos diferentes agentes 

que atuam nos assentamentos rurais potiguares, formulamos uma hipótese na busca de 

um guia no processo de investigação e construção da nossa tese, que foi sendo 

aprimorada, ampliada e comprovada no decorrer do processo de pesquisa.  

Partimos do pressuposto de que a Política Nacional de Reforma Agrária vem 

contribuindo para a reprodução ampliada do Capital no território potiguar, uma vez que 

não permite a simples reprodução camponesa nos assentamentos. Ou seja, o direito à terra 

(via reforma agrária) que deveria possibilitar o acesso às condições básicas, nem sempre 

vem possibilitando a emancipação e o desenvolvimento pleno destes, mantendo-os como 

reservar de mão-de-obra subordinada ao grande capital. 

Dessa forma, apesar da materialização da reforma agrária, o camponês é levado a 

buscar diversas mediações no mercado de trabalho capitalista para a sua sobrevivência, 

uma vez que os assentamentos de reforma agrária vão se constituindo em local de 

reprodução de mão de obra, mantendo-os constantemente pauperizados, afetando sua 

sociabilidade e o seu modo de vida camponês, pois agora o capital produz mais valia a 

partir da apropriação do seu sobretrabalho.  

De acordo com Oliveira (1999), o capital se apropria do tradicional 

ressignificando-o. Sendo assim, a subordinação do camponês pelo Capital tem intrínsecas 

relações com o processo histórico da estrutura fundiária brasileira, que desde o período 

colonial, com a distribuição das Sesmarias, passando, mais tarde, pela Lei de Terras e, 

mais recentemente, pelos Planos Nacionais de Reforma Agrária, corrobora para o 

favorecimento da manutenção do latifúndio e, por consequência, do capital (STEDILE, 

2006).  

Além do fator histórico, é preciso reconhecer também a qualidade das terras 

direcionadas aos camponeses assentados, que em sua maioria são pouco agricultáveis. 

Áreas de reforma agrária não passam por um estudo geoambiental, visando identificar a 

viabilidade daquela terra e suas condições edáficas, principalmente em alguns 
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assentamentos do RN, inseridos na região semiárida. Por conseguinte, soma-se a isso a 

falta de assistência técnica, de financiamento adequado à produção e de um mercado 

justo, precarizados pela má operacionalização da Política por parte do Estado, 

fragilizando o equilíbrio socioambiental. 

Mediante o desenvolvimento dessa pesquisa, buscamos validar nossa suposição a 

partir da análise da formação socioespacial da realidade agrária brasileira, tomando como 

base o período compreendido entre 1985 e 2016, período que cobre importantes 

acontecimentos, tal como a institucionalização e implantação dos Planos Nacionais e da 

Política de Reforma Agrária até a crise da Nova República, proporcionando uma leitura 

atual da realidade nacional e potiguar. Além do entendimento do Estado como um agente 

hegemônico, que atua complexa e contraditoriamente, através da Política de Reforma 

Agrária, mantendo o trabalho camponês funcional ao Capital, bem como da falta de oferta 

e acesso a serviços básicos que garantam a simples reprodução camponesa, que faz com 

que estes venham permanecendo à margem de todo esse processo de desenvolvimento e 

busquem formas alternativas ao Capital. 

Para tanto, a Política Nacional de Reforma Agrária e os processos de sujeição 

camponesa que dela deriva, constituem objeto de preocupação desta tese, levando em 

conta as especificidades dessa dinâmica no território do Rio Grande do Norte. Diante 

disso, estabelecemos como objetivo geral analisar as contradições derivadas da execução 

da Política Nacional de Reforma Agrária no Rio Grande do Norte, dando ênfase nas 

implicações de uso e monopolização do território, e como essa política contribui para a 

reprodução ampliada do capital, a partir do processo de sujeição camponesa.   

Para operacionalizar a pesquisa, esse objetivo geral foi desdobrado nos seguintes 

objetivos específicos: 

 Analisar a Política Nacional de Reforma Agrária, da concepção à execução, e sua 

territorialização no Rio Grande do Norte, com ênfase nos diferentes eventos 

espaço-temporais, bem como suas influências normativas e os usos territoriais;  

 Compreender o processo de monopolização do território e do mercado de terras, 

a partir da renda absoluta e a reprodução ampliada do capital agrário, bem como 

o papel do Estado, enquanto formulador de políticas públicas para o campo, além 

das implicações na estrutura fundiária;  

 Diagnosticar o nível de sujeição camponesa ao capital, na comercialização de 

insumos agropecuários e mercadorias agrícolas, na produção, nos mercados, a 
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partir da monopolização da circulação com a extração da renda terra e do 

sobretrabalho camponês, através do trabalho acessório; 

 Avaliar as condições sociais e organizacionais dos camponeses assentados 

enquanto estratégias para assegurar a sua própria (re)produção social e 

permanência enquanto tal; 

 

2.5 A POLÍTICA DE REFORMA AGRÁRIA ENQUANTO CAMPO DE 

INVESTIGAÇÃO, SEUS ELEMENTOS JUSTIFICADORES E A DEFINIÇÃO DO 

RECORTE EMPÍRICO 

 

O debate acerca da reforma agrária, num contexto econômico, político e social, 

cujas ações do Estado e do Mercado são homogeneizantes e normativas, torna-se bastante 

relevante à investigação científica, dada a complexa e contraditória realidade agrária 

atual. Muito se tem debatido sobre o tema, seja na academia, nas instituições e nos 

movimentos sociais, porém “[...] é exatamente por nunca ter sido realizada que a reforma 

agrária escreve uma das páginas mais ricas da história de nosso País” (STÉDILE, 2005, 

p.9). 

Diante dessas contradições que permeiam a questão agrária brasileira, enquanto 

professor e pesquisador, sentindo a necessidade de compreender essas múltiplas questões 

que refletem em um modelo concentrador, exploratório e excludente, que impedem o 

desenvolvimento do campo brasileiro, buscamos um contato teórico mais aprofundado 

nesta tese. Todavia, as aspirações e o desejo em construir um olhar geográfico sobre a 

questão agrária brasileira surgem ainda na nossa graduação. 

Por meio das leituras de obras e autores que nos faziam refletir sobre a realidade 

socioespacial da agricultura familiar, da modernização da agricultura e os processos de 

industrialização do campo, do agronegócio, dos movimentos sociais, das políticas 

públicas para o campo e, sobretudo, das ações de produção coletiva e seu fortalecimento, 

bem como a reforma agrária, como base para a superação das desigualdade no campo, é 

que o interesse por essas temáticas despertou o desenvolvimento de nossos estudos, a fim 

de compreendê-los empiricamente. 

Com isso, apesar da participação em projetos de extensão2 durante a graduação, 

que nos permitiu atuar no levantamento da realidade socioeconômica dos assentados de 

                                                           
2 Um dos projetos mais importantes e definidor de toda minha identidade de estudos acadêmicos, iniciada 

em 2010, foi o CAJUSOL, intitulado “Cadeias produtivas do Caju e do Girassol: tradição e inovação na 
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reforma agrária do Rio Grande do Norte, bem como o desenvolvimento de oficinas 

diagnósticas e formação sociopolítica, foi no mestrado o nosso efetivo contato empírico 

com a realidade agrária potiguar. Em nosso trabalho dissertativo3, propomo-nos a analisar 

os diferentes usos do território, a partir de uma forma de organização coletiva – a 

Economia Solidária – compreendendo suas ações no território, enquanto uma política 

pública, os seus rebatimentos socioterritoriais e as relações estabelecidas entre os agentes 

envolvidos, sobretudo os agricultores organizados em empreendimentos solidários. 

Em nossa perspectiva, a Economia Solidária condiciona relações de reprodução 

social distintas, constituindo um ser híbrido no movimento da economia capitalista, por 

constituírem mercados alternativos, onde todos são responsáveis por articularem um 

circuito produtivo solidário, estabelecendo alguns parâmetros com que teoriza Santos e 

Silveira (2009). Assim, apesar das contradições, percebe-se uma nova racionalidade na 

organização do espaço, estabelecendo mercados justos e uma distinta divisão territorial 

do trabalho, os quais buscam minimizar os impactos de uma ordem econômica 

hegemônica, estabelecendo relações de produção cooperadas que apresentam novas 

intencionalidades e usos do território.  

Com isso, ressaltamos que o interesse pelo tema da Economia Solidária, o qual 

carregamos com afinco, surgiu não somente pelos anseios pessoais, mas pelo 

compromisso e pela contribuição científica e social com as lutas e os movimentos sociais 

do campo, viabilizando o debate sobre a situação da produção coletiva camponesa, 

agregadora de valores cooperativos, associativos e solidários, frente às ações do capital. 

Entretanto, dado o grau de complexidade da territorialização desses fenômenos, outras 

problematizações foram se apresentando, em meio a nossa atuação nos assentamentos 

rurais. 

Percebemos, inicialmente, que a atuação do Estado direcionada para a Política de 

Reforma Agrária, agregadora da Política de Economia Solidária, não se dava de forma 

plena, grande parte dos assentados que não estavam envolvidos na produção coletiva 

associada, apresentava-se sujeitos ao Capital, sob o modo de produção capitalista, que se 

apropriava da sua produção, comercialização ou do seu trabalho. As preocupação se 

davam nas contradições inerentes à autorreprodução camponesa dos assentamentos 

                                                           
perspectiva da Economia Solidária e da Tecnologia Social”. Financiando pela FINEP e pela FAPERN e 

coordenado pelo professor Celso D. Locatel, orientador desta pesquisa.   
3 Para mais informações, consultar o trabalho “Os usos do território e a Economia Solidária no Rio Grande 

do Norte” (2015). Disponível em: < https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/20785>. 
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visitados que, dentro do sistema capitalista e incentivado pelo Estado, levava ao 

rompimento das relações não-capitalistas de produção, redefinindo os modos de vida em 

diferentes graus de sujeição, desde a extração da renda da terra até o processo de 

proletarização camponesa. 

Verificamos, na época de pesquisa de campo do trabalho dissertativo, que muitos 

assentados de reforma agrária se encontravam sob formas exacerbadas de exploração, 

sendo obrigados a se integrarem na força-de-trabalho urbana e/ou agroindustrial, vendo 

nestas estratégias para a sua reprodução, para a complementação da sua renda, o que 

demonstrava a fragilidade na Política de Reforma Agrária, no tocante à garantia do acesso 

à terra e permanência nela com qualidade e de forma digna. Contudo, ainda diante do 

nosso esforço intelectual para a compreensão desses processos que se configuravam in 

loco, não era nosso objetivo de análise no momento, o que nos impediu de avançarmos 

na compreensão das contradições dessa Política. 

Não obstante, foi em virtude dessas desigualdades e contradições percebidas e a 

partir das orientações realizadas, que definimos o nosso interesse em investigar a 

operacionalização da Política de Reforma Agrária, em especial, no Rio Grande do Norte. 

Assim, nessa tese, consideramos a grande importância social, econômica e histórica da 

reforma agrária, por que perpassa todo o processo de formação territorial do país e do 

estado do Rio Grande do Norte, porém nosso desafio é evidenciar os processos de sujeição 

ocasionado pela implementação dessa Política, seus usos e a configuração do território, 

corroborando com a construção de novas abordagens. 

A reforma agrária não se constitui um tema de estudo já esgotado, pelo contrário, 

trata-se de um processo ainda em curso e que cada vez mais se complexifica, devendo-se 

ressaltar a sua importância histórica e atual para o entendimento das dinâmicas 

socioeconômicas e territoriais do Rio Grande do Norte. Todavia, buscamos, dessa forma, 

fugir dos trabalhos quantitativos e generalistas, a respeito dos programas e projetos de 

reforma agrária.  

Queremos afirmar com isso que, estatisticamente, é possível observar os avanços 

da reforma agrária, constatar o crescimento no número de assentamentos implementados, 

além das famílias assentadas e de toda a abrangência espacial da política. Sob essa 

perspectiva, dentro da realidade norte-rio-grandense, em nosso recorte empírico, temos 

284 projetos de reforma agrária, conforme observamos no Mapa 1, ocupando uma área 

de 504.878 hectares, com um total de 20.085 famílias assentadas (INCRA/SIPRA, 2015).  
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                       MAPA 1 – Rio Grande do Norte: assentamentos rurais (2015) 
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Entretanto, há uma necessidade de conhecermos a relação de todos esses 

programas e projetos e sua influência socioterritorial. Em se tratando do Rio Grande do 

Norte, há uma lacuna de estudos sob o olhar geográfico da reforma agrária, sobretudo no 

rebatimento dessa política e de suas ações conjuntas que ainda não superaram a histórica 

desigualdade do acesso à terra no Brasil.  

Assim, na tese que ora desenvolvemos, buscamos ir além da realidade quantitativa 

e objetiva, extrapolamos os limites do acesso à terra e adentramos nos conteúdos e 

processos das relações camponesas nos assentamentos de reforma agrária, investigando 

quais as condições a que estão submetidos e as implicações  socioterritoriais dessa política 

pública, possibilitando à ciência geográfica novas abordagens, a partir dos agentes sociais 

envolvidos, além de contribuir para subsidiar o planejamento territorial. É nessa 

perspectiva que essa pesquisa se faz relevante, sobretudo, aos estudos geográficos, na 

busca de compreender a complexa realidade agrária no Rio Grande do Norte, aspirando, 

tal como afirma Stédile (2005), contribuir para a escrita de mais uma rica página sobre a 

reforma agrária brasileira, em especial no estado do Rio Grande do Norte, permitindo o 

fortalecimento das ações camponesas, através da produção do conhecimento. 

 

2.6 O DELINEAMENTO DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E 

TÉCNICOS PARA A PESQUISA 

 

A pesquisa científica depende de um “conjunto de procedimentos intelectuais e 

técnicos” (GIL, 2008, p. 26) para que os objetivos da investigação sejam alcançados. 

Nesse direcionamento, buscando encontrar os fundamentos para as questões propostas a 

partir de duas direções, segundo Minayo (1994, p. 12) em uma “por teorias e princípios, 

que estabelecem os conceitos e métodos de análise; e, em outra, pela metodologia, que 

ratifica o caminho, o percurso da investigação e o instrumental a serem aplicados”.   

Dessa forma, após os principais elementos teóricos para a compreensão do nosso 

objeto de pesquisa, apresentamos aqui o caminho metodológico para a plena efetivação 

de nossa análise. No entanto, ressaltamos que nossa proposta não se constituí um manual 

ou sequências prontas para se alcançar os objetivos da pesquisa, apesar de apresentarmos 

procedimentos sistemáticos, pois o que se deve fazer é estudar o método a percorrer na 

realização de algo, na busca por um objetivo ou finalidade.  
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Assim, a partir de metodologias que possibilitem explicar e fazer proposições, 

serão descritos a seguir os métodos de abordagem e procedimentos a serem empregados 

na pesquisa. 

 

2.6.1 Os métodos de abordagem e procedimentos 

 

A pesquisa ora proposta apresenta uma combinação de abordagens metodológicas 

de caráter quantitativo e qualitativo. Quanto à natureza quantitativa, buscaremos 

relacionar e caracterizar os fatores ou variáveis de uma população com o fenômeno 

estudado, já na de cunho qualitativo, iremos considerar que há “um vínculo indissociável 

entre o mundo objetivo e subjetivo do sujeito que não pode ser traduzido em números” 

(GIL, 2008, p.14) e também por pretender conhecer o fenômeno estudado em toda a sua 

extensão, a partir de um quadro teórico, de variáveis e significados (ALVES, 2003). 

Nessa perspectiva, a particularidade desses procedimentos nos permitirá uma 

análise a partir da complementariedade, pois, apesar dos números serem generalizáveis, 

as aspirações, motivações e percepções dos envolvidos na Reforma Agrária enriquecerão 

a compreensão da realidade pesquisada, contemplando aspectos objetivos e subjetivos. O 

método de abordagem terá também um caráter explicativo, buscando “identificar os 

fatores que determinam a ocorrência dos fenômenos ou contribuem para ela” (GIL, 2008, 

p.15) dando um caráter questionador e crítico ao estudo a ser desenvolvido.    

 

2.6.2 Por uma cartografia da reforma agrária no Rio Grande do Norte: o universo 

empírico da pesquisa 

 

A cartografia é uma ferramenta essencial para a análise geográfica, que permite 

verificar o comportamento espacial dos dados, por meio da localização, interação e 

representação do fenômeno estudado. Para tanto, ao buscarmos identificar e modelar o 

fenômeno estudado, a partir da cartografia digital, através do uso dos Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG), conseguimos autocorrelações que talvez apenas em um 

texto não conseguiríamos desvelar toda a heterogeneidade espacial e os processos que 

dele sucedem.  

O uso de tais procedimentos cartográficos nos permitem compreender o que 

Santos (2000) entende por áreas de densidade e rarefação, quando analisa a distribuição 

de um dado fenômeno ou objetos no espaço que não ocorrem de maneira homogênea, no 

nosso caso, relacionamos a materialização da Reforma Agrária no Rio Grande do Norte, 
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do qual trataremos nos capítulos subsequentes e que apresentará a forma desigual e 

contraditória, com singularidades territoriais bem representadas da materialização da 

política, no âmbito nacional e também local, como bem discute França Segundo (2017).  

Para tanto, na tentativa de direcionarmos alguns apontamentos para essa 

discussão, nessa tese buscamos lançar reflexões sobre a Política Nacional de Reforma 

Agrária no Rio Grande do Norte, tomando por base a dimensão da materialidade, 

representada através de uma cartografia, por meio da elaboração de mapas e cartogramas, 

além dos processos e relações que a espacialização dos dados e a análise cartográfica nos 

permitem. 

Assim, a partir do detalhamento estatístico4 e da estruturação das variáveis 

adotadas, compõe nosso recorte empírico de análise um total de 22 assentamentos (PA’s) 

do universo de 284 apresentados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA/SR-19) no Rio Grande do Norte, representando, percentualmente, uma 

amostra de 7,8% do total de assentamentos. Nosso parâmetro será apenas os 

assentamentos regularizados e oriundos da Política Nacional de Reforma Agrária 

(PNRA), desconsiderando os assentamentos do Projeto Casulo (PCA’s), criados e 

fomentados por recursos municipais, e dos Projetos Estaduais (PE’s), implementados, 

muitas vezes, de forma coparticipativa entre estado e união, sobretudo, no aporte de 

recursos. 

Ainda nesse processo, estabelecemos uma delimitação amostral espacial, tomando 

por base as quatro Mesorregiões homogêneas do estado, que de acordo com o IBGE 

(1990), são: Leste, Oeste, Central e Agreste, tal como verificamos no Mapa 2. Com isso, 

buscamos abranger as diversas nuances da PNRA no RN, em termos geográficos, 

fundamental para ressaltarmos as particularidades e referenciarmos um perfil geral dos 

assentamentos rurais implantados pelo INCRA. Diante desses assentamentos 

selecionados, posteriormente definimos também a amostra para a aplicação dos 

questionários da pesquisa. 

 

 

 

 

                                                           
4 A definição do quadro amostral, com base nos recursos estatísticos/probabilísticos, que nos possibilita 

auferir um nível adequado de confiança e representatividade do universo da pesquisa, encontra-se em 

Anexo. 



57 
 

                     MAPA 2 – Rio Grande do Norte: espacialidade dos PA’s que compõe o universo da pesquisa 
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Tal classificação por mesorregiões nos permitiu abarcar a diversidade do território 

norte-rio-grandense, entendendo que a materialidade da PNRA se dá sobre uma 

heterogeneidade dos lugares, influenciado por características fisiográficas, climáticas, de 

uso do solo, de recursos hídricos, do acesso à estrutura produtiva e até por diferentes 

níveis técnicos. Em virtude disso e buscando não perder de vista nossa perspectiva de 

totalidade de análise do fenômeno (SANTOS, 2000), consideramos três importantes 

variáveis que refletem na escolha dos assentamentos do mapa acima, são elas: temporal, 

regional e de área.  

A variável temporal leva em consideração os diferentes períodos de implantação 

dos PA’s no Rio Grande do Norte, tomando por referência os dados da plataforma digital 

do Sistema de Informações sobre Projetos de Reforma Agrária (SIPRA), do ano de 2016. 

Para tanto, agrupamos os PA’s em quatro décadas de implantação estruturais específicas: 

1980, 1990, 2000 e 2010, extraindo de cada período os estratos amostrais da pesquisa, 

buscando abarcar o mais antigo e o mais novo nas diferentes regiões, em uma linha 

cronológica complementar, de eventos que se sucedem diante das ações da PNRA e não 

de maneira isolada. 

Situando o tempo no espaço, utilizamos a divisão oficial das Mesorregiões 

Geográficas do Rio Grande do Norte proposta pelo IBGE, no intuito de contemplarmos 

as singularidades das formas específicas de organização espacial dos PA’s. Por 

representarem um conjunto de municípios contíguos, de uma mesma Unidade da 

Federação, as Mesorregiões apresentam processos sociais, históricos, naturais e culturais 

que têm articulação entre si, sobretudo na luta política, na identidade e na dinâmica 

territorial, na luta pela terra, permitindo associar disparidades e singularidades em que os 

assentamentos estão inseridos, inclusive pela produção cartográfica. 

Quanto a última variável, ela se refere à área média dos lotes dos PA’s implantados 

pelo INCRA. A área média dos lotes merece uma atenção especial, pois nos permitirá 

analisar a viabilidade da relação terra versus reprodução socioeconômica dos camponeses 

assentados, uma vez que a dimensão do lote concedido, maior ou menor, pode influenciar 

diretamente na qualidade de reprodução social camponesa.  Enquanto parâmetro 

regulatório, nossa medida será o módulo fiscal5 dos municípios brasileiros, no qual o 

                                                           
5 O módulo fiscal (MF) é uma unidade de medida agrária que representa a área mínima necessária para as 

propriedades rurais poderem ser consideradas economicamente viável que, no Brasil, varia entre 5 a 110 

hectares. 
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tamanho dos lotes fica condicionado às disponibilidades naturais, geográficas, técnicas e 

de facilidade logística, o que reflete na sua rentabilidade. 

Assim, quanto maior a produtividade natural da terra, frente a essas características, 

menor será o módulo fiscal. Já quanto maior a carência dessas condições estruturais, 

maior será o módulo fiscal, o que evidenciará os PA’s que disponham de área maior ou 

menor da metade dos módulos fiscais municipais, o que influencia na capacidade de 

reprodução dos assentados e na variação do preço da terra, tal como verificaremos em 

nossa análise do preço da terra. Na tentativa de representarmos didaticamente as variáveis 

que estruturam nosso universo da pesquisa, apresentamos a Figura 1, no qual 

estruturamos e articulamos todos esses parâmetros para a base estatísticas.   

 

FIGURA 1 – Variáveis a serem utilizadas para o universo empírico da pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de França Segundo, 2017. 

 

No que se refere ao uso das técnicas estatística, descritiva e espacial6 dos dados 

nesta tese, não é apenas por mera localização do fenômeno, mas com intuito de desvelar 

as interações espaciais que refletem no fenômeno estudado, o que ressalta nossa 

preocupação com o uso de números absolutos e as porcentagens, uma vez que tais 

                                                           
6 A Estatística Espacial é o ramo da estatística que permite modelar a identificação, localização e 

distribuição espacial do fenômeno, possibilitado pelo uso do SIG. Nessa análise, destacamos dois principais 

tipos de dados: de pontos ou de áreas, que podem ser tratados por dois efeitos espaciais: a dependência 

espacial ou da heterogeneidade espacial. O primeiro se pauta na autocorrelação espacial, agrupando dados 

que dependem da distância entre eles, já o segundo considera a heterogeneidade, ou seja, as características 

singulares de cada localização, contemplando uma fidelidade à visualização da concentração e/ou à 

distribuição do fenômeno analisado (ROGERSON, 2012 apud GIRARDI, 2008).  
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números, após o tratamento adequado, contribuem mais fielmente para o mapeamento de 

ocorrências. Conforme compreende Santos (1996) um dado processo no espaço não 

ocorre de maneira homogênea, apresentando diversos níveis de temporalidades, em que 

buscamos contemplar toda a materialidade da Reforma Agrária, representada por uma 

base cartográfica, que possibilitará revelar contra-racionalidades, pela sua espacialidade 

desigual e contraditória, principalmente no âmbito do território potiguar, facilitando a 

interpretação do fenômeno.  

Após a definição do quadro amostral e da seleção das variáveis do universo da 

pesquisa, para a definição do coeficiente de famílias beneficiadas pela PNRA no RN a 

serem entrevistadas, utilizamos de procedimentos técnico-estatísticos e probabilísticos, a 

fim de estabelecermos o nível de representatividade e confiança. Portanto, a inferência 

estatística, a partir da amostragem, permitiu-nos verificar a relação existente entre a 

amostra e as variáveis de modelo padrão estabelecidas, possibilitando conclusões válidas, 

garantindo uma representatividade a partir das amostras escolhidas, evidenciando as 

singularidades da população que nos propomos analisar. 

Com a aplicação da Amostragem Aleatória Estratificada (AAE)7, dividimos nossa 

população do universo familiar entre os assentados, em grupos organizados por estratos, 

segundo características relativamente homogêneas, a saber: população alvo (famílias 

assentadas), unidades amostrais (domicílio das famílias assentadas), unidade 

observacionais (responsável pelo núcleo familiar) e unidades cadastrais (plano 

cadastral do assentamento), cada um desses estratos foi selecionado por Amostras 

Aleatórias Simples (AAS) em proporções correspondentes, que nos permitiu inferir e 

estimar com maior acurácia a população equivalente para aplicação dos questionários, 

além de controlar o erro padrão8, pelos intervalos de segurança constituídos. 

Após o levantamento dos estratos amostrais da população alvo, ou seja, das 

famílias inseridas no assentamento, beneficiárias da Reforma Agrária, delimitamos o 

valor proximal de referência juntamente com a tolerância limite para o erro9 das unidades 

inferidas em cada estrato. Assim, definido o nível de confiança desejável de 95%, 

                                                           
7 Todo o delineamento que fundamenta e justifica o universo da Amostragem Aleatória Estratificada (AAE) 

da pesquisa, bem como a definição dos estratos e suas fórmulas, encontram-se em ANEXO. 
8 De acordo com Bolfarine e Bussab (2005), a preocupação estatística da pesquisa é conseguir um erro 

padrão baixo, que esteja dentro do limite aceitável de confiança para a pesquisa. 
9 Diante do tamanho da amostra e a partir das respectivas equações definidas (Ver Anexo) tomamos o limite 

de erro calculado de 5%, correspondente ao nível desejado de confiança. 
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obtivemos a representação da amostra “n” da pesquisa referente à aplicação dos 

questionários, representado na Tabela 1. 

 

TABELA 1 – Tamanho da amostra com a proporção média e a amostra de questionários 

aplicados  

Mesorregião Estratos 

Unidade 

Amostral 

(Famílias) 

Proporção 

ѡ 

Amostra 

(AAE) – 

Questionários 

Aplicados 

Oeste PA Arapuá 46 0,0359 11 

Oeste PA Catingueira 45 0,0352 9 

Oeste PA Esperança 75 0,0586 15 

Oeste PA Boa Fé 40 0,0312 9 

Oeste PA 1° de Maio 65 0,0508 14 

Oeste PA Maracanaú 50 0,0391 10 

Leste PA Canudos 40 0,0312 9 

Leste PA Margarida Alves 80 0,0625 15 

Leste PA São José/Pedregulho 100 0,0782 21 

Leste PA José Coelho da Silva 70 0,0547 15 

Leste PA Lagoa do Sal 13 0,0101 3 

Central PA Fazendo Feijão 46 0,0359 8 

Central PA Santa Maria III 69 0,0539 14 

Central PA São Francisco 30 0,0234 6 

Central PA Venâncio Zacarias 30 0,0234 6 

Central PA N.ª S.ª das Vitórias 25 0,0213 5 

Central PA Bonfim 45 0,0352 7 

Agreste PA Pedra Branca 39 0,0305 9 

Agreste PA Roseli Nunes 40 0,0312 7 

Agreste PA Patativa do Assaré II 29 0,0226 6 

Agreste PA Maria das Graças 46 0,0359 9 

Agreste PA Santa Terezinha 89 0,0696 16 

Total 1.112 - 224 

Fonte: INCRA, 2014. Elaborado por França Filho, 2017. Adaptado pelo autor, 2017. 

 

Diante da amostra, a partir da Tabela 1, delimitamos um quantitativo de 224 

famílias assentadas de reforma agrária pelo INCRA no estado do Rio Grande do Norte. 
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Tal amostra, alvo da pesquisa, serviu de base para a aplicação dos questionários, fonte da 

coleta dos dados primários, bem como de toda caracterização da realidade vivida pela 

população investigada. Soma-se à amostra o significado dos produtos cartográficos, pois 

não basta apenas elaborar mapas ou coletar dados, isoladamente estes não são suficientes, 

é preciso também uma discussão teórica e metodológica-analítica, dado o poder de 

representação do mapa e a complexidade dos fenômenos representados. 

Para tanto, a última etapa com a aplicação dos questionários, fez-se a partir da 

aplicação aleatória e não-intencional das unidades observacionais, a partir da reprodução 

dos croquis dos PA’s, comparado às plantas cadastrais, garantindo a equitativa 

distribuição da amostra. Na Figura 2, apresentamos os croquis elaborados para a seleção 

das unidades observacionais dos PA’s, onde os questionários foram aplicados. 

 

FIGURA 2 – Unidades observacionais escolhidas aleatoriamente no PA Canudos 

 
Fonte: INCRA, 2014; Google Earth, 2017. 

 

 

Nessa perspectiva, a particularidade desses procedimentos e tratamento dos dados 

nos permitirá uma análise a partir da complementariedade, pois, apesar dos números 

serem generalizáveis, as aspirações, motivações e percepções dos envolvidos na Reforma 

Agrária enriquecerão a compreensão da realidade pesquisada, contemplando aspectos 

objetivos e subjetivos.  
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2.6.3 A pesquisa de campo e o direito à fala: uma aproximação da realidade 

 

Para a obtenção dos dados primários da pesquisa, utilizamos alguns instrumentos 

específicos para a consecução dos objetivos propostos, nesse sentido: com o objetivo de 

caracterizar a realidade dos assentamentos e dos camponeses assentados, realizamos a 

aplicação dos questionários, com questões pré-elaboradas (abertas e fechadas) e 

sistematicamente dispostas, onde estabelecemos alguns critérios, tendo em vista a 

dimensão social, econômica e de organização política, a fim de quantificarmos o perfil 

das famílias dos camponeses assentados. 

As questões estruturantes do questionário foram copiladas a partir do modelo de 

Souza (2009) e França Segundo (2017), com algumas adequações realizadas, a fim de 

atingirmos nossos objetivos propostos quanto à realidade da PNRA potiguar, sobretudo, 

no tocante à renda e às formas de reprodução do Capital, que nos permitirá captar os 

mecanismos de sujeição camponesa. Condensadas as informações, para buscarmos dar 

voz aos camponeses e nos aproximarmos da realidade, a Figura 3 apresenta os eixos 

temáticos e as caracterizações de cada um a serem pesquisadas.  

 

FIGURA 3 – Caracterização diagnóstica (questionário) aplicada aos assentados de 

Reforma Agrária 

 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Com isso, em um primeiro momento, realizamos um diagnóstico social, captando 

os conhecimentos prévios da realidade do assentamento de Reforma Agrária, no qual 

analisamos o nível de impacto não só da estrutura material ofertada pela política de 

reforma agrária aos assentados, como também o seu nível de acesso a mecanismos 

fundamentais no tocante ao exercício da cidadania no meio rural. No segundo momento, 

adentramos mais nos aspectos econômicos, diagnosticando a capacidade produtiva dos 
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assentados, no intuito de aprofundar as questões sobre a realidade dos assentados em 

manter-se economicamente ativo, no cumprimento da função social da terra, da sua forma 

de produção, destinação e acesso aos insumos e mercados, além de identificarmos as 

contradições postas na realidade rural, possibilitando-nos identificar os mecanismos de 

sujeição dos assentados, estabelecendo mediações e correlações desses elementos aos 

limites e possibilidades da emancipação social, por meio da Reforma Agrária, na 

perspectiva do camponês.  

Ainda no tocante ao diagnóstico econômico, ressaltamos o enfoque na 

Composição da Renda dos camponeses, dado de fundamental importância que nos 

permitiu identificar os níveis de subordinação ao capital e fundamentar a nossa hipótese. 

Assim, realizamos a coleta primária dos dados da renda, com perguntas sobre a dimensão 

da produção, da comercialização, do trabalho interno ou externo ao lote, desenvolvidas 

pelos camponeses, e dos benefícios sociais. Tal exercício metodológico nos possibilitou 

quantificar o valor recebido por cada atividade e, ao final, compor a renda familiar dos 

camponeses diante da sua multidimensionalidade e heterogeneidade produtiva, buscando 

um detalhamento minuciosos na coleta desse dado.   

Já no diagnóstico político, questionamos sobre os níveis de organização política 

dos assentados, suas capacidades de articulação familiar e coletiva, além de estabelecer 

estratégias para garantir a efetivação da Política de Reforma Agrária e a manutenção de 

suas conquistas sociais, mesmo diante da realidade capitalista e das contradições postas 

depois de assentado. Toda dinâmica de conversas, aplicação e desenvolvimento do 

questionário teve um direcionamento específico para cada realidade dos assentamentos 

visitados. 

Ainda foram realizadas entrevistas semiestruturadas, enquanto técnica de análise 

do conteúdo, com representantes locais, a fim de coletarmos informações que muitas 

vezes não são capturadas somente com questionários, realizadas juntos aos gestores dos 

órgãos oficiais, tendo como foco secretários e representantes da agricultura estadual e 

municipal, subcoordenadorias e Diretoria Regional do INCRA no RN e com os 

camponeses envolvidos nos assentamentos, a fim de obtermos depoimentos, registros e 

informações sobre a forma de atuação de cada um dos agentes, acerca da 

operacionalização da PNRA e os seus rebatimentos e contextos no campo. 

Fundamentada nessa abordagem qualitativa, toda a aproximação com a realidade 

através da pesquisa de campo nos possibilitou evidenciar as particularidades do fenômeno 

e, ao mesmo tempo, a complexidade da problemática em pauta. Com isso, destacamos 
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também algumas técnicas utilizadas no desenvolvimento da pesquisa de campo. Ressalta-

se aqui a observação direta intensiva não-participante (LAKATOS; MARCONI, 1991), 

na busca de informações relevantes que muitas vezes se apresentam através da 

sensibilidade observacional do pesquisador e registros fotográficos dos lugares 

contemplados na pesquisa, a fim de ilustrar a dimensão do fenômeno.  

Ainda diante da rica condição camponesa, em alguns momentos da pesquisa de 

campo, foi necessário romper com alguns desses procedimentos rígidos, pois tais 

metodologias, previamente definidas, mostraram-se limitadas para captação de 

determinados dados. Por essa razão, a fim de garantirmos o direito à fala, insuficientes na 

dimensão do questionário ou entrevistas, alguns relatos, sem pressupostos estabelecidos, 

foram coletados, permitindo-nos apreender elementos essenciais que não aparecem no 

conjunto das indagações realizadas. 

Cabe destacar que, diante da receptividade camponesa e as práticas comunitárias 

que estes desenvolvem, abrem-se para o pesquisador novas formas de apreender a 

diversidade, as trajetórias e as estratégias de sobrevivência camponesa nos seus espaços, 

a partir de uma lógica desassociada de procedimentos puramente técnicos, com uma 

lógica de ordenação que lhe é própria. 

Não obstante, nós nos apoiamos na premissa de que uma análise do território deve 

possuir elementos próprios (SANTOS, 1996) o que reforça a necessidade de leitura de 

processos específicos da realidade local que revela não somente a organização territorial, 

mas também a ordem dominante vigente, controlada pelo capital. Tal premissa nos 

permitiu elucidar os focos de conflito da reprodução camponesa, as suas formas de 

sujeição escamoteadas e, sobretudo, um elemento basilar dessa pesquisa: as formas de 

monopolização do território pelo capital. 

Ao final, após a coleta dos dados, realizamos a elaboração de gráficos e de 

produtos cartográficos, no intuito de espacializar os dados referentes à caracterização do 

território e aos assentamentos rurais.  Para tal, utilizamos alguns softwares estatísticos e 

cartográficos, dentre os mais empregados temos o Excel e o ArcGis, respectivamente. Por 

fim, a cada análise, coleta e realização dos estudos, foram feitos fichamentos e sínteses 

das leituras, com a finalidade de facilitar o processo de elaboração e escrita da tese, bem 

como da realização da tabulação dos dados para a elaboração dos gráficos e tabelas que 

subsidiarão e aprofundarão a nossa análise, proporcionando um melhor embasamento da 

realidade estudada.  
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2.6.4 Os dados secundários da pesquisa  

 

Quanto à utilização de fontes secundárias, foram feitos um levantamento e uma 

interpretação dos dados relacionados à estrutura fundiária no Brasil e no Rio Grande do 

Norte, obtidos a partir dos Censos Agropecuários (2006/2017) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas (IBGE), da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), Comissão Pastoral da Terra (CPT). Quanto 

à realidade da Reforma Agrária, relacionados aos dados de demanda por terra no RN, 

obtivemos junto ao Instituto Nacional de Reforma Agrária e Colonização (INCRA), mais 

especificamente na Superintendência Regional do estado Rio Grande do Norte (SR 19)10, 

além dos dados disponíveis em meios eletrônicos, tais como do Acervo Fundiário 

(INCRA, 2015), inclusive para análises cartográficas, através dos shapes disponibilizados 

para cada assentamento,  do Sistema de Informações Rurais (SIR) e do Sistema Nacional 

de Cadastro Rural (SNCR).  

Para a análise espacial do uso do território pelos assentamentos de Reforma 

Agrária no Rio Grande do Norte, utilizamos dados do Sistema de Informações de Projetos 

de Reforma Agrária (SIPRA, 2015), que fazem parte do banco de dados do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), bem como as bases digitais 

cartográficas das malhas estaduais e municipais (IBGE, 2010). No SIPRA/SR19, 

levantamos informações sobre a quantidade, a área individual e total, processo de 

implantação, identificação, capacidade familiar e obtenção das áreas rurais como um 

todo. 

As bases foram obtidas no formato shapefile (.shp) e importadas para o software 

ArcGis 10.3 e o Philcarto, por meio da extensão Phildigit, no qual foram realizadas as 

técnicas de estatística espacial, onde enquadramos os dados na programação estatística 

do software para permitir a representação dos dados. No ArcGis 10.3, as informações 

cartográficas foram elaboradas utilizando o Sistema de Coordenadas SIRGAS 2000, zona 

24. Já para o Philcarto, utilizamos a base cartográfica do Rio Grande do Norte para a 

elaboração dos cartogramas com a representação dos dados quantitativos.  

Por fim, levantamos os dados dos assentamentos nos seus processos de 

desapropriação, na Superintendência Regional do INCRA no Rio Grande do Norte 

                                                           
10 O INCRA dispõe de 30 Superintendências Regionais distribuídas entre os entes federativos. O estado do 

Rio Grande do Norte corresponde à SR-19. São superintendências regionais responsáveis pelo 

planejamento, execução e acompanhamento da Política de Reforma Agrária. (INCRA, 2015). 
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(SR19), a fim de coletarmos dados específicos ao assentamento e dos imóveis rurais 

inscritos e regularizados pelo órgão. Contribuindo para o entendimento do nível de 

sujeição a partir da renda da terra, tal como aprofundaremos em nosso quarto capítulo, 

diante da constituição de um mercado de terras financiadas pelo Estado, a análise dos 

processos de assentamento nos possibilitou auferir o histórico, a forma da desapropriação 

dos lotes, o valor de venda e compra por hectare, a área desapropriada e propriedades 

beneficiadas pelo INCRA. 

Concretizamos ainda uma visita à subcoordenadoria do Acervo Fundiário, à 

Diretoria do Sistema de Informações sobre Projetos de Reforma Agrária (SIPRA) e ao 

Setor de Implantação de projetos de Assentamentos no Rio Grande do Norte, em busca 

de informações, croquis, plantas e/ou materiais georreferenciados que não só 

contribuíram com o melhoramento cartográfico da nossa análise, mas também 

subsidiaram informações relevantes dos processos de regularização fundiária e das áreas 

desapropriáveis. 

Com isso, buscamos representar o fenômeno estudado de uma forma analítica, 

integrando a discussão teórica, empírica e a representação cartográfica apresentadas que 

nos permitirão não apenas localizar os fenômenos e ocorrências, mas ainda considerar as 

interações espaciais, para a caracterização do fenômeno estudado e da trama locacional, 

a fim de ver os rebatimentos desse no território do Rio Grande do Norte.  
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3 A POLÍTICA NACIONAL DE REFORMA 

AGRÁRIA: da concepção a suas materialidades 
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Neste capítulo, nosso foco são as ações políticas que possibilitaram uma 

constituição normativa, sob as bases do latifúndio e da modernização conservadora das 

relações sociais de produção no campo, que cooptou um projeto de reforma agrária 

idealizado pelos movimentos sociais e a classe camponesa. Todavia, analisamos a atuação 

do Estado, desde a concepção à execução da Política Nacional de Reforma Agrária, para 

tanto, tratamos da atuação desde os movimentos sociais de base até o Estado, discutindo 

as ações desses diferentes agentes e os eventos que permeiam os avanços e retrocessos 

quanto à implementação da reforma agrária, a partir do âmbito político-institucional. 

Por se tratar de um movimento de base (STEDILE, 2005), a compreensão dos 

agentes que permeiam os mecanismos de controle e regulação social, por meio da ação 

Política de Reforma Agrária, nos possibilita trabalhar com a ideia de horizontalidades e 

verticalidades, formas e normas, enquanto elementos constitutivos do território usado, 

apreendido a partir da totalidade empírica (SANTOS, 2000). Nesse contexto, a concepção 

de horizontalidade advém das relações assimétricas, impulsionadas pelos movimentos 

sociais e valorizando a escala do lugar que, diante da pressão estabelecida, acaba 

influenciando nas relações verticais, compreendidas enquanto relações amplas, 

demandadas por forças hegemônicas, sobretudo do Estado, levando a uma 

homogeneidade, o que perfaz os diferentes vetores entre a forma e a norma política a 

serem apreendidas. 

 Nessa perspectiva analítica, o território usado é um resultante do conjunto de 

todos os usos, entre todos os agentes, que se realizam concomitantemente, 

independentemente da sua natureza, escala e complexidade, constituindo-se assim “um 

todo complexo onde se tece uma trama de relações complementares e conflitantes” 

(SANTOS, 2000, p. 02). Portanto, nessa trama de relações, buscamos evidenciar um 

conjunto de problemas agrários, produzidos contraditoriamente dentro do 

desenvolvimento histórico brasileiro, que nos permitiu interpelar a Política de Reforma 

Agrária em meio ao período histórico atual, com seus conflitos ainda não solucionados a 

que deve responder. Como advertiu Martins (1996), buscamos trabalhar a relação de 

determinação recíproca entre a histórica questão agrária e a reforma agrária. 

Dessa forma, realizamos uma periodização, evidenciando as sucessões e 

coexistências das formas e das normas, dos conteúdos sociais e da dinâmica econômica, 

bem como dos eventos preexistentes no território nacional e potiguar, considerando 

diferentes períodos de governos, que configuram o tratamento da questão agrária e, mais 

especificamente, da realidade da reforma agrária. Ressaltamos que a ideia de evento nos 
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possibilita uma delimitação de ordem temporal e de ordem espacial da Política Pública, 

por se tratar de “um instante de tempo, dando-se em um ponto do espaço” (SANTOS, 

2000, p. 144). 

Propomos, assim, a constituição espaço-temporal da Política de Reforma Agrária 

no Brasil e no estado do Rio Grande do Norte, evidenciando, de acordo com Martins 

(1996) a “protoforma” política, que permeia os agentes, as ações, as normas, a dimensão 

política, econômica, material e toda descontinuidade e fragmentação que marcam a 

operacionalização da reforma agrária, em meio à contraditória questão agrária potiguar, 

que não foge à lógica nacional. Em nossa concepção teórico-metodológica, buscamos 

revelar não só as formas, mas também os conteúdos por meio dos usos do território, 

levando em consideração o movimento, as combinações e temporalidades (SANTOS, 

2000). 

Nossa preocupação perpassa por revelar as formas de uso e regulação do território 

em meio à dualidade entre o desenvolvimento do agronegócio e as práticas camponesas 

no seu movimento de luta política pela conquista da terra, o que compõe a base da 

formação socioespacial do meio rural brasileiro, promovida pelo Estado. Para tanto, 

evidenciamos as bases sociais e, posteriormente, as materialidades da política, resultantes 

da implementação dos assentamentos rurais, conduzida por um viés nitidamente 

hegemônicos, a partir de um Estado que tem na sua essência uma lógica capitalista, 

revelando, na política de reforma agrária, formas de apropriação e usos, inclusive dos 

recursos naturais. 

As materialidades são elementos imprescindíveis à análise geográfica que, 

associada ao seu meio ecológico, entendido como “complexos territoriais que constituem 

a base física do trabalho humano” (SANTOS, 2008, p. 16), nos permitiu analisar os 

impactos dos condicionantes naturais (solo, clima e água) sem os quais a agricultura 

camponesa não se realiza nos assentamentos, constituindo-se em mais um elemento que 

nos possibilita edificar a problemática da sujeição abordada na tese. 

Nesse exercício de análise entre agentes, ações, escalas e materialidades, 

buscamos a “inter-relação de todas as partes de um todo; o modo de organização ou 

construção” (SANTOS, 2008, p. 69), a fim de compreendermos os sentidos e contradições 

da Política de Reforma Agrária espaço-temporalmente, as demandas empreendidas, bem 

como o papel do Estado na realização da política no âmbito territorial nacional e potiguar. 

Ressaltamos ainda que a adoção de tal perspectiva analítica abarca a noção do espaço 

enquanto totalidade (SANTOS, 2008), no qual apreendemos um número significativo de 
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diferentes eventos, processos e agentes, correlacionando os nexos de relações causais e 

sua ordem espacial, que compõem por excelência os fenômenos geográficos. 

 

3.1 AS BASES PRETÉRITAS E A QUESTÃO AGRÁRIA BRASILEIRA: o latifúndio 

e a propriedade camponesa 

 

Ao tratarmos da questão agrária brasileira, é consenso entre os autores da área11 

que a sua origem remonta à colonização, momento em que a Coroa Portuguesa se apossa 

do território, conferindo novos arranjos produtivos e normativas de propriedade da terra, 

antes considerada como “bem comunal” entre os nativos (GUIMARÃES, 1981). Assim, 

quando a pauta é a questão agrária, tem-se como plano de fundo a discussão de uma 

questão histórica, política e persistente ao longo da formação do território brasileiro, que 

é a base material das dinâmicas e processos da reforma agrária, reflexo do latifúndio, da 

concentração de terras, das relações sociais de produção e da propriedade camponesa. 

Dessa forma, partimos do entendimento de que o território é sempre resultado de 

um processo de construção social e histórica, sendo sempre um sistema, uma totalidade 

(SANTOS, 2012), não podendo ser compreendido fora das relações de 

complementariedade existentes entre os objetos e nem tampouco separado dos 

movimentos dinâmicos da sociedade. Entretanto, para além de uma alusão às questões 

históricas já tão debatidas e diante de uma perspectiva de método, moldada por 

continuidades-descontinuidades articuladas no espaço e no tempo (MOREIRA, 2007), 

priorizamos os elementos que acreditamos corroborar com uma perspectiva processual, 

possibilitando apreender as diferentes nuances da questão agrária, a formação do 

latifúndio, os seus reflexos na propriedade camponesa, bem como na materialidade da 

reforma agrária.  

Compreende-se assim que o problema agrário brasileiro vai sendo marcado pela 

divisão do território, a partir de extensões de terras doadas pelo sistema de Capitanias 

Hereditárias e pelo regime de Sesmarias, já ocasionando a posse desordenada de terras 

com monopólio cada vez maior, além dos conflitos e da violência entre colonizadores e 

nativos, a exploração das riquezas extrativistas dos índios e o tráfico de escravos 

(STÉDILE, 2005). Cabe destacar ainda a luta dos posseiros ou intrusos, ao pressionarem 

as autoridades do Brasil Colônia a tomarem outras medidas para a apropriação da terra, o 

                                                           
11 Ressalto aqui alguns dos autores clássicos como Ignácio Rangel (1962), Caio Prado Júnior (1979), 

Alberto Passos Guimarães (1981) e Stédile (2005), que tratam da origem da questão agrária brasileira em 

seu contexto histórico, econômico e político. 
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que tornou possível, mais tarde, a coexistência não somente das propriedades fundiárias 

capitalistas, mas também das propriedades camponesas (GUIMARÃES, 1981) 

representando as bases da dualidade agrária brasileira.  

Já no final do século XIX, diante das transformações políticas e sociais pelas quais 

o Brasil passava, culminando com os processos abolicionistas e o fim da escravidão, surge 

uma nova forma de controle para a continuidade do uso de mão-de-obra escrava e dos 

camponeses, frente às novas formas de trabalho capitalista que emergiam nas grandes 

lavouras: a Lei de Terras de 185012, sendo por meio dela garantidos “mecanismos de 

manutenção da concentração fundiária e da disponibilidade de mão-de-obra” 

(MEDEIROS, 2003, p.10). 

Por meio de um conteúdo normativo sobre a posse, tornando mais restrito o acesso 

à terra, somado ao fim da escravidão, em 1888, os senhores de terras garantiam assim a 

disponibilidade da mão-de-obra, já que tanto os escravos libertos e os camponeses, em 

sua maioria negros e ex-escravizados, passaram do poder coercitivo e violento dos donos 

de terra, para se submeterem às formas de dominação pela necessidade do trabalho, 

expondo agora “a sujeição das suas forças produtivas ao proprietário de terra” 

(MEDEIROS, 2003, p.11).  Nesse processo de formação socioespacial13, a Lei de Terras 

de 1850 apresentava-se como legitimação da propriedade e do uso da terra, sobretudo por 

fazendeiros e comerciantes, garantindo, por décadas, a manutenção da concentração 

fundiária e a disponibilidade de mão-de-obra (MEDEIROS, 2003).  

Para Martins (1990, p. 59) a Lei de Terras, instituída no território com suas bases 

legais de monopolização, “deu continuidade à exploração da força de trabalho e, na 

iminência de transformação do regime escravista, criou condições que garantissem a 

sujeição do trabalho”. Com isso, o latifúndio se consolidou com base na escravidão e na 

interdição estamental, criando mercados de trabalhos imperfeitos no meio rural brasileiro, 

como abordaremos nos capítulos adiante. Todavia, já podemos perceber que a questão 

agrária brasileira, tal como afirma Oliveira (1991), emergia pelas categorias: 

expropriação e exploração, ou seja, separando o camponês dos seus meios de produção, 

                                                           
12 A primeira Lei de Terras de 1850 regulamentou a situação de posse e propriedades das terras após o vazio 

legal que se seguiu à extinção do regime de sesmarias, depois da Independência do Brasil em 1822. Sua 

face mais importante era a que se voltava para o futuro, determinando que ficavam proibidas as aquisições 

de terras devolutas por outro título que não a compra (MEDEIROS, 2003, p. 11).   
13 Admite-se nesse trabalho o conceito de Formação Socioespacial (CORRÊA, 1995), buscando evidenciar 

teoricamente que o espaço só é inteligível através da sociedade, assim espaço e sociedade não são variáveis 

ou coisas separadas. Tal conceito também será tratado dentro do desenvolvimento das forças produtivas 

capitalista que se manifestam, geograficamente, de forma desigual e contraditória. 
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principalmente do acesso à terra, fazendo com que esse sujeito para se reproduzir tenha 

que vender a sua força de trabalho, sujeitando-se às leis que favorecem os donos de terras. 

Todo esse conjunto normativo configurou-se enquanto um mecanismo de 

regulação do território sob as bases do latifúndio, posteriormente, impedindo que fossem 

feitas alterações significativas na estrutura fundiária do país, inclusive a partir da reforma 

agrária. Esse conjunto de normas estabelecidas demonstra o sentido institucional e as 

bases da organização estatal que têm como forma de sustentação o território, que é o 

território político, delimitado e regido por um arcabouço jurídico-normativo 

(CASTILLO, 1997). Percebe-se então uma coesão jurídico-normativa que reforçava a 

tradição dos sistemas anteriores, do latifúndio, impedindo ações reformistas.  

Com isso, fica claro que a própria origem histórica da distribuição das terras no 

Brasil e sua forma cativa, considerando a Lei de Terras, que expropriou os trabalhadores 

do campo, edificou a forma geográfica das bases agrárias: o latifúndio. Segundo Santos 

(2012, p. 88), “a forma geográfica é representativa de um modo de produção”, por isso o 

latifúndio vai se consolidando no processo de formação socioespacial brasileiro, através 

da dinâmica produtiva capitalista, desde a cana-de-açúcar, representada pelos senhores 

de engenho, ao café, representando pelos grandes fazendeiros, garantindo o monopólio 

de terras entre esses latifundiários e legitimando as desiguais relações de trabalho. 

Conforme destaca Martins (1990, p. 59)   

 

a Lei de Terras e a legislação subsequente codificaram os interesses 

combinados de fazendeiros e comerciantes, instituindo as garantias legais 

e judiciais de continuidade da exploração da força de trabalho, mesmo 

que o cativeiro entrasse em colapso. Importava menos a garantia de um 

monopólio de classe sobre a terra do que a garantia de uma oferta 

compulsória de força de trabalho à grande lavoura.  

 

Em oposição ao latifúndio, que agora se ampliava através das grandes 

propriedades privadas e do poder dos senhores de terra, sob relações desiguais de 

trabalho, emergem os conflitos e lutas travados pela classe camponesa, que se organizava 

em ocupações mais modestas, muitas delas pequenas áreas de terras para a agricultura de 

subsistência, somente suficientes para o seu sustento, não colocando o latifúndio em risco 

e ainda matinham os camponeses subjugados à exploração de sua força de trabalho, 

garantindo a reserva de mão-de-obra dos latifundiários (GUIMARÃES, 1981).  Apesar 

de todo contrassenso, que no Brasil se arrasta desde do fim do regime da sesmaria em 
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182214, será a partir do século XIX que o movimento camponês começará a ganhar força, 

consolidando a pequena propriedade no Brasil. 

Constituídas por intrusos, colonos e posseiros, representados por imigrantes 

europeus e por todos aqueles que não tinham acesso à terra, as pequenas propriedades no 

Brasil ocupavam áreas entre as sesmarias, depois colonizaram as sesmarias abandonadas 

e as terras devolutas (MEDEIROS, 2003), essa massa de camponeses vai constituir 

frações de territórios que envolvem uma produção capitalista mais homogênea, de 

reprodução simples, que de acordo com Oliveira (1991, p. 20) 

 

significa dizer que o capital não expande de forma absoluta o trabalho 

assalariado, sua relação de trabalho típica, por todo canto e lugar, 

destruindo de forma total e absoluta o trabalho familiar camponês. Ao 

contrário, ele, o capital, o cria e recria para que sua produção seja 

possível, e com ela possa haver também a criação de novos capitalistas. 

 

 

E ainda hoje, o capital não atingiu sua forma absoluta de trabalho assalariado, em 

se tratando do campo brasileiro, mesmo com toda a expansão capitalista, o movimento 

camponês conserva o trabalho familiar em suas pequenas propriedades. No entanto, a 

permanência do trabalho camponês, dentro desse processo de desenvolvimento desigual 

e contraditório do capitalismo, está exposta a formas de sujeição, tal como 

evidenciaremos entre os camponeses beneficiados pela Política de Reforma Agrária, o 

que faz desse sujeito, ainda hoje, ser o cerne da questão agrária brasileira, diante da sua 

especificidade intrínseca, frente ao modo de produção capitalista.  

Fica claro que a forma de sociabilização camponesa emerge de forma particular 

no contexto da realidade agrária brasileira, cuja reprodução e existência perpassavam 

apenas por critérios econômicos, mediadas pelo fornecimento de mão-de-obra e 

mercadorias aos latifúndios, tendo um conteúdo político e social enfraquecido. Assim, 

muitos desses camponeses, já no primeiro quartel do século XIX, se viam impedidos de 

acessarem à terra e nela se fixarem em caráter permanente, sendo forçados a vender sua 

força de trabalho em troca de um salário, dentro de uma relação de produção baseada na 

exploração do trabalho alheio, oposta da relação presente na unidade camponesa 

(OLIVEIRA, 1991). 

                                                           
14 Martins (1990) argumenta que mesmo com a extinção do regime sesmeiro, possibilitando um pouco mais 

de liberdade aos camponeses, estes não conseguiram acesso a amplas camadas das terras e tampouco se 

desenvolveram. Com a ampliação das formas de controle do modo de produção capitalista, os camponeses 

não tiveram condições de posses nem na categoria dos sítios, sendo os percursores da pequena propriedade. 
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Isso evidencia que a expansão do capitalismo no campo e suas formas de 

cooptação passam, necessariamente, pela origem, estrutura e controle da propriedade da 

terra, seus usos e processos de produção, bem como da propriedade camponesa e o 

domínio do trabalho familiar camponês nas pequenas propriedades. Tal realidade, como 

explica Oliveira (1991), pode ser compreendida historicamente pelos períodos agrícolas, 

em que, nas épocas de grandes safras agrícolas, o latifúndio capitalista agrega novas 

propriedades camponesas, já em épocas de crises agrícolas, aumenta o número de 

camponeses em suas unidades de produção ou na luta pela recuperação de terras 

expropriadas, essa dualidade se explica, justamente, pela necessidade de equalizar a 

produção de alimentos e a manutenção da mão-de-obra. 

Dessa forma, a questão agrária e a manutenção do latifúndio no Brasil estão 

intrinsecamente relacionadas com a expansão do capitalismo a um modelo de produção 

que traz continuidades no tocante à forma de propriedade e posse da terra, mas 

descontinuidades no tocante à dimensão do trabalho, de uma relação escravagista para a 

expansão do trabalho assalariado nas pequenas e médias propriedades, incorporando 

inclusive o trabalho familiar camponês. Para Stédile (1997) o problema agrário brasileiro 

está na forma de distribuição da terra, um modelo de propriedade gestado que se constitui 

um empecilho para a produção e o abastecimento satisfatório de toda a população.  

Por isso, ainda segundo Stédile (1997) essas heranças do atraso, existente na 

estrutura fundiária do País, só poderiam ser superadas com uma reforma agrária 

redistributiva15, que pudesse quebrar a concentração de terras e o poder político nas mãos 

dos poucos proprietários. Dessa forma, a reforma agrária deveria ser tencionada pelos 

movimentos sociais de base, apresentando um caráter dinâmico e revolucionário, 

elementos indispensáveis para a solução da questão agrária, destituindo assim toda forma 

de dependência de raízes coloniais e subordinação ao poder econômico, político e jurídico 

da classe fundiária.  

Com o aprofundamento das complexas relações sociais de produção, no campo, 

existentes entre os proprietários fundiários e os camponeses, além do monopólio da terra 

que representa o domínio de um sobre o outro, o território brasileiro vai se constituindo 

uma arena de conflitos, (des)ordens, contradições, resistências, permanências e 

(co)existências, pois mesmo com a diversificação das atividades econômicas, com a 

                                                           
15 As discussões sobre uma Reforma Agrária redistributiva, que permeia o pensamento do autor, contempla 

não apenas a quebra dos latifúndios, mas também o poder dos seus senhores, bem como uma nova dimensão 

para as relações sociais de produção no campo. 
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progressiva urbanização, industrialização e o surgimento de um mercado interno, além de 

uma formação de nacionalidade própria, agora na primeira metade do século XX, essa 

nova e complexa estrutura social não obteve êxito em superar os elos do passado colonial 

e de uma organização agrária obsoleta (PRADO JÚNIOR, 1979). 

Nesse sentido, a partir desse campo da conflitualidade é que se define o território 

brasileiro, por uma coalização de força e interesses entre os latifundiários e os 

camponeses que delineiam o território e definem seus múltiplos usos (SANTOS; 

SILVEIRA, 2008). Todavia, no tocante aos eixos de luta pela terra e da reforma agrária, 

ressaltamos aqui a atuação da classe camponesa que passou a lutar contra os ditames do 

capital e pelo direito ao uso dos seus territórios, adotando estratégias e racionalidades que 

não coadunam com as ideologias, interesses e práticas dos agentes hegemônicos.  

Isso nos permite abarcar, como afirma Cataia (2011, p. 124) “não apenas as formas 

de dominação, mas também as formas de resistências”, em que passa a ser perceptível o 

surgimento de um movimento social de base em prol da reforma agrária, com princípios 

que englobam a contra-racionalidade das formas de exploração da classe camponesa, e 

diante das profundas transformações no meio rural brasileiro, a partir da década de 1960, 

formas de subordinação e imobilidade, agora pela atuação do Estado, vão impondo uma 

outra lógica a esses movimentos, tal como veremos a seguir. 

 

3.1.1 Da concepção horizontal de base popular à execução vertical da Reforma 

Agrária: formas e normas de regulação   

 

Ao analisar a formação territorial brasileira, percebemos que a luta pela terra, sob 

diversas formas, vai se multiplicando no tempo e no espaço, marcando a nossa formação 

e os processos socioespaciais. São fatos de intensa repressão, desde a luta indígena para 

a preservação de suas áreas, frente à atuação dos colonizadores, passando pela ocupação 

de terra por posseiros em busca de áreas para plantar, a formação dos quilombos por 

escravos que fugiam às condições do cativeiro, até mesmo pela luta dos trabalhadores das 

fazendas em busca do acesso à terra para o cultivo de alimentos, no processo de expansão 

da cafeicultura, conforme apontamos. 

Nesse contexto, a participação e organização social camponesa, na busca por 

justiça e igualdade no campo, começam a ganhar maior relevo, a partir da década de 1960, 

conforme aponta Gonçalves Neto (1997), quando assistimos a um processo de 

modernização de grande parte da agricultura, porém, sem tocar nos padrões de 

acumulação e das profundas desigualdades anteriores. Dessa forma, as intensas 
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transformações, que irão ocorrer no meio rural brasileiro, serão estimuladas pelo Estado, 

estabelecendo-se como mediador dos conflitos de classe16, muito embora, as decisões do 

Estado sejam pautadas nos privilégios concedidos à classe dominante (KAGEYAMA, 

1996), um Estado que, em última instância, serve à ordem capitalista. 

Por isso, é essencial demonstrar que as ações do Estado, no processo de 

modernização da agricultura, abarcam amplamente as ações dos agentes hegemônicos, 

sendo o gerador de grandes fluxos que possibilitaram, segundo Kageyama (1996, p. 43)  

 

a mudança da base técnica da produção agrícola, com a introdução de 

máquinas na agricultura, de elementos químicos, ferramentas e de 

culturas; uma mudança na base técnica da produção, que  transforma a 

produção artesanal em uma agricultura moderna, intensiva e 

mecanizada.  

 

 Tais pacotes de mudanças, ainda na década de 1960 e 1970, ficaram conhecidos 

como Revolução Verde17, que irá impor um novo papel à agricultura, paulatinamente 

ligada à indústria e a uma burguesia industrial, novas formas de exploração agrícola com 

efeitos sociais e econômicos adversos, impactos ambientais e políticas de 

desenvolvimento rural eivadas de desigualdades e privilégios para a elite agrária, 

resultando em um processo que nossos teóricos definem como “modernização 

conservadora da agricultura”. Com isso, o latifúndio moderno se caracteriza por um 

pacote de incentivos e mobilização de enormes recursos subsidiados, sobretudo, para 

promover a substituição da mão-de-obra por máquinas e implementos (STÉDILE, 1997). 

 Assim, para Gonçalves Neto (1997) todas as estratégias da modernização 

conservadora, propiciando financiamentos e políticas de créditos, reforçando o papel da 

terra como fonte de poder econômico e reserva de valor, diante de um capitalismo 

monopolista, além dos incentivos a utilização da tecnologia e insumos, como ampliação 

dos mercados para a indústria e as formas assalariadas de trabalho, levaram ao 

esvaziamento do campo, alimentaram a pobreza e impediram toda e qualquer forma de 

desenvolvimento entre as unidades camponesas. 

 Ainda como consequência da modernização forçada do campo e um crescimento 

econômico tendencioso, Martins (2000, p. 32) ressalta que esta “acarretou um 

                                                           
16 A perspectiva de classe social, adotada neste trabalho, está embasada sob a luz da teoria marxista, definida 

a partir do modo como os sujeitos sociais se relacionam com os meios privados de produção, o que reflete 

no modo de organização e estratificação da sociedade capitalista (MARX; ENGELS, 2020). 
17 O conceito de Revolução Verde, sob a perspectiva de Balsan (2006), está relacionado ao processo de 

produção fundado no aumento da produtividade através do uso de insumos químicos, de variedades de alto 

rendimentos, com particularidades genéticas, de irrigação e mecanização. 
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contradesenvolvimento social responsável por formas perversas de misérias antes 

desconhecidas”, introduziu um ritmo de vida para os camponeses, gerador de problemas 

sociais, deteriorante, concentrador, que os expropriava do campo e (re)criava modos 

desumanos de sobrevida. Essa modernização conservadora, ainda se deu de forma parcial, 

privilegiando algumas culturas, ocasionando disparidades regionais e crescimento da 

sazonalidade do trabalho rural, com o grande capital agropecuário tendo maior poder e 

controle. 

 Diante desse cenário de desastre social, causado pela manutenção de grande 

quantidade de terras ociosas, que poderiam ter sido distribuídas e apropriadas entre a 

classe camponesas, inclusive, segundo Graziano da Silva (1994), sem ameaçar a expansão 

das áreas ocupadas, técnica e produtivamente, pelos grandes produtores, agora 

reivindicações e conflitos pelo acesso à terra, melhores condições de vida e de trabalho, 

começam a serem organizados pelos camponeses, como formas de resistências, contrárias 

a perpetuação e ampliação do sistema concentrador vigente. Para Fernandes (2001, p. 

147) 

 
(...) a luta pela terra é uma ação desenvolvida pelos camponeses para 

entrar na terra e resistir contra a expropriação. A resistência do 

campesinato brasileiro é uma lição admirável. Em todos os períodos da 

história, os camponeses lutaram para entrar na terra. Lutaram contra o 

cativeiro, pela liberdade humana. Lutaram pela terra das mais diferentes 

formas, construindo organizações históricas. 

 

 Todavia, nesse momento os camponeses não lutavam apenas pela conquista da 

terra, mas sim contra o avanço do capital que retirara suas liberdades, suas escolhas, já 

que a migração e a venda da sua força de trabalho não eram uma opção social, mas uma 

forma de expropriação. Tais razões se evidenciam com a modernização em curso, pois a 

partir da década de 1980, a questão agrária no Brasil reaparece de forma ainda mais 

acentuada e concentrada, privilegiando apenas algumas culturas e regiões18, algumas 

unidades produtivas, de médio a grande porte, e aumentando as exigências do período de 

ocupação de mão-de-obra no meio rural, evidenciando uma verdadeira deterioração da 

distribuição da renda do setor agrícola, bem como do próprio modelo de 

desenvolvimento. 

                                                           
18 O processo acelerado de modernização, a partir da década de 1980, refletiu na modernização parcial da 

agricultura, privilegiando o Centro-Sul do país (GRAZIANO DA SILVA, 1994) 
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  Assim, em virtude da perpetuação e acirramento do cenário histórico de 

desigualdade, a luta pela terra vai ganhando forma e se intensificando em todo o território 

nacional, com ações desde o início do século XIX até a década de 1980, por meio das 

lutas em Canudos, Contestado, Porecatu, Trombas e Formoso, além de todo movimento 

em torno das Ligas Camponesas, através de estratégias dos movimentos sociais, como 

forma de ocupar o latifúndio e garantir a sua reprodução social, como bem analisa Martins 

(2005). Aqui, cabe destaque ao movimento das Ligas Camponesas que surgiram no 

âmbito do Nordeste brasileiro, dando foco e notoriedade às resistências camponesas no 

território potiguar19.  

Os camponeses, mobilizados coletivamente enquanto um movimento social, 

constituíram um movimento de maior representatividade, frente ao estado de conflitos e 

injustiças, fruto das profundas desigualdades no campo, às quais esses sujeitos estavam 

submetidos. Juntamente com os sindicatos rurais, confederação de agricultores e partidos 

políticos mais progressistas, a exemplo do PCB20, passaram a denunciar as bases do 

monopólio da propriedade de terras, sendo elo de apoio para movimentos que surgirão 

posteriormente como o próprio Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) e o 

Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB). Para Martins (2005, p. 25) “embora tais 

movimentos não apresentem unidade na forma de sua expressão, de sua organização, de 

objetivos, eles apresentam certa unidade quanto à causa. De fato, o que em todos eles 

estavam em jogo era a propriedade de terras”. 

Por isso que o plano de fundo desses movimentos não era a simples distribuição 

de pequenos lotes, o que não garantia a reprodução camponesa e os mantinham como 

mão-de-obra barata para as grandes propriedades, a força política, a partir da década de 

1970 e 1980, almejava uma mudança estrutural no campo, sobretudo na distribuição da 

terra onde assenta o poder dos grandes proprietários. Para tanto, a estratégia encontrada 

na eliminação do latifúndio, que garantia o monopólio parasitário da terra e impedia tais 

camponeses de se apropriarem do seu próprio trabalho foi: a reforma agrária. 

                                                           
19 Para Barros (2005) o processo de luta pela terra no Rio Grande do Norte se intensificou diante das ações 

das Ligas Camponesas, juntamente com os sindicatos de Trabalhadores Rurais, mobilizando e organizando 

coletivamente os trabalhadores rurais, sobretudo a partir da década de 1960.  
20 O Partido Comunista Brasileiro, segundo Barros (2005), teve uma grande importância nesse processo de 

disseminação das concepções sobre a Reforma Agrária, defendendo a eliminação do latifúndio como 

necessário para empreender o conjunto de transformações pelo qual o país deveria passar. 
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De acordo com Oliveira (2001), a luta pela reforma agrária se territorializa por 

todo o país21, presente no interior da estrutura agrária, associada ao sindicalismo rural e 

aos agentes das pastorais ligados à Teologia da Libertação, uma nova força política surge, 

tendo como representação autônoma maior o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-

Terra (MST), que se constitui em 1984 e passa a obrigar o governo a colocar a reforma 

agrária como prioridade na pauta de discussão política, além de estabelecer metas e planos 

a serem alcançados. Com isso, a problemática da reforma agrária passa a ser disputada 

por várias bandeiras ideológicas, dentre elas a autonomia social, e pelo caráter normativo 

as lutas por terra que ocorriam de forma setorizada no território, associam-se ao todo 

social complexo, que contém a articulação entre todas as instâncias espaciais (SANTOS, 

2000).  

O MST passa a ser parte da luta, o principal porta-voz do campesinato brasileiro 

e por ter uma organização sólida traz a “possibilidade de vitória da luta de diferentes 

sujeitos que formam o heterogêneo campesinato brasileiro” (OLIVEIRA, 2001, p. 196). 

Constituído a partir de uma estrutura organizativa democrática de base e, efetivamente, 

de massa, o MST possibilita agora a espacialização da luta, com uma estrutura 

organizativa em todas as regiões do país, tendo um coletivo nacional plural, articulando 

as demandas e diferenças da questão agrária do território brasileiro e contestando o não-

cumprimento da reforma agrária. 

Contudo, a territorialização do MST vai sendo definida por meio da 

conflitualidade, pelo enfrentamento entre forças políticas que procuram criar, conquistar 

e controlar territórios, tornando visível a atuação dos camponeses que resistem aos 

ditames do capital e lutam pelo direito ao uso do território. Para Ribeiro (2012) o território 

usado é dominado pelos agentes hegemônicos, que produzem uma racionalidade não 

alinhada com os sujeitos não-hegemônicos e totalmente contida nos ditames do modo de 

produção capitalista. Isso demonstra que os usos do território são conflitantes e destoantes 

entre os grupos, tal assertiva evidencia a lógica de poderes, conflitos e subordinação que 

vai se dando entre a ação horizontal dos movimentos sociais e o papel vertical do Estado, 

agora delineando e redefinido o uso do território. 

Nesse processo, o Estado passa a criar mecanismos para redefinições, reprodução 

e subordinação da classe camponesa e da organização dos movimentos sociais, a luta pela 

                                                           
21 Na região Norte, cabe destacar os conflitos entre os camponeses e seringueiros no Acre, no Sul as 

ocupações de terras do Noroeste do Rio Grande do Sul, bem como no sudoeste do Paraná, com a construção 

da hidrelétrica Itaipu, e no Nordeste as greves dos canavieiros em Pernambuco (MEDEIROS, 2003). 
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reforma agrária entra na pauta do desenvolvimento rural adotado pelo Estado e, através 

de um conjunto de normas e institucionalidade, o movimento revolucionário de base 

ganha uma reivindicação dentro da “legalidade capitalista” e ainda vai sendo 

secundarizado pela necessidade da industrialização do país, na perspectiva de um rural 

alvo da modernização, de tecnologias, insumos e aumento da produtividade (GRAZIANO 

DA SILVA, 1994) 

Dentre o conjunto de normas, cabe destacar a regulamentação do direito à 

organização sindical em 1962, o que garantiu a construção de um elo entre os 

trabalhadores do campo e a ordem institucional para o atendimento de suas demandas; a 

aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural em 1963, que estendeu aos trabalhadores do 

campo alguns direitos concedidos aos trabalhadores urbanos; e o Estatuto da Terra em 

1964, que poderia constituir  um instrumento de promoção da reforma agrária, mas, não 

foi aplicado (MEDEIROS, 2003).  

Assim, o Estado dentro da lógica de regulação do modo de produção hegemônico 

capitalista, vai contribuir para redefinição do papel da luta pela terra, atribuindo ao 

território velhas formas materiais concentradores. Agora, tendo o Estado enquanto 

mediador, a protoforma da Política Nacional de Reforma Agrária (PNRA) começa a se 

delinear a partir do ano de 1962, com a criação da Superintendência de Reforma Agrária 

(SUPRA). Com a SUPRA, a pauta da reforma agrária foi incluída no governo de João 

Goulart (1961-1964), bases jurídicas foram constituídas, como a lei de reforma agrária22, 

tendo o objetivo de desapropriar grandes terras, garantindo a função social da propriedade 

e constituindo o eixo central para as reformas, embora dentro da construção de um projeto 

nacional desenvolvimentista com princípios liberais e referendado por organismos 

internacionais (MARÉS, 2003). 

Envolvendo continuidades e descontinuidades (SILVA, 1991) e em meio às 

derrotas no Congresso Nacional do governo de Jango e à ruptura com grupos de centro, 

diante da insistência das políticas agrárias, o caminho para o golpe cívico-militar se 

evidenciava, concretizando-se em 1964, marcando o descenso da luta pela reforma 

agrária. Conforme relata Martins (1990), o Golpe Militar sufocou os anseios dos 

                                                           
22 Conforme destaque Marés (2003), nem mesmo o conjunto de lei da reforma agrária pautado pela 

promulgação do Estatuto da Terra de 1964, que se evidenciava enquanto um 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 país. O Estatuto da Terra seguiu a tradição dos sistemas 

anteriores que, apesar de pautar a função social da propriedade, as ações reformistas ao governo e o 

impedimento de velhas práticas pós-escravistas, manteve intacto a supremacia do latifúndio e da ocupação 

territorial. 
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movimentos sociais, violentando e perseguindo seus líderes, invadindo os sindicatos, 

eliminando as Ligas Camponesas e minando todo e qualquer foco de resistência, 

sucedendo todo um período da luta pela terra no Brasil. 

A ditadura militar representou, assim, a vinculação política entre os militares, 

representando o governo, e os ruralistas, pondo em curso um processo de dizimação dos 

movimentos sociais camponeses, bem como inviabilizando a implementação da reforma 

agrária. Assim, agentes hegemônicos se utilizaram de um golpe de Estado, para barrar as 

reformas sociais, impedir desapropriações de latifúndio por interesse social e sujeitar os 

camponeses dentro de um modelo de desenvolvimento capitalista de forma desigual e 

combinada, com financiamento às grandes empresas e restrição das políticas fundiárias à 

esfera institucional, sem ações para além do papel. 

Durante todo o período da Ditadura Militar (1964-1985) percebe-se a inércia do 

Estado em relação às reformas sociais, com a intensa repressão aos movimentos sociais e 

tendo como instrumento de ação apenas o Estatuto da Terra, com propostas abrangentes 

e que não lograram êxito diante das novas alianças realizadas. Nesse panorama, Oliveira 

(2001) destaca que, em nenhum momento, os militares elaboraram um plano nacional de 

reforma agrária, apenas projetos de colonização, sobretudo na Amazônia, utilizada como 

divulgação e propaganda dos seus feitos no contexto do programa de integração nacional 

que construiu grandes obras no território, a exemplo da Transamazônica, a Cuiabá-

Santarém, dentre outras. 

Dada a amplitude da questão agrária, agora em todo o território brasileiro, com 

diferentes escalas e moldado sob um amplo edifício institucional e normativo, com o 

objetivo de regular as ações fundiárias, em cada fração do território, encontraremos 

condicionantes específicas de uso, pois o uso do território reflete igualmente a 

materialidade posta, uma vez que toda essa materialidade “é um componente fundamental 

do território, uma estrutura de controle da ação, um limite ou um convite à ação” 

(SANTOS, 2008, p. 103).  

É nesse contexto que se evidencia a complexidade da luta pela terra no Brasil, 

trazendo ao centro do debate as interfaces históricas de como o modo de produção 

capitalista, que molda o latifúndio e as ações do Estado, vai normatizando e subordinando 

os movimentos sociais camponeses à ordem institucional, imprimindo novas formas-

conteúdos agora representadas pela Política Nacional de Reforma Agrária, a cuja 

territorialização, no Rio Grande do Norte, daremos um enfoque, sem perder de vista as 

relações multiescalares. 
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3.2 A DIMENSÃO NORMATIVA E INSTITUCIONAL DA REFORMA AGRÁRIA 

NO RIO GRANDE DO NORTE: do governo Sarney ao governo Dilma (1985-2015) 

 

Entendida enquanto um conjunto de leis que têm forte vigência sobre um 

determinado território, circunscrito politicamente, a norma representa as ações do Estado. 

Quando analisamos as normas reguladoras que abrangem todas as ações da reforma 

agrária, o Estado detém o controle da atuação regulatória e fiscalizadora, uma vez que “o 

bem comum não pode ficar à mercê de interesses individuais, por mais legítimos que 

sejam. Ele se sobrepõe ao particular, para melhor proteger o coletivo” (CARVALHO, 

2006, p. 21). 

Essa perspectiva normativa já demonstra o tamanho da responsabilidade que o 

Estado tem em salvaguardar o direito ao acesso à terra, daí a sua força imperativa na 

estrutura organizacional e operacional da reforma agrária em todos os seus níveis 

escalares. Porém, na prática, o Estado brasileiro, até a década de 1980, estava preocupado 

com a incorporação do pacote da Revolução Verde, dado pelo intenso uso da tratorização 

e o consumo de NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio), concomitante à implementação 

industrial e tecnológica dos bens de produção e insumos para a agricultura, gestava-se, 

assim, um projeto de modernização econômica, induzida pelo Estado, tendo o capital 

estrangeiro como maior beneficiador. De acordo com Oliveira (1998) propalava-se o 

progresso dentro da (velha) ordem. 

Dentro dessa dinâmica, percebe-se uma relação conflituosa entre esses diferentes 

agentes sociais e a operacionalização da política de reforma agrária, fazendo com que 

novos e velhos conteúdos e processos se gestassem, evidenciando como as relações 

territoriais vão se caracterizando pelas materialidades e imaterialidades delineadas pelas 

normas (TOZI, 2009). A própria ação normativa das desapropriações ganha um contorno 

hegemônico, uma medida liberal, pois não garante a divisão de terra, mantém, de fato, o 

imaginário e a integridade do patrimônio individual (MARÉS, 2003, p. 110). 

Assim, a ditadura civil-militar impediu a possibilidade de programas de Reformas 

Estruturais do Estado brasileiro, o que manteve a estrutura fundiária concentrada, 

favorecendo um processo de aliança entre o capital e o latifúndio, um vínculo orgânico 

sujeito ao retrocesso. As ações político-institucionais ficaram restritas ao ordenamento da 

antiga estrutura fundiária, incentivando apenas as grandes empresas que cresciam 

dominando a produção e a sujeição dos trabalhadores no campo.  
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Em se tratando do Rio Grande do Norte, onde não foi assentada nenhuma família 

camponesa, via Política de Reforma Agrária, no período da ditadura civil-militar, algumas 

ações pontuais foram viabilizadas no tocante à distribuição de terras no estado, levadas a 

cabo pelo Instituto de Terras do Rio Grande do Norte (ITERN). Entretanto,  

 

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) 

 

Frente ao caráter desigual, as contradições já se davam de forma tão eminente que, 

até a metade dos anos de 1980, forças políticas de caráter não-hegemônicos já se 

organizavam, tais como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), em 1983, e o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais (MST), em 1984, resvalando na força do processo 

de redemocratização. 

A reforma agrária então volta a ganhar força, as bandeiras de luta camponesa são 

fortalecidas novamente por um projeto popular e democrático, uma luta de reivindicação 

da classe afetada pela modernização capitalista da ditadura militar. Surgia, assim, uma 

ampla expectativa da elaboração de um plano ou um programa que atendesse às 

reivindicações dos movimentos sociais, em busca do cumprimento da função social da 

terra (OLIVEIRA, 1988). Assim, o então presidente José Sarney, um conservador, fez 

nascer o I Plano Nacional de Reforma Agrária (I PNRA), aprovado pelo decreto n° 

91.766, de 1985, embora com distorções significativas, o que fará cair no ostracismo até 

o final de 1989, pelas metas audaciosas estabelecidas de desapropriação dos grandes 

imóveis rurais. 

Notamos que a execução da reforma agrária, nos primeiros momentos do período 

da redemocratização, se dava sob uma sociedade em intensa crise econômica, que 

atravessou toda a década, além da intensa imposição dos latifundiários e ruralistas, que 

munidos do controle do Estado, criavam mecanismos normativos e políticos para barrar 

a implementação da reforma agrária. Isso demonstrava os primeiros indícios de recuo em 

relação à execução das metas estabelecidas para a reforma agrária no governo de Sarney, 

tudo isso sob a influência dos representantes do patronato rural, como a Sociedade Rural 

Brasileira (SRB), a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), da União Democrática 

Ruralista (UDR), Conselho de Segurança Nacional (CSN), Ministério da Reforma e do 
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Desenvolvimento Agrário (MRDA) e demais representações da classe empresarial no 

campo. 

Apesar do processo de redemocratização ter inserido, pela via constitucional, 

“importantes mudanças na ordem legal, como a possibilidade de desapropriação das terras 

que não cumprissem sua função social” (MATTEI, 2012, p. 315), por outro lado, formas 

de regulação territorial eram criadas pelo patronato ruralista. No tocante ao Rio Grande 

do Norte, nessa época alguns assentamentos foram criados, como encaminhamento da 

reforma agrária, embora a quantidade de hectares desapropriados, os assentamentos e as 

famílias divergissem muito das metas estabelecidas, apenas 18 assentamentos foram 

implantados, beneficiando 1.163 famílias, em 34.337 hectares (INCRA, 2014), um 

resultado insignificante. Para CPT (1987), menos de 10% das metas do I PNRA foram 

cumpridas que era de 24.200 famílias, em 730.000 hectares. 

A partir da minuciosa análise da reforma agrária no Rio Grande do Norte, de 

acordo com França Segundo23 (2015) a criação dos assentamentos, nessa época, foi 

ínfima, pois os projetos implementados apresentavam pequena capacidade familiar e lotes 

com áreas bem reduzidas, contribuindo mais significativamente para a concentração da 

terra e o agravamento dos conflitos no campo. 

Já na década de 1990, com o processo de globalização em curso, a abertura de 

capitais e o enxugamento da máquina pública, ocorrerá um aprofundamento das 

contradições agrárias, dada a intensificação das políticas neoliberais e a dependência 

estrangeira, o que reafirmava a nossa condição de subdesenvolvimento, de periferia 

econômica e social. O ataque aos direitos sociais conquistados pelos camponeses vai se 

chocar com os interesses empresariais e estatal, contradizendo as ações da constituição 

cidadã de 1988, impondo contrarreformas que favorecessem a reprodução do capital, 

havendo uma precarização marcante no mundo do trabalho e o fracasso do I PNRA. 

Nesse panorama, surge o governo de Fernando Collor de Melo (1990-1992), já 

pautado em apoios incondicionais com a classe de latifundiários e ruralistas, promovendo 

a manutenção da concentração fundiária e marginalização da classe camponesa, 

revelando o descumprimento de metas e, consequentemente, a redução expressiva das 

desapropriações (CPT, 1991). O governo Collor judicializou a reforma agrária, barrou 

sua execução e, até o primeiro ano do mandato, não cumpriu nenhuma ação, inclusive 

                                                           
23 Para mais dados e informações já espacializados sobre a Política de Reforma Agrária e seus impactos 

territoriais no Rio Grande do Norte, consultar a dissertação “Território e Reforma Agrária no Rio Grande 

do Norte” (FRANÇA SEGUNDO, 2015). 
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reprimiu as ocupações de terra. Com um governo desordenado e corrupto, Collor sofre 

impeachment, em 1992, e Itamar Franco (1992-1995) inicia sua trajetória presidencial 

renegociando com a classe camponesa. 

Segundo Oliveira (2007) o início do governo Itamar marcou o período de 

reorganização dos movimentos sociais do campo, tendo como protagonista o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT). Nesse 

momento, grande parte da reforma agrária, estabelecida no RN, foi resultado da 

articulação e luta desses movimentos, embora se concentrando em áreas ociosas e sendo 

funcional ao mercado de terras potiguares, valorizando áreas distantes e a manutenção da 

proteção do latifúndio, o que demonstra uma política do Estado que valoriza o grande 

capital e o mercado, que segundo Fernandes (2000) apresentava aos trabalhadores rurais 

uma falsa reforma agrária. 

Para o MST (1991), essa farsa da reforma agrária foi reforçada com a emissão de 

posse de terras para alguns camponeses, na tentativa de conter as forças dos conflitos que 

emergiam, pois estes recebiam terras sem receber a titulação. Embora com essa estrutura 

fundiária inalterada durante o governo de Itamar, no Rio Grande do Norte, foram criados 

10 assentamentos de reforma agrária, comportando 856 famílias, em uma área de 

aproximadamente 24.202 hectares (INCRA, 2015). 

Tais ações já evidenciam que a Política de Reforma Agrária executada pelo Estado 

não vem conseguindo promover a justiça social, a qualidade de vida, a democracia e, 

tampouco, a reestruturação fundiária potiguar. Pior, o Estado ainda irá incorporar uma 

concepção de agricultura baseada no sistema agroindustrial, com a ascensão de Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002) ao governo, possibilitando uma política macroeconômica 

para as empresas do agronegócio e criando um campo fértil para sua expansão. O 

camponês era incentivado a se integrar ao mercado, em uma perspectiva de um “Novo 

Mundo Rural”, que segundo Fernandes (2000) criava condições para a ampliação da 

reprodução do capital no campo. 

Fortalecidas em 1994, essas ações irão transformar a Política de Reforma Agrária 

em uma Política de Mercado, já que o intuito do Estado era dinamizar o mercado de terras, 

em uma lógica produtivista da economia. Isso refletiu, a partir de 1995, uma parca política 

de assentamento praticada pelo FHC, mas, em contrapartida, no intenso crescimento da 

luta pela terra, tendo como marco a Marcha do MST para Brasília, no ano de 1997, com 

100 mil pessoas manifestando ações de reforma agrária e o direito à terra, após a chacina 

em Eldorado dos Carajás (OLIVEIRA, 2007).  
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Embora, nesse momento, a luta pela terra e a reforma agrária repercutissem 

mundialmente, os movimentos sociais e sindicais, além dos partidos políticos, não 

reuniram forças para colocar tais ações de luta como agenda política do Estado. A 

territorialização dos movimentos sociais se intensificou, alcançando, em 1996, o maior 

percentual de ocupações de terras, em se tratando do Rio Grande do Norte, contabilizando 

28 ocupações a grandes latifúndios (CPT, 2012), ficando na quarta colocação entre as 

unidades da federação. De tal modo, tentando conter os ânimos dos movimentos sociais, 

algumas alterações no marco político-normativo foram adotadas, no intuito de expandir 

e facilitar o processo de implantação dos assentamentos, sobretudo, quanto ao tempo das 

ações jurídicas. 

O governo de FHC, efetivamente, propôs mecanismos de desenvolvimento 

agrícola para o campo, em detrimento de ações de execução da PNRA, desarticulando 

inclusive os programas e projetos da política (FERNANDES, 2012). Esses mecanismos 

de desenvolvimento foram convertendo o campo em um importante espaço de reprodução 

do capital, com a incorporação de novas técnicas de produção, de vastas extensões de 

terra e a intensificação da produção de commodities agrícolas. Até mesmo o então 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), apresentava 

recursos escassos, oferecendo crédito sem realizar ações de orientação técnica aos 

camponeses, sujeitando-os ao sistema financeiro. 

Quanto à criação dos assentamentos, FHC implementou, no Rio Grande do Norte, 

durante os seus dois mandatos, 201 assentamentos de reforma agrária, beneficiando 

13.561 famílias camponesas, em 337.007 hectares (INCRA, 2015). Toda essa 

representatividade nos dados de implementação dos assentamentos, para Barros (2005) e 

Coletti (2006) reflete o resultado da mobilização política dos camponeses, movimentos 

sociais e organizações políticas, que buscaram democratizar o acesso à terra, entretanto, 

grande parte dos assentamentos rurais criados foram oriundos do processo de 

desapropriação concluída nos governos anteriores, de famílias que compraram terras por 

meio do Banco de Terras, das terras resultantes da regularização fundiária, de posseiros 

e de tudo que o governo chamou de “Novo Mundo Rural” (FERNANDES, 2003, p. 16). 

Foi um processo de escamotear os dados estatísticos, de acordo com o MST 

(2000), que permitiu ao FHC reassentar famílias que estavam em áreas desapropriadas e 

que até aguardavam emissão de posse de terra. Uma falsa tentativa de querer demonstrar 

ações para a classe camponesa e ganhar apelo popular, de caráter neoliberal, a política 

agrária do FHC foi ineficiente, servindo apenas para desarticular a luta pela terra, cooptar 
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os movimentos sociais e promover a minifundização do território, além da manutenção 

da pobreza e da desigualdade. 

Mais tarde, já em 2003, as expectativas dos camponeses foram renovadas, no 

tocante às mudanças na estrutura fundiária, diante da eleição do Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2011). Com amplo apoio dos movimentos sociais e organizações políticas, 

reafirmando a pauta da urgência na reforma agrária, o governo Lula procurou estabelecer 

um diálogo contínuo com os movimentos de base, incluindo-os de forma participativa na 

elaboração das ações políticas. Quanto ao novo programa da reforma agrária, este 

apresentava avanços significativos, permitindo que as demandas horizontais chegassem 

até o âmbito institucional. 

Conforme Arrechet (1996), a política pública deve acontecer a partir de um 

diálogo entre o Estado e a Sociedade, isso se tornou um dos principais entraves da política 

de Reforma Agrária que o governo Lula tentou resolver inicialmente, dando voz e espaço 

de comunicação para os camponeses. O MST passava, assim, a depositar confiança no 

governo, acreditando nas mudanças de bases e na operacionalização da tão sonhada 

reforma agrária, diante dos cargos alcançados e da representatividade que ganhava em 

cargos de segundo escalão e no INCRA (FERNANDES, 2003). 

Tais ações possibilitaram ao INCRA “a elaboração de uma política de assistência 

técnica, e juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, formaram uma 

equipe de especialistas para a elaboração do II PNRA” (FERNANDES, 2003b, p. 3-4). 

Nesse sentido, o II Plano Nacional de Reforma Agrária foi elaborado e instituído, 

inclusive com ações de desconcentração fundiária, seguridade da qualidade dos 

assentamentos, recursos técnicos e financeiros, a fim de garantir o uso da terra e a 

reprodução social camponesa. O que a classe camponesa não esperava era o afastamento 

progressivo de seus núcleos de base, que alinhavam organicamente as ações do partido à 

classe camponesa. O Partido dos Trabalhadores (PT), ao chegar ao poder máximo do país, 

converteu-se em sócio majoritário da burguesia (CUNHA FILHO, 2007). 

Uma importante forma de organização da classe trabalhadora vai sendo cooptada 

pelo capital, não correspondendo às propostas estabelecidas no II PNRA24, demonstrando 

apenas avanços pontuais, escamoteando diretrizes efetivas, para a desconcentração de 

                                                           
24 O II PNRA estabelecia como metas prioritárias a: regularização fundiária de áreas de posse; acesso a 

linhas de crédito pelos beneficiários; cadastramento e georeferenciamento dos imóveis rurais; 

reconhecimento e demarcação de áreas quilombolas; reassentamento de ocupantes (não indígenas) de áreas 

indígenas; garantia de assistência técnica; universalização dos direitos fundamentais à educação, cultura e 

seguridade das áreas de reforma agrária (MDA, 2003, p. 38) 
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terras, e desarticuladas do planejamento territorial. Isso demonstrou uma completa 

desfiguração do projeto político gestado pelo PT, marcando o início de uma nova forma 

de dominação, dada pela exploração desenfreada do capital, uma política 

macroeconômica com receituário neoliberal. 

Muito se fala que o fracasso da reforma agrária instituída pelo II PNRA estava 

relacionado a pretensões tímidas de reformas fundiárias, à incapacidade de estabelecer 

mecanismos de regulação territorial e de fazer com que a terra cumpra sua função social 

(FERNANDES, 2005), ficando somente na dimensão jurídica, não atentando para o fato 

de que, nessa época, o Estado passou a compor organicamente o capital privado, financiar 

empresas através de investimentos e de infraestrutura produtiva, por intermédio do 

Programa de Aceleração do Crescimento I e II (PAC’s), o Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), sobretudo com recursos do Fundo de 

Amparo do Trabalhador (FAT), garantindo toda uma regalia para a efetiva ação do 

mercado neoliberal. 

O que vimos foi um surto de expansão capitalista escamoteado de 

neodesenvolvimentismo, já que as ações do mercado financeiro e empresariais viam no 

Estado sua mina de ouro, e a classe camponesa passa a ser salvaguardada pelas políticas 

públicas de redução da pobreza, de caráter social e econômico, tendo como maior 

representante o Bolsa Família, o Pronaf, o sistema de reconhecimento de cotas, crédito 

dentre outras medidas descentralizadas. O que discutimos aqui não é o mérito dessas 

políticas, mas como elas apartaram a classe camponesa da luta política, necessária para a 

afirmação da classe e a permanência das conquistas sociais. Houve, assim, uma 

transformação no âmbito da acumulação capitalista, no tocante à relação da sociedade 

civil e o Estado, que desconfigurou a própria luta. 

Não afirmamos aqui que ocorreu o fim das lutas sociais, pois os dados que 

analisaremos mostram que as ocupações continuaram, embora em ritmo menor, por outro 

lado os investimentos nas políticas da chamada agricultura familiar suavizaram o 

enfrentamento contra o capital no processo de luta pela terra, enquanto que, segundo 

Oliveira (2003), a alta cúpula latifundiária se esbaldava. Ainda para Oliveira (2003. p. 

22)  

o que parecia ser uma política contraditória – o investimento no 

agronegócio e, ao mesmo tempo, o investimento na agricultura familiar 

– revelou-se um programa de integração do campo: à produção de 

commodities para exportação, assegurando o lugar subalterno na 

divisão internacional do trabalho, e a produção para o mercado interno, 

garantindo um lugar ao sol para a agricultura familiar integrada – direta 
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ou indiretamente subalterna - ao agronegócio. O avesso, na verdade, era 

a integração. 

 

 

 Isso refletiu nas fortes perdas dos movimentos sociais no campo, que acreditavam 

na promessa anunciada pelo governo de criação de grandes números de assentamentos, 

ocorrendo apenas assentamento de famílias em projetos antigos, em lotes vagos, não 

incorporando nenhuma nova área e tampouco mexendo na concentração de terras. No Rio 

Grande do Norte, as ocupações de terra continuaram, somente entre 2003 e 2010, no 

período Lula, foram implementados apenas 55 assentamentos de reforma agrária, 

beneficiando 4.505 famílias em uma área total de 109.333 hectares, grande parte dos 

assentamentos fruto da conquista do seu primeiro mandato, sob as ações da II PNRA.  

Todavia, apenas parte da meta de assentamentos para o Rio Grande do Norte foi 

efetivada, pois a expectativa era de 14.330 famílias, em uma área de 224.000 hectares 

(INCRA, 2014). Embora, durante o governo Lula, os assentamentos implementados com 

a Política de Reforma Agrária fossem, efetivamente, de melhor qualidade, com acesso 

aos direitos universais e garantidor da cidadania e da qualidade de vida camponesa, por 

apresentarem uma melhor infraestrutura (FRANÇA SEGUNDO, 2015). Contudo, 

verificamos, assim, uma imobilidade institucional da reforma agrária, que vai refletir 

ainda no mandato de Dilma Rousseff. 

Nos mandatos de Dilma (2011-2016), além do desempenho pífio da Política de 

Reforma Agrária, evidencia-se uma massa camponesa que vai se tornando proletário, 

contribuindo para a dinâmica do desemprego estrutural, alienando-se em um processo de 

subsunção do trabalho no processo do capital ou a subordinação a sua lógica de produção 

(OLIVEIRA, 2003). O próprio agronegócio, no campo, induziu um padrão de 

acumulação que ampliou o poder do capital, marcado por continuidade e 

descontinuidades da era FHC e Lula, apresentando um conjunto de políticas para o campo 

que conduz ao fortalecimento da lógica do capital, levando a destituição progressiva da 

reforma agrária pelo Estado. No Rio Grande do Norte, tivemos 3 assentamentos criados 

durante o governo Dilma e apenas a manutenção do pacote de políticas para agricultura 

familiar. 

Em conformidade com os eventos já apresentados nesta seção, que representam 

as ações constitutivas do território, elaboramos uma matriz de eventos institucionais da 

reforma agrária, figura 4, evidenciando os principais desdobramentos normativos 

discutidos e reforçando o caráter da propriedade capitalista da terra no Brasil. 



91 
 

 

FIGURA 4 – Matriz de eventos institucionais da PNRA 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

A análise geográfica desses eventos evidencia a processualidade dos fenômenos 

ocorridos no tocante às ações de reforma agrária, que nos permite construir leituras 

substanciais sobre a dinâmica atual da política no território potiguar, pois, conforme 

Santos (2000), um trabalho eminentemente geográfico é sempre uma análise do tempo 

presente, sem nos apartamos das coexistências históricas. 

Nesse sentido, partindo do entendimento que o território não são apenas normas, 

mas também são formas diretamente relacionada com a existência de objetos geográficos 

que dinamizam os seus usos (RIBEIRO, 2003), apresentamos, no tópico a seguir, a 

materialidade dos assentamentos rurais constitutivas do território do Rio Grande do 

Norte, sob a luz das ações regulatórias pela política de reforma agrária. 
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3.3 O TERRITÓRIO POTIGUAR E A MATERIALIDADE DA POLÍTICA 

NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA 

 

A capacidade de transformação de uma política pública é dada, primordialmente, 

pela sua subsistência material, segundo Ribeiro (2005), essa subsistência material 

apresenta uma expressão geográfica, com características distintas no território, seja do 

presente, seja do passado. Tomando como base o pensamento de Santos (2000), podemos 

compreender que essa subsistência material são as formas espaciais, que abarcam o 

aspecto visível, palpável, exterior de um conjunto ações e processos sociais que 

organizam o espaço. 

Dessa forma, percebemos que o espaço se delineia enquanto um sistema 

indissociável de objetos e ações, onde os primeiros são a expressão concreta do espaço, 

ou seja, a materialidade, e os segundos são os processos que demandam fluxos, 

constituindo a ação de cada objeto nas suas intencionalidades, dada a estrutura social.  

Assim, consideramos essas inter-relações na análise da política de reforma agrária, pois, 

para Santos (2000), a dimensão do território envolve a percepção material, ligada aos 

objetos, e imaterial, associada às ações, possibilitando evidenciar os diferentes 

significados que o território assume conjuntamente frente aos rebatimentos materiais, 

políticos, econômicos, sociais, normativos e das ações engendradas. 

Sob tais aspectos, pautado pelo marco legal, de acordo com Stédile (1994), o 

objetivo da Política de Reforma Agrária é justamente promover a desapropriação de terras 

improdutivas, com o propósito de modificar a estrutura fundiária do país. Dessa maneira, 

percebemos que a materialização da reforma agrária se dá, primordialmente, pelo direito 

à terra, via assentamento do camponês, o que poderia assegurar avanços sociais, políticos, 

econômicos, culturais e técnicos. No entanto, a efetivação de todas essas ações, num 

contexto econômico, político e social, cujas ações do Estado e do Mercado são sempre 

homogeneizantes e normativas, tornam-se bastante complexas, necessitando de uma 

análise que leve em consideração a contraditória realidade agrária brasileira.  

Tal realidade analisada, permite-nos constatar que a implementação da reforma 

agrária no estado do Rio Grande do Norte nunca se constituiu de forma efetiva, tampouco 

reordenando o território potiguar, sendo apenas um mecanismo pontual de distribuição 

de terras, frente ao cenário de injustiças e conflitos sociais, pois, sem a democratização 

do acesso à terra, percebemos a perpetuação de uma questão agrária e de luta pela terra 

histórica, com o Estado utilizando um aparato normativo e repressivo, frente ao 

movimentos sociais e seu o acesso à terra, favorecendo a elite ruralista local. 
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Além disso, para Silva (1996), até quando ocorreram a criação de assentamento 

rurais no território potiguar e a conquista da terra pelo camponês, estas  se constituíram 

como ações compensatórias e não como um instrumento de desenvolvimento territorial, 

de forma que parte dos assentamentos implantados não significou uma vida de qualidade, 

o acesso a boas condições de produção, à geração de renda e à garantia de direitos sociais, 

que permitissem atender à demanda camponesa, possibilitando sair da condição de 

vulnerabilidade. 

No contexto nacional, é possível observar os avanços materiais da política, 

constatados pelo crescimento no número de assentamentos implementados, além das 

famílias assentadas e de toda a abrangência espacial da política demonstrada pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Sob esse aspecto, no Brasil, há 

9.428 assentamentos, ocupando uma área de 87.663.803 hectares, o que representa 

10,76% de todo o território brasileiro (SIPRA/INCRA, 2020), conforme observamos no 

Mapa 3. 
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MAPA 03 – Brasil: Assentamentos Rurais 
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Geograficamente, ao analisarmos a implementação dos assentamentos, 

percebemos uma maior concentração, tanto em número quanto em maior área, desses 

assentamentos na região Norte do país, dada a maior disponibilidade de terras para 

desapropriação, implantação e regularização fundiária, sendo os assentamentos com 

maior capacidade produtiva (STEDILE, 2005), embora tenham um contexto de 

implantação mais recente. No eixo centro-sul, o mapa demonstra uma seletividade 

espacial na representatividade dos assentamentos, territórios analisados por vários autores 

como foco da resistência25, por predominar as atividades e empresas do agronegócio, que 

monopolizam e sujeitam os assentados as suas atividades que exigem um menor nível 

técnico, mas que entram em conflito com assentamentos mais consolidados, constituindo-

se enquanto territórios de resistências (FERNANDES, 2005).  

No contexto do Nordeste, o mapa representa uma quantidade de assentamentos 

com menor área, contrastando com as regiões de maiores níveis técnicos na agricultura, 

a exemplo do oeste da Bahia e Sul do Maranhão. Percebemos que os territórios vão se 

distinguindo por suas condições técnicas e pelo social que depende do técnico, pois “a 

realização histórica é subordinada às possibilidades oferecidas pela técnica” (SANTOS, 

2008, p. 28). O território e suas frações são sempre marcados por formas, por singulares 

que sejam associadas intrinsicamente aos interesses do Estado, das empresas, instituições 

e sujeitos. 

Assim, considerando os períodos dos Governos destacados na análise e seus 

arranjos espaciais específicos, percebemos que, materialmente, os assentamentos 

implementados, a partir da política de reforma agrária no território do Rio Grande do 

Norte, foram redimensionando paulatinamente o meio geográfico potiguar, formando um 

complexo mosaico, resultante de um processo contínuo de conquista da terra, conforme 

observamos no Mapa 4. 

 

                                                           
25 Ver as discussões Thomaz Junior (2008), Ploeg (2008), Fernandes (2005), entre outros. 



96 
 

                     MAPA 4 – Rio Grande do Norte: assentamentos de Reforma Agrária implementados por períodos de Governo 
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Tais assentamentos representam a materialidade da luta pela terra, via reforma 

agrária, conquista dos camponeses, constituindo-se um suspiro de esperança para a 

reprodução social destes, na garantia do trabalho e da renda, por meio do acesso à terra. 

Nessa dinâmica, o território potiguar se constitui uma trama de processos complexos e 

contraditórios que, por meio dos assentamentos, redimensiona o conjunto das relações de 

produção e das relações sociais, viabilizados pela reforma agrária. Todavia, apesar da 

conquista da terra ser um marco importante, individual e coletivamente, para os 

camponeses, tal contexto potiguar não fugiu à regra nacional, marcado por uma realidade 

agrária de exclusão e de interesses hegemônicos sobre a reestruturação socioeconômica 

no meio rural. 

Na dimensão temporal analisada, percebemos que a materialidade dos 

assentamentos no Rio Grande do Norte é fortemente marcada por uma continuidade 

histórica de distribuição da terra de forma pontual. Embora seja notória a expansão 

material da política, fruto dos incentivos públicos das últimas décadas, o que reforça o 

discurso político hegemônico disseminado pelo Estado, tais ações foram sempre formais, 

sem mudanças profundas na estrutura agrária do estado e de inserção social dos 

camponeses, favorecendo e perpetuando garantias para a elite ruralista local do que 

promovendo a função social da terra. 

Materialmente, visualizamos no Mapa 4 o amplo avanço dos assentamentos no 

período de Governo do FHC, fenômeno denominado por Silva (1996) de “falsa reforma 

agrária”, momento em que o Estado utilizou o aparato normativo e fez da Política de 

Reforma Agrária uma ação compensatória, para atender à pressão dos movimentos sociais 

camponeses, sem promover o desenvolvimento territorial necessário, diante da magnitude 

do problema agrário no estado. 

Sob esse aspecto e compreendendo que o território é uma realidade relacional a 

outra maior, em decorrência dos processos, das ações, nexos, fluxos e das materialidades, 

esta última compreendida enquanto elemento fundamental do espaço (SANTOS, 2008), 

fica clara a evolução e involução da implementação dos assentamentos rurais no território 

potiguar, entre os anos de 1987 e 2014, acompanhando os períodos de cada governo, 

conforme evidenciado no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Rio Grande do Norte: forma da política de reforma agrária (Sarney a 

Dilma/períodos de governo) 

Fonte: INCRA, 2015. 

 

 Ao analisarmos o gráfico, percebemos que, no Rio Grande do Norte, entre o início 

do Governo Sarney e o final do primeiro mandato do Governo Dilma, o maior número de 

implementação dos assentamentos, com expressividade no quantitativo de famílias e em 

área, deu-se durante os períodos de Governo do FHC, principalmente, no seu primeiro 

mandato, o que representa a maior diferença de assentamentos rurais implementados, no 

total de 106, sendo 8.496 famílias e 226.872 ha de área desapropriada. De acordo com 

Barros (2005), tais dados elevados refletem a pulverização dos assentamentos de reforma 

agrária no Rio Grande do Norte durante o governo de FHC, sendo, muitos desses, frutos 

de áreas desapropriadas pelos Governos antecessores, somado ao crescimento das 

ocupações de terras, no período, por parte dos movimentos sociais camponeses no campo. 

 Em relação aos mandatos dos Governos Lula e Dilma, cabe evidenciar que, apesar  

dos pífios avanços, frente ao que se esperava de um governo popular, sob as bases dos 

movimentos sociais e a expectativa das ações do II PNRA, ocorreu um processo de 

requalificação dos assentamentos de reforma agrária, inclusive no território potiguar, no 

qual houve a recuperação de assentamentos que se encontravam em precárias condições 

financeiras, assistenciais, produtivas e técnicas (MATTEI, 2012), daí a pouca 

expressividade nas desapropriações de novas áreas, diante dos investimentos nos 

assentamentos já implementados.   

Na atualidade, o território norte-rio-grandense, como já apresentado, possui 

materialmente 305 projetos de reforma agrária, ocupando uma área de 529.440 hectares, 

com um total de 21.537 famílias assentadas por todo o estado (SIPRA/INCRA, 2020). 
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Tratando de forma geográfica, esses projetos de assentamentos estão presentes em 66 

municípios do Rio Grande do Norte, mesmo apresentando uma concentração territorial, 

referente aos fatores da formação socioespacial e de ordem fundiária, conforme 

apresentado no Mapa 5. 
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                      MAPA 5 – Rio Grande do Norte: mesorregiões e munícipios com assentamentos de reforma agrária 
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Se realizarmos uma análise quantitativa desses assentamentos, iremos perceber 

que a maioria deles se concentram na região do Alto Oeste do estado, pelo histórico 

contexto de luta pela terra e desenvolvimento da produção agrícola, incentivado pela 

Igreja Católica, através do Serviço de Assistência Rural, a Comissão Pastoral da Terra e 

os Movimentos de Educação de Base, que prestavam assistência às famílias envolvidas 

em processos de ocupação de terra (BARROS, 2005), bem como na região Agreste, dada 

a intensa pobreza e a forte presença camponesa, auxiliada pelos sindicatos rurais, que vive 

em um contexto adverso de produção agrícola, conforme demonstra o Cartograma 1. 

 

CARTOGRAMA 1 – Rio Grande do Norte: quantidade de assentamentos por municípios                 

 

Fonte: INCRA, 2017. 

 

Percebemos que a atuação dos movimentos sociais, sobretudo do MST, foi 

fundamental para a efetivação do projeto de luta e conquista da terra no território potiguar, 

somente as áreas de concentração mencionada representam 52,1% dos assentamentos de 

reforma agrária instituídos pelo INCRA no RN, correspondendo, em termos absolutos, a 

148 projetos de assentamentos (PA’s). Conforme afirma Fernandes (2005, p. 100) 

“indiscutivelmente, esses assentamentos implantados na região oeste e agreste potiguar 

foram o resultado da pressão exercida pelos agricultores organizados”.  

Ainda que o quantitativo do número de PA’s reflita na capacidade de crescimento 

material da reforma agrária, este não abarcou efetivamente o número de famílias 

camponesas que demandavam terra, pois com o processo letárgico da reforma agrária, ao 
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longo da década de 2000, e na tentativa de abarcar o maior número de camponeses, as 

famílias assentadas ficaram subdimensionadas, ou seja, acima do limite da capacidade 

familiar de 83 dos PA’s (34%), dificultando a organização camponesa nos assentamentos, 

bem como um melhor aproveitamento da área, conforme o Cartograma 2. 

 

CARTOGRAMA 2 – Rio Grande do Norte: capacidade familiar e números de famílias 

assentadas nos assentamentos 

 

  Fonte: INCRA, 2017. 

 

Tal realidade demonstra que o quantitativo do acesso à terra nem sempre significa 

o avanço social das famílias assentadas, pois diante do subdimensionamento das famílias 

nos assentamentos rurais, em detrimento da sua real capacidade, há impactos 

significativos nas condições de reprodução camponesa, o que evidencia como plano de 

fundo o diminuto tamanho dos lotes, “apresentando áreas médias inferiores aos módulos 

fiscais estabelecidos entre os municípios e condicionando mecanismos de regulação 

territorial, que refletem na falta de critérios técnicos e da viabilidade econômica-produtiva 

dos assentamentos” (FRANÇA SEGUNDO, 2017, p. 113). 

Corroborando com o entendimento de França Segundo (2017), cabe destacar que 

tal inviabilidade produtiva dos lotes de assentamentos, que reflete a falta de cumprimento 

da política em implementar os assentamentos, considerando o tamanho do módulo fiscal 

dos municípios e a quantidade regular das famílias presentes nos lotes, já evidencia uma 

das formas de sujeição ao capital, a partir do mercado de terras constituído pela própria 
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política de reforma agrária no Rio Grande do Norte, permitindo-nos comprovar um dos 

critérios que defendemos em nossa tese, tal como discutiremos no próximo capítulo. 

Dentro desse contraditório contexto, a operacionalização da reforma agrária 

potiguar irá se precarizar ainda mais, diante dos parcos recursos destinado, a partir de 

2016, e a suspenção das vistorias de imóveis rurais, condicionada pelo corte de 86% dos 

recursos do orçamento (CONTAG, 2019). O fim das vistorias significa o fim das 

desapropriações e, consequentemente, da reforma agrária, demonstrando que a falta de 

investimento na ampliação e consolidação dos assentamentos de reforma agrária, garante 

a monopolização do território potiguar e a especulação de um mercado de terra, por parte 

de uma dimensão destrutiva do capital. 

Todavia, para além de toda essa materialidade, há uma necessidade de desvelar a 

relação entre todos esses planos e projetos de reforma agrária, sobretudo, em relação aos 

rebatimentos territoriais dessa política, de suas ações conjuntas com outras políticas, dos 

mecanismos de controle e sujeição que exercem, bem como as especificidades dos lugares 

que se impõem a essas ações, motivos que não possibilitaram superar a histórica 

desigualdade do acesso à terra no Brasil e, tampouco, no Rio Grande do Norte.  

Contudo, nossa análise não se esgota, os dados por hora apresentados já 

evidenciam a relação complexa e conflituosa da política de reforma agrária, em termos 

de avanços materiais no território, posteriormente, no capítulo 04, buscaremos o 

refinamento das discussões desenvolvidas, indo além de toda essa realidade quantitativa 

e objetiva e adentramos nos conteúdos e processos das relações camponesas nos 

assentamentos, investigando quais as condições a que estão submetidos e as implicações 

territoriais dessa política pública, possibilitando aprofundar a análise dessa política em 

uma concepção geográfica, e não meramente econômica ou da ciência política, almejando 

novas abordagens, tendo como base os usos do território e sua monopolização, a partir da 

atuação dos agentes sociais envolvidos e da reprodução ampliada do Capital.  

 

3.4 A “ESPERANÇA” DA REFORMA AGRÁRIA, O 

NEODESENVOLVIMENTISMO E AS VERTICALIDADES DO AGRONEGÓCIO 

 

 Analisando as lutas de base, que têm nos movimentos sociais o seu protagonismo, 

destacamos que a década de 1980 foi de muitas erupções políticas, com ações sociais cada 

vez mais frequentes, de tal modo que nela se originou os principais instrumentos de 

organização dos movimentos sociais e da classe trabalhadora que atuam até hoje, os quais 

destacamos: o Partido dos Trabalhadores (PT), em 1980; a Central Única dos 
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Trabalhadores (CUT), em 1983; e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), em 1984. Todas essas formas de organização, sob o declínio da ditadura civil-

militar e do grande capital, despontaram na luta por um projeto popular e democrático 

para o país.  

 Com o processo de redemocratização aberto, a partir de 1985, e a reforma agrária 

novamente em cena, agora pautada pelos movimentos sociais e parte da classe 

trabalhadora, afetada pelas imposições do mercado interno e a drástica modernização 

capitalista promovida pelos militares, frente à acumulação capitalista (STEDILE, 2005), 

surgia um suspiro de esperança por uma ampla reforma agrária. Todavia, como já 

contextualizamos, de 1985 a 2002, o país ficou sempre polarizado entre as novas forças 

de representação dos trabalhadores, constituída basicamente pelo PT e os movimentos 

sociais, e a velha tradição conservadora, na qual as contrarreformas se deram.   

 Embora assistamos, nesse período, a algumas conquistas políticas como a 

Constituição Cidadã, de 1988, e o I Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), que 

praticamente não saiu do papel, a progressiva reprodução ampliada do capital externo, 

dando-se no seio do processo de globalização, ampliando a nossa dependência e o 

subdesenvolvimento, promoveu também a intensificação do capital interno, a partir da 

implementação de um conjunto de políticas neoliberais que permitiram a expansão 

capitalista, somado ao desmonte do patrimônio público e ao ataque direto contra as 

conquistas sociais (OLIVEIRA, 1991).  

 No campo brasileiro, a modernização se intensificava com a reestruturação 

produtiva do capitalismo, inserindo uma concepção de agricultura e agropecuária baseada 

na gestão e nos sistemas agroindustriais, sendo a estrutura da política macroeconômica e 

a atuação do Estado responsáveis pela expansão e consolidação desse modelo agrícola: o 

agronegócio. Por outro lado, a reforma agrária passou a ser tratada como uma política de 

mercado, em uma tentativa do governo FHC enfraquecer as bases dos movimentos 

sociais, embora estes só se expandissem, consolidando-se durante a década de 1990 em 

que “a luta pela terra e pela reforma agrária cresceu substancialmente, alcançando seu 

pico no ano de 1997, marcado pelas manifestações pacíficas de Eldorado Carajás” 

(STÉDILE, 2005, p. 59), que terminaram em tragédia. 

 Porém, toda efervescência dos movimentos sociais de base, das organizações 

sindicais e dos partidos políticos que a sustentavam, não reuniu força suficiente para 

inserir seus reais anseios na agenda do Estado brasileiro. Com a forte atuação do Estado 

em favor da reestruturação produtiva do capitalismo brasileiro, o meio rural foi sendo 
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convertido em um espaço de dominação e reprodução do capital26, inclusive, cabe 

destacar que tal ofensiva representou na capitulação do instrumento político-partidário 

mais promissor para os movimentos sociais e a classe trabalhadora, para Francisco de 

Oliveira (2010) “o PT se converteu no sócio mais promissor da burguesia que se 

desnacionaliza”. 

 Com o distanciamento progressivo do PT de seus movimentos de base que, 

organicamente, davam sentindo à luta, a esperança da plena realização da reforma agrária 

se desfaz já no seu programa de governo, bastante desfigurada do projeto gestado na 

década de 1980, fazendo da reforma agrária uma simples proposta política, dentro de um 

programa maior “Fome Zero”, que deveria contribuir com a redução da miséria no Brasil 

(OLIVEIRA, 2010). 

 Tomando como base o pensamento do professor Francisco de Oliveira (2010), a 

vitória do PT, para o cargo máximo de governo, representou uma recomposição na forma 

de dominação, na qual os agentes hegemônicos consentem em ser politicamente 

conduzidos por agentes não-hegemônicos, com a única condição de que sua moral não 

questione as formas de exploração capitalista, uma operação política que, criticamente, 

foi chamada de “hegemonia às avessas” (OLIVEIRA, 2010, p. 27). Essa hegemonia às 

avessas se caracterizou pela forte atuação neoliberal do PT, garantidora das novas formas 

de expansão das forças produtivas27, e, ao mesmo tempo, do incentivo às políticas 

públicas sociais e econômicas, focalizadas na redução da miséria, denominada de 

“neodesenvolvimentismo”.  

 No neodesenvolvimentismo, o Estado passa a compor organicamente o capital 

privado, garantindo a competitividade, a expansão dos mercados e o crescimento 

econômico, mas por outro lado políticas públicas voltadas para a salvaguarda da 

população mais vulnerável, como os camponeses e a classe trabalhadora, agora 

desorganizada e desfigurada politicamente, são aplicadas. Toda essa integração 

compensatória, utilizada como um mecanismo de contenção dos movimentos sociais 

frente à expansão capitalista, foi dilacerante para os camponeses, lançando-os à própria 

                                                           
26Dentre as medidas estabelecidas para impulsionar a reestruturação produtiva e a produção de commodities 

agrícolas, segundo Delgado (2010) foram os investimentos em infraestrutura, o afrouxamento na regulação 

do mercado de terras, mudanças na política cambial e até o direcionamento das pesquisas na instituição, 

como na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), a fim de atender às empresas do 

agronegócio. 
27 Essa expansão das forças produtivas é marcada pela criação do Programa de Aceleração do Crescimento 

I e II e da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), fortemente financiada pelo BNDES, com recursos 

do FAT, possibilitando o crescimento em taxas superiores a 20% ao ano, entre 2003 e 2008, do setor 

(OLIVEIRA, 2003). 
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sorte na lógica produtiva do capital, que capilarizou formas de subsunção do trabalho, da 

terra e da produção desses sujeitos, como especificaremos mais adiante. 

Com isso, durante os mandatos de Lula e Dilma, o que se percebe é a manutenção 

do que se convencionou chamar de “Novo Mundo Rural”28 gestado ainda por FHC, um 

novo mundo rural que tem o agronegócio como base. Entretanto, houve um aceno dos 

movimentos sociais da luta pela reforma agrária, pois o II PNRA se baseava na ideia de 

que a população rural seria a saída para o desenvolvimento do país, com a intensa 

ampliação da reforma agrária, enquanto, na verdade, mecanismos políticos se constituíam 

para uma conciliação entre campesinato e agronegócio. 

 Em seu primeiro mandato de governo, Lula da Silva (2003-2006) assentou no 

âmbito nacional 307.234 famílias, sendo 143.877 famílias a mais que Fernando Henrique, 

que, no segundo ano de mandato, assentou 163.357 famílias. Tais dados demonstram a 

correlação de força política no início do governo Lula, embora com baixo enfrentamento 

aos grandes proprietários rurais ao longo do tempo, ficando ainda mais evidente no 

período Dilma, ao conseguir assentar apenas 47.916 famílias, em todo o seu período de 

governo, conforme podemos analisar no Gráfico 2. 

 

GRÁFICO 2 – Brasil: número de famílias assentadas entre 1985 a 2016 

Fonte: INCRA, 2017. 
 

Frente aos parcos avanços na reforma agrária, evidenciado tendencialmente no 

gráfico, a política de mercado passa a ser vista como uma saída para a sua efetivação, em 

                                                           
28 Denominação proposta pelo Banco Mundial, inclusive antes da ascensão do PT, que levava ao campo 

programas de integração com investimento no agronegócio e, ao mesmo tempo na agricultura familiar, sem 

integração, apenas como garantidora do abastecimento do mercado interno. 
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especial durante o governo FHC. O Estado passa então a estimular a compra e venda de 

terras, almejando uma forma de agilizar os processos de desapropriação, fomentando a 

expansão dos mercados, emergem ainda discussões sobre a pluriatividade no campo, 

como forma de exaltar os trabalhos não-agrícolas (SILVA, 2001), e as próprias ações do 

MDA apontam para uma política de expansão da agricultura familiar, por meio da sua 

inserção no mercado29. 

Assim, os governos desde o FHC, passando pelo de Lula e Dilma, refletem 

contraditoriamente a aposta no agronegócio e no incremento na agricultura camponesa, 

possibilitando uma reforma agrária e aprofundando a subordinação estrutural da classe 

camponesa ao capital. Tal postura terá rebatimentos no tipo de assentamento criado pelos 

governos populares, embora em maior destaque, conforme o Gráfico 3, estes não se 

constituíram enquanto uma política de impacto territorial, apenas compensatória, com a 

pulverização de assentamentos de reforma agrária. Com avanços pontuais na reforma 

agrária, a partir do governo Lula, atingindo seu ápice em 2005 e nos anos seguintes 

significativos períodos de queda (Gráfico 3), muitos assentamentos que se encontravam 

em precárias condições produtivas, financeiras e infraestruturais, receberam recursos para 

investimentos buscando a melhoria desse quadro, conforme mencionamos anteriormente. 

  

GRAFICO 3 – Brasil: número de assentamentos rurais criados entre 1985 a 2016 

Fonte: INCRA, 2017. 

 

                                                           
29 O MDA publicou um documento chamado “Agricultura familiar, reforma agrária e desenvolvimento 

local para um novo mundo rural. Política de desenvolvimento rural com base na expansão da agricultura 

familiar e sua inserção no mercado”, que ficou conhecido como “Novo Mundo Rural” (SILVA, 2001). 

Dilma 
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Essa materialidade apontada pelo Gráfico 3 foi associada, a partir de 2004, a 

vários programas e linhas de créditos criados pelo MDA, através do Plano Safra para a 

agricultura familiar, o Proagro, o PROCERA, o PRONAF, o Seguro da Agricultura 

Familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), com recursos na escala dos bilhões (DELGADO, 2012), o 

que promoveu na agricultura familiar uma abertura maior às demandas dos assentados de 

reforma agrária, porém com um foco na financeirização de sua produção, levando a uma 

subordinação ao capital. Fato fortemente evidenciado na região Sul do país, angariando 

cerca de 47,5% dos recursos, com o Nordeste aparecendo em seguida, obtendo 18,5%, o 

Sudeste com 17.4%, o Norte com 12,1% e o Centro-oeste com 6,4% (DELGADO, 2012). 

Os benefícios, destinados aos assentados de reforma agrária, apresentavam ainda 

uma concentração regional, com concentração de recursos em determinadas áreas do país. 

O governo Lula implementou, assim, um significativo mercado institucional, articulando 

a pobreza e a expansão do capital no novo enfoque dado pelo desenvolvimento territorial 

rural. Isso deixa claro que a política de desenvolvimento territorial, esboçada pela reforma 

agrária no governo do PT, foi estruturada a partir de mecanismos do Estado para o 

atendimento ao mercado. Já no governo Dilma, começa a ocorrer o desmanche de alguns 

mecanismos voltados para a reforma agrária e, inclusive, cortes orçamentários, na ordem 

de 540 milhões, de um total de 1,7 bilhão reservado para a aquisição de novas terras, em 

2012. Sem falar nos servidores de carreira aposentados, 2 mil de um total de 5,5 mil 

funcionários do MDA e de instituições vinculadas a esse ministério, a falta de concurso 

público e de reestruturação institucional (MDA, 2015). 

Todavia, se avaliarmos as políticas públicas transversais à Política Nacional de 

Reforma Agrária, no tocante à quantidade de atendimento e cobertura, percebemos um 

aumento na qualidade de vida camponesa nos assentamentos durante o Governo Dilma, 

proporcionado por um conjunto de políticas sociais que atenderam mais de 61% das 

famílias assentadas, com serviços de educação, aposentadoria, crédito, saúde e demais 

necessidades (IPEA, 2015). Somente no tocante à Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER) e acesso ao PRONAF destinada aos assentamentos rurais, esta cresceu 34% entre 

as famílias atendidas em 2014 (IPEA, 2015), o que auxiliou no processo produtivo, para 

além da mera conquista da terra. 

De forma geral, essa melhoria nas garantias de reprodução social camponesa, nos 

assentamentos, demonstra que a perspectiva de análise da reforma agrária precisa ser feita 
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de forma associativa, em conjunto com outras políticas sociais transversais. Em nossa 

análise, admitimos que essas políticas articuladas à reforma agrária são as responsáveis 

pela manutenção da agricultura familiar nos assentamentos, sobretudo, durante o Governo 

Dilma, minimizando os impactos das relações capitalistas no campo, da ampliação do 

trabalho assalariado, do agravamento das desigualdades sociais nas áreas rurais e na 

contenção dos conflitos, mantendo sua identidade e o enfrentamento ao capital, embora 

tenha desestimulado a luta pela reforma agrária, tal como abordaremos no próximo 

capítulo, a partir da realidade potiguar. 

Não obstante, diante dos avanços pífios e compensatórios, a política de reforma 

agrária vai se inserindo em um contexto econômico hegemônico, funcional a um padrão 

de acumulação e reprodução do capital que agora se ampliava. Assim, na perspectiva do 

desenvolvimentismo brasileiro, profundas mudanças na base técnica do processo 

produtivo irão ocorrer, dadas pela intensa fusão entre agricultura e indústria (GRAZIANO 

DA SILVA, 1994). A adoção desse modelo econômico vai caracterizar a agricultura 

moderna, voltada prioritariamente para a produção de commodities agrícolas, animal e 

vegetal, além da inserção de alta densidade tecnológica na produção. 

O Estado, então, passa a viabilizar todo um ambiente político, econômico e social 

de consolidação e expansão do capital, refletindo na modernização da agricultura, abrindo 

caminho para o desenvolvimento do agronegócio, totalmente alinhado com o processo de 

industrialização brasileiro e o novo padrão de reprodução do capital, redefinindo os 

problemas agrários brasileiros e imprimindo uma imposição progressiva às ações da 

política de reforma agrária, diante da contraditória realidade que se gestava.  

Nesse processo de modernização da agricultura, sob as bases do 

neodesenvolvimentismo, de acordo com Delgado (2012) vai proporcionar a 

implementação de um conjunto de capitais no campo, seja agrário, fundiário, financeiro, 

rentista, industrial e imobiliário que, uma vez unificado, viabilizam a financeirização da 

produção agrícola e, sobretudo, a verticalização das ações do agronegócio. Diante do 

exposto, Oliveira (1991) aponta que o desenvolvimento do agronegócio, no campo, 

ocorre de maneira contraditória, acentuando as disparidades socioespaciais do território 

brasileiro. 

Se por um lado a reforma agrária estava letárgica, por outro, o Estado brasileiro 

ampliou as ações e funções em torno do agronegócio, dentre elas, a retomada do antigo 

modelo de financiamento agrícola o 
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Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) e de linhas de financiamento, 

percussoras do crédito agrícola, em especial pelo BNDES, BB e BNB; o 

incentivo à criação de uma indústria de base, produtora de máquinas, 

insumos e equipamentos agrícolas, que desce sustentação à 

modernização da agricultura; o apoio à instalação de agroindústrias 

especializadas no beneficiamento da produção agrícola (DELGADO, 

2010, p. 118) 

 

Ocorre, assim, o desenvolvimento de importantes mecanismos para a dinamização 

do agronegócio, somados, ainda, aos institutos de pesquisas agropecuários, aos incentivos 

à pesquisa nas universidades, às empresas de assistência técnica e extensão rural, tendo 

como maior representante a EMBRAPA30, evidenciando toda uma intensa incorporação 

do conhecimento técnico e cientifico na prática agrícola (GONÇALVES NETO, 1997). 

Dentro dessa estrutura, gestam-se os complexos agroindustriais (CAI) da soja, do setor 

de carnes, o sucroalcooleiro de café, de fumo, de cereais, farinhas e preparações passam 

a estruturar distintas frações do território brasileiro e aprovisionar uma maior fluidez de 

pessoas, mercadorias, informações e capital (SANTOS; SILVEIRA, 2008). 

Em se tratando do território potiguar, conforme atestado por Lima (2015), este é 

marcado por uma rarefação generalizada, no tocante às áreas de agricultura moderna, 

apresentando áreas descontínuas de densidade técnica, privilegiando culturas específicas, 

com maior dinamismo, capacidade de volumes de investimentos, maiores níveis de 

produção, produtividade e exportação, com destaque para alguns circuitos espaciais 

produtivos agrícolas como o da cana-de-açúcar, caju, castanha, melão e banana que se 

apropriam de todo um sistema de engenharia estruturante para a viabilidade da produção, 

circulação de pessoas, capitais, bem como o escoamento de mercadorias, conforme 

representado no Mapa 6. 

                                                           
30 Para Nascimento Junior e Kahil (2009) a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária foi uma das 

principais responsáveis por fomentar o processo de fusão entre a agricultura, ciência e técnica no Brasil. Já 

no Rio Grande do Norte, há apenas um campo de experimentação em Mandiocultura e Fruticultura, situado 

no município de Mossoró, além de vários outros projetos e parcerias estabelecidas junto a EMPARN, uma 

das principais responsáveis pela realização da pesquisa e inovação na agricultura do estado (LIMA, 

LOCATEL, 2016). 



111 
 

                             MAPA 6 – Rio Grande do Norte: sistema de engenharia de apoio à agricultura moderna 

 
                      Fonte: Locatel, 2018.
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Tais incrementos materiais ao território intensificaram os usos agrícolas do 

território potiguar nas últimas décadas, dando novos contornos e conteúdos às ações 

empreendidas pelo Estado, responsável pelos incentivos e mudanças que alteraram as 

bases técnicas de produção e o consumo produtivo agrícola, com intensificação técnica, 

científica e informacional, em um processo de verticalização que foi sujeitando cada vez 

mais a agricultura às exigências dos agentes financeiros, das grandes empresas, da 

indústria, além do Estado (LOCATEL, 2004), com participação de agentes sociais de 

diversas escalas e poder econômico no Rio Grande do Norte, tornando o território ainda 

mais complexo diante das materialidades que proporcionam maior fluidez de capitais, 

ordens e normas (LIMA, 2015). 

Com isso, para que esse consumo agrícola se efetivasse, percebemos ,no Rio 

Grande do Norte, todo um esforço institucional na dinamização de agências de fomento, 

responsáveis por operacionalizar o crédito rural, os serviços técnicos de pesquisa e 

inovação, vinculados às instituições de ensino pública e privada, como a EAJ-UFRN, 

IFRN e UFERSA, esta última com maior atuação e campo  de experimentação, além do 

SENAR-RN e o SEBRAE-RN, com cursos profissionalizantes para os trabalhadores 

ocupados nesse modelo agrícola, além de toda assistência técnica e extensão rural 

promovidas pela EMATER-RN (LIMA; LOCATEL, 2016). 

Toda essa estrutura ampliou também a presença de empresas de processamento 

atuando no RN, a partir de 2010, além daquelas voltadas ao comércio de tratores, 

máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, serviços veterinários, 

fornecimento de aditivos químicos e fertilizantes, além de refino, produção e conservas 

de frutas e laticínios e todas as ações de logística. Esse incremento econômico também 

levou a uma mudança no mercado de trabalho, com o emprego crescente de mão-de-obra 

altamente qualificada nos estabelecimentos agropecuários e relações de trabalho 

assalariadas, permanentes e temporárias, embora predominem no RN a informalidade e 

as relações de trabalho não capitalista, como evidenciaremos mais à frente. 

Dessa maneira, com todo o avanço e mudanças na configuração territorial do Rio 

Grande do Norte, marcada pela presença das empresas, instituições e sistemas técnicos 

agrícolas, vão evidenciar uma face perversa da atuação do Estado, possibilitando, de um 

lado, investimentos maciços de capitais na agricultura, aumentando a produtividade e o 

lucro dos empresários agrícolas e, de outro, tornando a conquista da terra, por meio das 

ações da reforma agrária, um sonho distante dos movimentos sociais, diante de um 

contexto que acirra a marginalização e as formas de inserção no mercado dominado pela 
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lógica capitalista, enquanto parte de um processo de reestruturação socioeconômica do 

meio rural. 

Fica evidente que as políticas que verticalizaram as ações do agronegócio no 

estado, acompanhando o contexto nacional, não foram acompanhadas de estratégias que 

viabilizassem um amplo acesso e distribuição dos recursos naturais, produtivos e 

técnicos, implicando um destoante desenvolvimento rural, o qual precariza a situação dos 

camponeses, desprovidos de um efetivo amparo estatal, mesmo tendo o acesso à terra, 

não apresentam condições de garantir autonomia plena, resultando em uma trama de 

processos complexos e conflituosos de marginalização tecida pelo Estado (OLIVEIRA, 

2007). 

Desse modo, percebemos que o governo do PT, assim como os partidos anteriores, 

fomentou a reestruturação produtiva do capital, fechando os caminhos para as reformas, 

anexando a agricultura familiar à produção do agronegócio e urbano-industrial, 

favorecendo a consolidação do capital financeiro no campo. Isso fez da Política de 

Reforma Agrária uma simples política de qualificação dos assentamentos rurais, e não de 

desenvolvimento e emancipação. No interior do neodesenvolvimentismo, diante da 

dependência econômica e sobre os ditames do Capital, que marca a acumulação 

capitalista, todo esse padrão político e econômico irá enfraquecer as ações agrárias, 

levando a reforma agrária ao ostracismo nos períodos seguintes, tal como analisaremos 

no próximo tópico. 

 

3.4.1 Reforma Agrária e a agenda Neoliberal no Brasil diante da crise político-

institucional da Nova República 

 

  

A crise político-institucional da Nova República31 coroou um período marcado 

pelo abandono progressivo da reforma agrária na agenda político governamental, 

representado pela ascensão do vice-presidente Temer (2016-2018) e, de forma ainda mais 

drástica, pelo atual presidente Bolsonaro (2019-atual), marcado por políticas ultraliberais, 

arrocho fiscal, desmonte dos direitos e políticas sociais, criminalização e perseguição aos 

movimentos sociais e total apoio a chacinas e à atuação dos ruralistas, com um total 

rompimento com a classe camponesa (MATTEI, 2018).  

                                                           
31 Chamamos de crise político-institucional da Nova República o conjunto de ações institucionais, 

realizados dentro da perspectiva da democracia liberal, que culminaram no impeachment da Dilma Rousseff 

e nas abruptas mudanças paradigmáticas pelo qual o Estado brasileiro passou a partir de 2016. 
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 Chegamos no período do governo Temer com mais de 120 milhões de hectares 

improdutivos, segundo autodeclaração dos donos de terras (MATTEI, 2018) e das 

grandes propriedades, apenas 180 mil imóveis, controlam 280 milhões de hectares 

(INCRA, 2014). Não se desapropriam mais terras, a criação de assentamentos foi 

abandonada e o que se percebe são os lotes existentes sendo titulados em definitivo32, 

visando ainda mais fragilizar o camponês e beneficiar o mercado de terras. De acordo 

com Stédile (2018, p. 57) “se não retroagirmos nessas ações, em breve, o pouco realizado 

de reforma agrária, ou melhor, de distribuição de terra, será perdido”. 

 Em termos institucionais, em relação à posição do governo Temer para com a 

reforma agrária, este já deixou bem claro ao extingui o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA)33, que concentrava toda a coordenação, implementação, 

acompanhamento e avaliação das políticas públicas destinadas à promoção do 

desenvolvimento rural, inclusive à realização da reforma agrária e todo o fortalecimento 

da agricultura familiar, além de cancelar as desapropriações de terra e demarcações 

indígenas e quilombolas, atendendo a uma demanda da Bancada Ruralista, já em 2016.  

Com o MDA extinto, toda sua estrutura institucional e autarquias são transferidas 

para o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), representando uma fusão que deu 

origem ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), congregando várias 

outras secretarias. Porém, nem tudo foi transferido para o novo MDSA, pois a estrutura 

ministerial que concentrava todas as competências da reforma agrária, ficou a cargo da 

Casa Civil, a partir do Decreto n° 8.780, inclusive o INCRA. Frente a esse desmonte, no 

mesmo ano, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e o Instituto Pensar 

Agropecuária (IPA), lançam um documento denominado “Pauta Positiva – Biênio 2016-

2017”34, assinado por mais de 38 associações ligadas ao agronegócio (FPA/IPA, 2016). 

O desmonte da estrutura institucional para a reforma agrária se concretizava. 

                                                           
32 Embora prevista no Estatuto da Terra, de 1964, segundo o art. 68 “a emancipação do núcleo ocorrerá 

quando este tiver condições de vida autônoma, e será declarada por ato do órgão competente, observados 

os preceitos legais e regulamentares”, tal ação no contexto de pauperização dos assentamentos se deu de 

forma meramente política junto aos camponeses.  
33 Foi a Medida Provisória 726 (MP 726), de 12/05/2016, que extinguiu o MDA e ao mesmo tempo fundiu 

suas atividades ao antigo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Com as atividades agrárias na 

nova estrutura institucional, denominada de Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), este 

órgão passar a estruturar a política agrária do país (MATTEI, 2018). 
34 Tal documento, atendido pelo governo Temer, desejava realocar as ações da Reforma Agrária para o 

Ministério da Agricultura, retirando toda a segurança jurídica da reordenação da estrutura fundiária, 

facilitando os processos de grilagem, aceleração da titulação definitiva e a desarticulação dos movimentos 

sociais, frente a sua criminalização (FPA/IPA, 2016). 
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 As políticas de desenvolvimento agrário e rural no país se encontravam em ruínas 

em relação à desestruturação das equipes técnicas, responsáveis pela implementação e 

gestão de diversas políticas desde a criação do MDA; a suspensão de pagamentos e 

repasses orçamentários e financeiros, sobretudo do Plano Safra da Agricultura Familiar 

para 2016-2017. Com isso, as ações, antes delineadas para a reforma agrária, foram 

totalmente estagnadas. Não tendo nenhuma terra desapropriada em 2015 e apenas 21 

imóveis em 2016, com minguados 30.089 hectares (INCRA, 2018). 

 Por outro lado, a farra da concessão de título se superou, sendo liberados 26.523 

títulos de domínios e 97.030 de contratos de concessão de uso (INCRA, 2018). Tais ações 

visam “transferi o imóvel rural ao beneficiário da reforma agrária em caráter permanente 

ou provisório e assegura aos assentados o acesso à terra, aos créditos disponibilizados 

pelo Incra e a outros programas do Governo Federal” (INCRA, 2014, p. 21). Tal ação, 

deixa a classe camponesa totalmente desprotegida da voracidade do capital, que agora o 

faz, em última instância, vender a terra, perder o seu único bem de garantia para a 

reprodução social. 

 A normativa estabelecida corrobora com a produção da exploração, das 

desigualdades e da devastação ambiental, permitindo inclusive a ampliação da fronteira 

agrícola, desmatamento e ataques aos membros do movimento sem-terra, inclusive no 

âmbito da Amazônia Legal. Percebe-se, assim, que o governo Temer conseguiu ir mais 

longe, tendo como cerne de sua política agrária a paralisação das desapropriações, a 

titulação definitiva, a perseguição aos movimentos sociais e o atendimento aos interesses 

do agronegócio. 

 Até mesmo o conjunto das políticas públicas pensadas para o desenvolvimento 

agrário e rural, e que foram fortemente construídas para a garantia da reprodução 

camponesa, sofreram reverses, destaca-se aqui a desestruturação do PAA, sobretudo, no 

corte orçamentário, de 500 milhões para 170 milhões de repasse autorizado em 2016 

(INCRA, 2018). As ações de mercados institucionais foram sobre maneira importantes 

para a realização da produção agrícola familiar, inovando na forma de inserção 

camponesa no mercado e no padrão de desenvolvimento rural. 

 Em seguida, veio o avanço da desestruturação da Assistência Técnica e Extensão 

Rural (ATER), com o cancelamento das suas chamadas públicas, que visava à contratação 

de serviços especializados para o apoio aos agricultores, bem como a desestruturação de 

todo o Corpo Técnico que acompanhava de perto tais ações, dessa forma o desmonte da 

equipe prejudicou os camponeses beneficiados. Todas essas ações impactaram 
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diretamente a Política Agrária, sem falar nas ações de austeridade fiscal, no congelamento 

dos gastos sociais por um período de 20 anos, a MP 759 que possibilita a concessão e 

regularização de terras antes griladas, muitas vezes de ordem inconstitucional, mais 

comumente conhecida como a “MP da grilagem”. 

 Tais medidas tornam a desapropriação de terra menos relevante e a política agrária 

vai se transformando em um comércio de compra e venda da terra, inviabilizando 

totalmente o II PNRA e apagando a possibilidade de um III PNRA. A Política Nacional 

de Reforma Agrária agora coloca a terra de todo o país a serviço do capital mercantil e 

especulativo, tanto nacional quanto estrangeiro, embora o discurso seja da possibilidade 

do capital estrangeiro e os ruralistas nacionais de investir no país. 

 Tem-se uma opção clara de um projeto de desenvolvimento agrário que não atende 

aos interesses da classe camponesa, dos movimentos sociais e das organizações políticas. 

Distante dos interesses dos movimentos sociais, estes vão para o embate, refletindo no 

aumento da violência no campo, somente no ano de 2017, segundo a CPT, foram 

assassinadas 71 pessoas envolvidas na luta pela reforma agrária no pais, número que não 

acontecia desde de 2003, crimes que ocorrem em diversos estados e em várias regiões do 

país. Nesse conturbado processo político, o governo Temer fez uma clara opção por um 

projeto de desenvolvimento agrário que não atende aos interesses dos camponeses, 

sobretudo os assentados de reforma agrária, pois todas as intervenções foram no contexto 

de excluir as poucas benesses, em termos de políticas públicas, que atendia a toda essa 

classe. 

 Agravando ainda mais toda essa dura realidade, no ano de 2019 o governo 

Bolsonaro chega ao poder sem quadro orçamentário para a reforma agrária e ainda sem 

nenhuma possibilidade de diálogo, por parte do governo, sobre desapropriações de terras 

que não cumpram sua função social, ambiental, trabalhista ou de bem-estar. Ademais, a 

revisão de dívidas, índice de produtividade e apoio aos movimentos sociais estão fora de 

cogitação. No corpo técnico do INCRA, percebemos uma retomada militar, inclusive pela 

nomeação do General João Carlos Jesus, para a presidência do INCRA, e o Coronel João 

Miguel Souza Aguiar para ouvidor Agrário Nacional. 

 Militares fervorosos, defensores da criminalização dos movimentos sociais e 

alinhados com as ideias da União Democrática Ruralista (UDR), preocupados com o 

perdão da dívida dos ruralistas, mudanças na previdência rural, que farão os camponeses 

perder renda, cuja reprodução social depende fortemente de programas de renda mínima 

e de benefícios previdenciários. A tendência, diante deste cenário preliminar do mandato, 
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e de um possível colapso, marginalização social da classe camponesa, ataque ao meio 

ambiente, da superexploração do trabalho e a ascensão dos antigos coronéis, com a 

liberação das armas de fogo, contexto que pode ser vislumbrando a partir das medidas e 

da perspectiva política já evidenciada pelo governo. 

 De ordem neoliberal, extremista e fascista, as ações do Governo fazem com que 

todas as parcas conquistas sociais venham sendo desconstruídas, refletindo na destruição 

dos territórios camponeses, em uma tendência de paradigma capitalista que só acredita na 

superação por meio do agronegócio. O Estado mostra a sua face mais perversa, o capital 

sua dimensão mais voraz, que culmina com o aumento da sujeição da classe camponesa, 

da subsunção da dimensão da renda, da produção e do seu trabalho, por isso é urgente 

discutir a reforma agrária sob as novas condições de reprodução do capital, buscando 

capturá-la no movimento dialético da história e garantir formas de emancipação, aspecto 

que será analisado no capítulo seguinte.  
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4. REFORMA AGRÁRIA E A SUJEIÇÃO CAMPONESA 

FRENTE À SOLIDARIEDADE ORGANIZACIONAL 
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As reflexões, acerca da materialidade e dos impactos da Reforma Agrária no 

território potiguar, evidenciam uma realidade socioespacial que nos possibilita interpretar 

dois processos indissociáveis: o primeiro diz respeito à implementação dos assentamentos 

rurais e seu conteúdo normativo, garantindo o acesso à terra, possibilitando ganhos de 

caráter econômico e social aos camponeses e seu núcleo familiar, além de acesso a 

instrumentos específicos de políticas públicas que os permitem exercer a cidadania e 

direitos historicamente negligenciados. Já o segundo evidencia que tais processos de 

mudanças, a partir da implementação dos assentamentos rurais, estão subjugados ao 

desenvolvimento do capitalismo, que se dá de forma desigual e contraditória. 

 Desse modo, percebemos que o território se configura, essencialmente, a partir de 

um conjunto, justaposto, de ações e materialidades, verticalidades e horizontalidades, 

categorias constitutivas das diferentes formas de uso do território, frente a sua natureza, 

escala e complexidade (SANTOS, 2000). Sob tal entendimento, apesar de diferenciarmos 

as formas de uso camponês, assim como das empresas, das agroindústrias, bem como do 

Estado, por meio da Política de Reforma Agrária, estas estabelecem relações de 

complementariedade, refletindo o “modus operandi” dentro de um contexto de 

reestruturação capitalista mais amplo. 

 Para Santos e Silveira (2008, p. 2), “o território usado constitui-se como um todo 

complexo onde se tece uma trama de relações complementares e conflitantes”, devendo 

abarcar seus agentes e processos não homogêneos, fortemente condicionada pelas ações 

do Estado e a lógica do capital, as quais apresentam solidariedades organizacionais, que 

se imbricam e convergem entre si “assumindo relações de poder, de domínio e de 

exploração na condição capitalista” (RIBEIRO, 2003, p. 24). Assim, tomando por base a 

reforma agrária em terras potiguares, o Estado interfere nas possibilidades de uso do 

território, por meio da execução da política pública, condicionando as possibilidades de 

ação social a uma lógica organizacional capitalista. 

 Com isso, percebemos que a reforma agrária implementada no RN, até o presente 

momento, possui um caráter compensatório, não atendendo às demandas reais de 

reprodução social dos camponeses assentados, constituindo-se, de acordo com Fernandes 

(2005, p. 354), “em uma política que não permite aos assentados fazerem valer a sua 

cidadania, tendo em vista que na maioria dos Assentamentos a pobreza se coloca como 

algo evidente”. Dessa forma, a tessitura individual do camponês passa a apresentar um 

descompasso paradoxal, na ordem de um desenvolvimento rural que tem como guia as 

ações do capital. 
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 Tal processo reflete na expropriação dos camponeses, seja nos aspectos de sua 

produção, seja na comercialização barata e até mesmo no trabalho acessório, o que pode 

descaracterizar a identidade camponesa, quando esse tipo de trabalho se converte na única 

forma de reprodução social desses sujeitos. Assim, a maior parte da renda camponesa é 

expropriada pelo capital, tendo o Estado enquanto agente estruturante, contraditório e 

mediador da lógica organizacional entre o espaço do homem (camponês) e o capital 

(SANTOS, 2012), nas diferentes esferas de compra de insumos e máquinas, distribuição, 

comercialização, financeira e nos mecanismos de preço dos produtos, representando em 

cada esfera um grau de monopolização do território pelo capital. 

 Dessa forma, neste capítulo, passamos a analisar as formas de sujeição camponesa 

nos assentamentos. Depois de instalado o assentamento, ao invés desta porção do espaço 

se tornar o lugar apropriado para a vida camponesa, mecanismos de regulação 

organizacional, orientado pelo paradigma dominante capitalista (OLIVEIRA, 2010), 

passam a subordinar diferentes formas da sua força de trabalho, da produção em todas as 

suas etapas, bem como do mercado de terra, ao capital, provocando padrões de 

acumulação que não garantem o desenvolvimento e a reprodução camponesa, tornando-

os funcionais à reprodução capitalista, pois ao não vislumbrar o lucro, acaba sendo 

fornecedor de alimento e mão-de-obra barata, atrelado a um sistema de exploração e 

dependência. 

Para além da racionalidade dominante, buscamos compreender os processos de 

subordinação, intrínsecos aos diferentes arranjos presentes no lugar entre os camponeses 

assentados, identificando em que medida a atuação do Estado e do capital se expandem e 

regulam os processos da reforma agrária potiguar. Em termos metodológicos, as análises 

dos questionários e das entrevistas semiestruturadas, aplicadas nas visitas técnicas, serão 

aqui apresentadas e espacializadas, copilando os dados organizacionais, socioeconômicos 

e dos camponeses beneficiários da reforma agrária, o que nos permitiu discutir as relações 

de produção, de trabalho e do mercado de terras, bem como as contradições que permeiam 

a complexa realidade camponesa e da política de reforma agrária. 
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4.1 OS ASSENTAMENTOS RURAIS SOB A LÓGICA DO CAPITAL: UM 

ESPECTRO DA SUJEIÇÃO CAMPONESA 

 

 O movimento contraditório em que o sujeito camponês se insere, a partir da 

constituição da Política de Reforma Agrária, só pode ser compreendido a partir de um 

olhar da totalidade das relações sociais, estabelecidas ao longo da sua trajetória enquanto 

sujeito histórico, que faz parte de um processo de resistência e luta pela terra, marcado 

por continuidade e descontinuidade da sua autonomia e das condições de reprodução 

existencial. Todavia, no interior dos conflitos, entendida enquanto classe social, é que 

encontramos os fundamentos da luta camponesa, cuja organização perpassa não somente 

as formas de reprodução coletiva, mas também o questionamento e subversão da ordem 

latifundiária e capitalista, que o inserem na lógica de subordinação ao capital. 

 Segundo Lênin (1985) o próprio desenvolvimento combinado das revoluções 

agrícolas, industriais e comerciais se efetivava dentro de um conjunto de reformas, a partir 

da livre disposição da terra, da liberdade econômica e da livre circulação de pessoas e 

bens, portanto, tais elementos levariam a extinção dos resquícios sociais do campesinato, 

mesmo com todo processo de luta. Seguindo a mesma linha, Abramovay (2007) afirma 

que, no mundo capitalista, o camponês apenas não se diferencia, ele deixa de existir, se 

destrói, uma vez que a integração à economia de mercado capitalista significará 

fatalmente a sua extinção.     

Esse debate paradigmático, conduzido por tais autores, traz à tona as relações entre 

o campesinato e o capital, contextualizadas sob o prisma das alterações que se 

processavam no campo e na cidade, transformações impostas pelo capital que, em relação 

à agricultura, destruía as antigas formas de produção no campo para implementar uma 

dinâmica agrícola capitalista, destituída da economia camponesa. Tais conjecturas não 

são capazes de demonstrar que, a partir da conquista da terra, o camponês institui 

movimentos, ações e reações contra as formas de sujeição a que está submetido.  

Se, no passado, o campesinato resistia contra a opressão, sem ter clareza do 

movimento que a sociedade produzia e as formas de subordinação a que estaria exposto, 

a classe camponesa, agora assentada, paradoxalmente, reconhece essa condição, embora 

dentro de um contexto de relações espaciais, políticas e econômicas assimétricas no qual 

está inserida, diante do movimento do capital. Como bem nos apresentou Marx (1988), 

através das “grandezas homólogas do capital” este não fica ligado apenas às relações 

capitalistas de produção, mas reproduz também as relações não capitalistas de produção. 
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Dessa maneira, a reprodução do campesinato interessa para o capital, mesmo sob 

as bases familiar, pois tal contexto possibilita o capital engendrar, expandir e reproduzir 

sua acumulação (MARX, 1988). Partindo da análise de Marx, Rosa Luxemburgo (1985, 

p. 14) ainda acrescenta que “a produção capitalista não é uma produção voltada para fins 

de consumo, mas para a produção de valor”, daí o motivo por que o sistema capitalista 

não destruiu o camponês, mas sim determinou e organizou o seu trabalho, as formas de 

apropriação da terra, tornando os processos sociais de permanência do camponês mais 

conciso do que aqueles que  se associam ao seu desaparecimento, sobretudo, para garantir 

a produção de mais valor. 

Nesse sentido, dentro do espectro da realidade camponesa, assumimos, nessa tese, 

que esta é uma classe social que está longe do seu fim, persistindo ao longo dos séculos, 

atravessando sistemas econômicos e agora, mesmo sob a tutela do Estado, a partir da 

política de reforma agrária. Coadunando com Moura (1986) tratamos de uma recriação, 

redefinição, diversificação do campesinato, mas não da sua desintegração. Em alguns 

determinados contextos históricos, até ocorreu uma massiva destruição social dos 

camponeses, pela sua expropriação e proletarização, assim como teorizou Kautsky (1986) 

na Alemanha e Lênin (1985) na Rússia. Embora tal realidade dos países fosse um 

indicativo do desaparecimento do campesinato, Moura (1986, p. 18-19) destaca que  

 

“na maioria, porém, o camponês adaptou-se e foi adaptado, transformou-

se e foi transformado, diferenciou-se internamente, mas permaneceu 

identificável como tal. Teve suas formas de produção e organização da 

vida redefinidas e, em larga medida, postas a serviço de uma realidade 

estrutural mais poderosa: a engrenagem de reprodução do capital”. 

 

Tal reflexão é a que melhor abarca o papel do camponês na formação da sociedade 

brasileira, fruto de uma relação dialética, que já se constituí, a partir da colonização, 

envolta aos processos que distinguem o desenvolvimento desigual e combinado do 

capitalismo, este que, por sua vez, congrega níveis de relações sociais, forças produtivas 

e de organização da sua superestrutura de diferentes tempos e ritmos históricos (MOURA, 

1986). Uma das consequências foi a formação econômico-social brasileira em 

descompasso, em desencontro, coexistindo relações sociais de diferentes tempos.  

 É justamente por essa perspectiva que Martins (2011) interpreta o 

desenvolvimento capitalista na formação social brasileira, demonstrando ser possível e 

passível à reprodução capitalista articular formas não-capitalistas de produção e a 

coexistência de tempos sociais diferentes, no processo do próprio capital. Assim, os 
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objetivos da produção capitalista e camponesa não são excludentes, os camponeses 

podem adentrar no mercado sem provocar a sua desintegração, característica do sistema 

capitalista que Oliveira (2003) denominou de “expansão truncada”, pois a manutenção da 

economia capitalista, sob as bases do “moderno”, só se dá em função da persistência do 

“atraso”. 

Por isso, o campesinato em nossa sociedade, para além das mais variadas 

nomenclaturas35, pode ser definido como uma classe social que, ao longo da história, 

apresenta um conteúdo de valor político, revolucionário e de organização (MENDONÇA; 

THOMAZ JÚNIOR, 2007), ocupando um campo de luta, marcada por situações de 

violências, superexploração do trabalho e de fases de acumulação estruturais, diante da 

questão agrária brasileira (MARQUES, 2004). De caráter estrutural, Marques (2008) 

reforça a perspectiva de que a expansão do capitalismo não foi suficiente para promover 

o desaparecimento do campesinato, mesmo redefinindo antigas relações, subordinando-

as à reprodução ampliada e à acumulação do capital. Assim, a sujeição camponesa ocorre 

de forma engendrada à dinâmica capitalista, estabelecendo “uma relação de troca entre a 

produção capitalista e o meio não-capitalista” (LUXEMBURGO, 1985, p. 335). 

Para Rosa Luxemburgo (1985), todo esse processo de acumulação do capital 

acontece e se expande com o desenvolvimento da produção capitalista com a apropriação 

da mais-valia, o que capilariza e subordina ainda mais formas de relações não-capitalistas 

de produção, possibilitando-nos afirmar que a produção capitalista não figura como única 

e exclusiva forma de produzir. Todavia, não se pode confundir relações não-capitalistas 

com pré-capitalistas, como se estas fossem sinônimas, associando tais relações pré-

capitalistas às características feudais36, pelo contrário, as relações não-capitalistas de 

produção, que se processam no campo brasileiro, são produtos do próprio 

desenvolvimento do capital. 

De acordo com Martins (1979, p 19-20) “o capitalismo, na sua expansão, não só 

define antigas relações, subordinando-as à reprodução do capital, mas também engendra 

                                                           
35 No Brasil, diferentemente da Europa e nos países da América Latina onde se utiliza amplamente o termo 

Camponês, os nomes irão ser diversos e amplos, compondo as mais variadas regiões, como: caipira, caiçara, 

lavrador, tabaréu, caboclo e, mais recentemente, agricultor familiar, trabalhador rural. Outro aspecto 

importante é que o par dialético do camponês, sendo os latifundiários, também apresentarão diferentes 

denominações ao longo da história, de senhores de engenho, passando por estancieiros, fazendeiros, 

mineradores, até os seringalistas (MARQUES, 2008). 
36 Sobre a evolução da agricultura na sociedade capitalista no Brasil, Prado Júnior (1989) já evidenciou que 

não houve feudalismo no processo de desenvolvimento econômico brasileiro, afirmando que o próprio 

pacto colonial se deu a partir de uma transformação econômica profunda na metrópole, representado por 

um capitalismo comercial. 
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relações não-capitalistas iguais e contraditoriamente necessárias a essa reprodução”. Por 

essas razões, o autor ainda completa afirmando que “a produção capitalista de relação 

não-capitalista de produção expressa não apenas uma forma de reprodução ampliada do 

capital, mas também a reprodução ampliada das contradições do capitalismo” 

(MARTINS, 1986, p. 21) que em nossa leitura, toda essa metamorfose do capital tem 

como base a terra.   

Temporalmente, embora reconheçamos que há formas pretéritas de acumulação 

primitiva de capital, ocorre, na fase histórica atual, uma espécie de superposição dessas 

formas pretéritas com o atual padrão de acumulação e reprodução financeira, produtiva e 

das condições de trabalho, em se tratando do campo brasileiro, esse padrão tem uma 

capacidade reprodutiva ainda mais destrutiva, sobre as bases do trabalho escravo, da 

devastação ambiental, tendo como monte a própria abertura da fronteira agrícola, o 

assassinato e a subjugação dos povos nativos, quilombolas e camponeses (CONCEIÇÃO, 

1991). Dessa forma, tomamos, como marco, o ingresso brasileiro na globalização do 

sistema do capital, a partir da década de 1980 (MARQUES, 2008) que, inclusive no 

tocante à atuação do Estado, aprofundou os nexos da economia política da dependência, 

convertendo-o na servidão financeira (ANTUNES, 2013) e, consequentemente, afetou a 

condução da Política de Reforma Agrária. 

Diante da intensificação das formas flexíveis de atuação do Estado e do seu padrão 

de desenvolvimento, as condições truncadas da acumulação capitalista, no campo 

brasileiro, irão se dá. São várias análises realizadas, a partir do padrão destrutivo do 

capital no campo, bem contextualizado por Plassat (2010) ao se reportar sobre as formas 

de expropriação do trabalho na frente pioneira amazônica, seguindo os rastros do 

agronegócio, nas carvoarias, nas lavouras canavieiras e da soja, no setor sucroalcooleiro 

na região Sudeste e na própria pecuária, dentre tantas atividades, revelando que o espectro 

do capital, ao encontrar dificuldade para a sua reprodução ampliada e intenso processo de 

acumulação, imprime mecanismos não propriamente capitalistas para a extração de mais-

trabalho. 

Nesse sentido, buscando avançar no debate, vislumbramos que as formas de 

sujeição, exploração e precarização do sujeito camponês não estão mais circunscritas a 

esta ou àquela produção, inclusive, a algum tipo de ramo produtivo, o capital se ramifica 

e se expande a todo processo de produção, seja para setores mais modernos e dinâmicos, 

sobretudo do Agronegócio que, apesar do seu alto grau de modernização, tem na 

degradação do trabalho sua marca indelével (ALMEIDA, 2003), seja na singular 
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organização produtiva camponesa, em especial, a partir da nossa análise, nos assistidos 

pela Reforma Agrária. 

Nessa dinâmica, antes de uma dualidade, nesta tese partimos do princípio de que 

há uma relação dialética e imbricada entre os camponeses assentados e a produção 

capitalista, cujas formas não propriamente capitalistas de sujeição aos processos do 

capital se inserem racionalmente no processo de reprodução ampliada do capital, que é 

apropriada por uma superestrutura de composição orgânica e organizacional de 

acumulação, viabilizada em última instância pelo Estado, a partir da Política Nacional de 

Reforma Agrária. Uma política pública que deveria representar o símbolo maior da 

resistência camponesa, uma proteção estratégica diante do avanço do capital, mas pela 

forma como vem sendo operacionalizada acaba por viabilizar a sujeição camponesa 

dentro de um padrão de reprodução capitalista. 

Sob a luz da Política de Reforma Agrária, o assentamento, enquanto lugar da 

produção familiar, unidade criadora da própria existência camponesa, imbuído de uma 

função social, deve garantir ao camponês um equacionamento do seu trabalho e das suas 

necessidades, produzindo apenas valor de uso, tendo o autoconsumo como desígnio 

(INCRA, 1990). No entanto, dado que o capital não reconhece as fronteiras determinadas 

politicamente pelo Estado, além de também compor esse agente organicamente 

(MARTINS, 1996) a singular organização camponesa se modifica e por causa da ambígua 

atuação do Estado, o camponês assentado se torna integrado e marginal, complementar e 

contraditório dentro da realidade do sistema capitalista. 

Com isso, apesar dos assentamentos de reforma agrária serem uma realização do 

Estado, diante da luta camponesa para entrar na terra e nela permanecer, a exemplo da 

luta dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), tais assentamentos, sobretudo, no território do 

Rio Grande do Norte não se constituem enquanto uma expressão do lugar de resistência, 

pois, em alguma medida, aquela parcela dos camponeses que já supunha ter obtido 

conquistas substanciais pelo acesso à terra, via assentamento de reforma agrária, 

experiencia formas de subordinação formal e real, em seu processo de reprodução, ao 

capital. 

Conforme analisa Andrade (1964) e Valverde (1964) tais formas de subordinação, 

que emergem com o avanço do capital na agricultura, têm como base a estrutura fundiária, 

extremamente concentradora de terra. Contudo, diante da complexidade da classe 

camponesa assentada, observamos que a dinâmica do capital viabilizada pela Política de 

Reforma Agrária se fundamenta no tripé terra, trabalho (produção), capital. Certamente, 
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a concentração de terras no campo atinge o camponês, diante dos pequenos lotes, estes 

jamais terão condições de viver do seu trabalho na terra, impossibilitando a reprodução 

familiar, mas garantindo formas de sujeição ao capital. 

Segundo Oliveira (2001, p. 189) “[...] os camponeses lutam para permanecer na 

terra como produtores de alimentos fundamentais à sociedade brasileira. São, portanto, 

uma classe em luta permanente, pois os diferentes governos não os têm considerado em 

suas políticas públicas”. É nesse panorama que, no Brasil, embora os governos discursem 

afirmando privilegiar os camponeses, como vimos no capítulo anterior, ao evidenciarmos 

a Política de Reforma Agrária e as políticas públicas para a agricultura familiar, tais ações 

públicas tornam-se um engodo, pois todas elas obedecem à mesma lógica capitalista de 

acumulação, que para Marques (2008, p. 29) 

 

elege sempre o modelo do Agronegócio como o ideal, onde toda e 

qualquer agricultura precisa adequar-se aos parâmetros estabelecidos, 

aquelas que não se encaixam são pulverizadas, desta forma as políticas 

públicas voltadas para o campo brasileiro são feitas para beneficiar direta 

e indiretamente o agronegócio. 

 

Assim, com a manutenção concentradora e seletiva do “novo mundo rural”, dentro 

do programa neodesenvolvimentista em curso desde de 2003 (OLIVEIRA, 2010), a 

disponibilidade financeira, para a criação dos assentamentos rurais, foi sempre irrisória 

em relação à dinâmica do Agronegócio, assim como os recursos, em menor proporção, 

para a implantação de infraestrutura produtiva e social nos assentamentos, instalando as 

unidades familiares no campo em uma condição de extrema precariedade, dando margem 

para a função econômica e produtiva destes operarem segundo as exigências do capital.  

Ressaltamos, aqui, que entendemos a Política de Reforma Agrária também como 

norma, possuindo dimensões e diretrizes eminentemente territoriais, daí o porquê de os 

seus efeitos terem contornos e desdobramentos territoriais. Enquanto norma, a Política de 

Reforma Agrária condiciona a distribuição dos assentamentos, configurando o território, 

bem como viabilizando ou limitando a ocorrência de determinados processos e ações, 

com isso, o território é normatizado pela ação do Estado, das grandes empresas e pelas 

forças conservadoras do capital agrário, mas ele é também norma, quando, a partir de sua 

configuração, interfere na implementação eficaz dos regulamentos (SANTOS, 1994), 

representada pelas ações de resistências camponesas e dos movimentos sociais do campo. 

E dentro desse processo que ressaltamos o papel do Estado que engendra ações 

que configuram o território, seja por meio da instalação dos assentamentos e suas 
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infraestruturas, seja através da elaboração das normas que estruturam, regulam e 

redefinem a concepção da política de reforma agrária, condicionando, desse modo, 

formas de apropriação e uso do território que regulam as práticas da sociedade (ANTAS 

JÚNIOR, 2003). De forma material, os assentamentos são condições basilares para as 

formas de organização camponesa, todavia, a partir dos interesses do Estado, das firmas 

e instituições, acabam favorecendo a ocorrência de processos de produção acelerada e 

acumulação ampliada do capital, em um conjunto de mediações, conflitos, correlação de 

forças e interesses de classes que não podem ser desprezados. 

A sujeição se dá de tal forma que, enquanto classe social, para Mendonça e 

Thomaz Júnior (2011) os camponeses constroem uma ação política apontando para a 

Reforma Agrária, como alternativa para a produção social, todavia, ao adquirirem a terra, 

via assentamento de reforma agrária, eles caminham, contraditoriamente, para uma lógica 

produtiva capitalista, tal realidade compõe o modelo de reforma agrária no território 

potiguar, tensionado, a partir da estrutura da ação do estado, por usos, lutas e formas de 

exploração que expropriam os camponeses e, ao mesmo tempo, os subordinam à lógica 

produtiva do capital, em um processo voraz de acumulação do capital que cria e recria 

relações não-capitalistas e capitalista, no meio rural potiguar. 

De fato, a partir da nossa análise do território potiguar, percebemos que todas 

essas determinações não abarcam os assentamentos em sua totalidade, pois aqueles que 

possuem relações familiares mais sólidas, além de uma boa prática comunitária, com 

interesses semelhantes, desde a luta pela terra e, no contexto atual, na luta pela 

permanência na terra, para dela viver e ter autonomia, conseguem fazer cumprir seus 

direitos, inclusive, estabelecendo ligações externas com organizações políticas, 

associações, cooperativas e demais movimentos sociais, isso se dá quando a norma da 

política pública encontra dificuldades para se estabelecer completamente, não rompendo 

com os laços de sociabilidade existencial dos camponeses no lugar, tal como abordaremos 

melhor em nosso capítulo 05. 

Dependendo do processo de formação e estruturação dos usos do território, a 

forma política implementada e estruturada pode ser repelida pelos camponeses, com suas 

normas fadadas ao descumprimento, tornando-se obsoletas, diante da sua forma de 

organização. Nesse momento, do lugar, que se efetiva no assentamento, emerge o espaço 

do homem (SANTOS, 2012), constituído a partir da vivência como sujeitos coletivos, em 

meio as lutas, desafios e contradições, com uma rede de relações instituídas nas agrovilas 
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dos assentamentos, apropriável para reprodução da vida social, estabelecido em meio a 

diálogos, trocas, interação entre os saberes históricos e o exercício político efetivo. 

Entretanto, a perspectiva de desenvolvimento rural engendrada pelas ações do 

capital, tendo o Estado como financiador em última instância, imprime um descompasso 

paradoxal na trama existencial do lugar, no qual emerge o espaço rural do homem 

camponês (SANTOS, 2012). Nosso ponto de partida é aquele em que o espaço rural 

apresenta usos do território com dinâmicas opostas de desenvolvimento, embora, a partir 

de uma correlação de forças, sejam os camponeses que se encontram inseridos em um 

processo contínuo de reestruturação, diante da sobreposição de forças do capital, com 

ações econômicas hierárquicas que destituem as solidariedades locais.   

Nesse sentido, considerando que a força do capital sobre influências 

socioespaciais e temporais, no caso do território potiguar, o espaço rural, historicamente, 

apresenta uma dinâmica fundiária constituída pelo Estado e suas políticas públicas, que 

se efetivam nos diferentes lugares, de forma diferenciada, em virtude do próprio processo 

de formação socioespacial, estabelecendo estratégias de controle e regulação, impondo, 

desse modo, novas formas de usos do território, muitas vezes em descompasso com as 

regras, lógicas e dinâmicas locais. Assim, 

 

o Estado enquanto agente estruturante, contraditório, possui também a 

sua lógica e estratégia territorial. Ele existe e funciona também como 

mediador entre o espaço do homem, do capital e o espaço-território. Tal 

mediação apresenta teor contraditório quando não tendencioso, como 

ocorre no estado-nação e nos estados federativos (SANTOS, 2012, p. 

151). 

 

Sob essas lógicas, percebemos então que os assentamentos, enquanto lugar do 

camponês, implementados pelo Estado, especializam-se dentro da dinâmica dos usos 

territoriais e passam a ser constituídos mais fortemente enquanto recurso, em um 

movimento contraditório que torna o sujeito camponês um produto, apresentando valor 

econômico de uso e de troca para o sistema capitalista, esvaindo-se do gerenciamento da 

vida no lugar e das relações simétricas que devem persistir e se concretizarem no seu uso 

enquanto abrigo. 

Portanto, tomando como base os pressupostos anunciados e os diferentes níveis 

de sujeição discutidos, ressaltamos que os assentamentos rurais no Rio Grande do Norte 

não escapam ao padrão atual de produção capitalista. A reforma agrária, sob a mediação 

do Estado e do capital, este que se amplia por todos os domínios entre o trabalho e a terra, 
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em diferentes escalas de operação onde a produção se dá, apresenta uma racionalidade 

hegemônica. Assim, os camponeses, dentro da lógica capitalista, são atingidos pela forma 

virulenta da acumulação primitiva, subordinação e expropriação, que se estendem pelo 

interior do processo de reprodução ampliada do capital, o qual permite a realização da 

mercadoria e a acumulação capitalista, um processo de transferência da mais-valia social 

ao capital, com mecanismos variados, tal como analisaremos a seguir. 

 

4.2 A PRODUÇÃO CAMPONESA NOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA 

AGRÁRIA POTIGUAR: CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO E SUJEIÇÃO AO CAPITAL 

 

 Como vimos, a produção camponesa pode ser compreendida, a partir da análise 

integrada da terra, do trabalho e do capital. Dessa trama de composição, enquanto 

camponeses assentados, a partir da Política de Reforma Agrária, o Estado passa a figurar 

como o legitimador da lógica de produção e reprodução desses sujeitos, valendo-se do 

seu arcabouço normativo, da sua estrutura técnica institucional e da dimensão 

organizacional, capaz de regular todas as formas de ações, avanços e conflitos que 

envolvem não só a dinâmica territorial, mas também as práticas sociais específicas destes 

nos assentamentos. 

 Sendo assim, somente o ordenamento da composição terra-trabalho-capital 

associada às ações promovidas pelo Estado, evidencia a complexidade das relações que 

permeiam os resultados no tocante à reforma agrária. A disponibilidade das áreas para a 

reforma agrária e a implementação dos assentamentos não garantem que a reestruturação 

e emancipação das relações socioterritoriais, no meio rural, possam ser efetivadas, mesmo 

que tais elementos já se evidenciem como instrumentos importantes no âmbito da luta, 

do direito e da conquista da cidadania camponesa. A análise da materialidade da reforma 

agrária, em especial no Rio Grande do Norte, perpassa por processos de usos, regulação, 

sujeição e disputa territoriais estabelecidos não só internamente, mas também 

externamente para além da escala do lugar. 

 Nesse sentido, para dimensionarmos a amplitude das ações e a efetividade da 

execução da Política de Reforma Agrária, torna-se fundamental compreendermos até que 

ponto essa política tem se constituído um instrumento de reestruturação fundiária e 

emancipação social ou, simplesmente, uma distribuição compensatória de terras, a partir 

da monopolização do território e a sujeição camponesa. Para tanto, analisaremos agora a 

Reforma Agrária potiguar para além de sua aparência e dimensão quantitativa, buscando 

estabelecer nexos qualitativos, não só da conquista da terra, materializada no 
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assentamento, mas também das coexistências históricas, dos dilemas, interfaces e 

conjunturas atuais que definem os usos do território no contexto agrário do Rio Grande 

do Norte. 

 Sob a perspectiva das verticalidades organizacionais, apresentamos a seguir as 

condições edafoclimáticas dos assentamentos e o tamanho dos lotes, possibilitando 

elementos empíricos iniciais que nos permitem questionar a injusta distribuição de terras 

para a Reforma Agrária no Rio Grande do Norte, uma vez que, nem sempre as condições 

naturais dos assentamentos contribuem para a exploração agropecuária dos mesmos. Em 

seguida, revelamos as condições de produção camponesa nestes assentamentos, 

caracterizando os tipos de atividades econômicas, acesso aos insumos, crédito e 

infraestrutura técnica, além da sua relação com o mercado, destino final da produção. Tais 

condicionantes sobrepostos nos possibilitarão aprofundar a análise da nossa hipótese e a 

comprovação da tese deste trabalho, evidenciando as tramas que compõem a estrutura 

fundiária, socioeconômica e os processos de sujeição ao capital, a partir da Política de 

Reforma Agrária no Rio Grande do Norte, como um todo. 

  

4.2.1. Características edafoclimáticas e a dimensão dos lotes dos Projetos de 

Assentamentos no Rio Grande do Norte 
 

 O território do Rio Grande do Norte, enquanto recorte empírico, apresenta uma 

grande diversidade de aspectos e condicionantes geoambientais, principalmente no que 

diz respeito às características edáficas e climáticas para o uso do solo, bem como da 

disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos, enquanto aspectos significativos para 

a dinâmica produtiva agrícola. Em virtude disso, os assentamentos de Reforma Agrária 

no Rio Grande do Norte se materializam em um ambiente bastante heterogêneo, 

sobretudo, naqueles que compõem as áreas semiáridas, caracterizado por longos períodos 

de estiagem, diante das irregularidades e dos déficits nos índices pluviométricos. 

Segundo Felipe et al. (2011), no Rio Grande do Norte, os efeitos perversos da 

dinâmica do semiárido moldou, historicamente, práticas equivocadas de ocupação do solo 

e utilização das terras. Tal problemática favoreceu a manutenção de uma estrutura 

fundiária e social profundamente concentradora e injusta no estado, fortalecendo a 

agricultura empresarial nas áreas com características naturais mais adequadas à produção 

agrícola e, em contraposição, à expansão dos assentamentos de Reforma Agrária nas áreas 

que necessitavam de um maior aporte técnico, diante das características edafoclimáticas 

adversas à produção agrícola (FERNANDES, 2005). 
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Nessa realidade, as características geoambientais assumem um contexto ainda 

mais importante para o desenvolvimento dos assentamentos, impondo a necessidade de 

sistemas técnicos produtivos, no âmbito da política de reforma agrária, tornando o 

ambiente favorável ao cultivo. Conforme exemplifica Locatel e Lima (2015), a instalação 

dos sistemas de irrigação constituiu-se um marco no processo de modernização e 

tecnificação da agricultura empresarial no Rio Grande do Norte, tornando possível a 

inserção do estado, a partir de tais sistemas técnicos, no circuito espacial produtivo das 

frutas tropicais irrigadas, inclusive, no contexto internacional. Todavia, em nossas visitas 

de campo, não encontramos nenhum assentamento utilizando qualquer sistema de 

irrigação, nem ao menos se beneficiando dos perímetros irrigados públicos 

implementados, eventos indutores da agricultura irrigada no território potiguar (LIMA, 

2015). 

Percebemos, assim, que as particularidades ambientais contribuem, em maior ou 

menor proporção dado os diferentes níveis técnicos, para a definição dos usos do território 

enquanto recurso ou abrigo. Dialeticamente, como abrigo o território vai ser pensado a 

partir do incipiente desenvolvimento agrícola da reforma agrária, com condições 

ambientais que limitam a realização e efetividade da produção camponesa potiguar, a 

partir dos atributos climáticos, hídrico e edáficos que, combinados, condensam, no geral, 

uma escassez de chuvas anuais, com precipitações irregulares ao longo do ano, refletindo 

em prolongados períodos de carência hídrica e ausência de rios perenes, além de solos 

pobres do ponto de vista geoquímico, parcialmente salinos e carbonáticos (AB’SABER, 

1999).  

De forma específica, no tocante aos elementos climáticos 82,7% dos 

assentamentos rurais no RN estão situados em áreas de clima semiárido, conforme 

espacializamos no Mapa 7, evidenciando a forte influência climática da zona do Polígono 

das Secas (AB’SABER, 1999) em boa parte do estado. Segundo os estudos de Melo et al.  

(2009), o Rio Grande do Norte está sob a influência da Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), considerado o sistema gerador mais importante de precipitação, 

responsável pelas chuvas registradas no primeiro semestre do ano, no quadrimestre de 

fevereiro a maio. 

Já sobre a área litorânea, o fator maritimidade tem forte efeito sob o clima do 

estado, influenciando no aumento total pluviométrico, tendo o clima Úmido e Sub-úmido 

precipitação em média 690 mm, enquanto que no Sub-úmido seco e semiárido, a média 

de precipitação não passa de 390 mm/ano (FUNCEME, 2019), áreas onde os 
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assentamentos estão localizados. Já a área mais seca, que se inicia no agreste e se prolonga 

por todo a região central do estado, representa uma das áreas mais áridas, configurando 

os sertões centrais potiguar. 
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                 MAPA 7 – Rio Grande do Norte: assentamentos rurais e tipos climáticos  
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Importante destacar que, depois do estado do Ceará, o Rio Grande do Norte figura 

como sendo o estado que apresenta a maior parte do seu território, proporcionalmente, 

inserido na região do Semiárido, apresentando médias pluviométricas com variação entre 

500 e 1.100 mm anuais, bastante impactante para a realidade estadual. Por isso, a 

ocorrência cíclica e previsível das secas, pelo menos uma vez a cada dez anos, com 

algumas variações para mais ou para menos (AB’SABER, 1999), tem sido um elemento 

condicionante da baixa produção camponesa e da sua própria reprodução social, 

considerando os processos essenciais desses sujeitos com o seu meio. 

Tomando por base a pluviosidade, o Rio Grande do Norte irá apresentar uma 

elevação dos totais pluviométricos no seu litoral oriental, diante da influência das brisas 

marítimas que carregam umidade do oceano para o interior do estado, até uma distância 

de cerca de 300 km, e uma diminuição no litoral setentrional e em todo o interior, devido 

às fortes brisas terrestres, que irão provocar precipitações sobre os oceanos, estas de 

extrema importância para a produção do sal marinho (IDEMA, 2016).  

Conforme podemos analisar no Mapa 8, fica evidente a área de influência na 

diminuição dos totais pluviométricos, onde as brisas marítimas e terrestres perdem forças 

e são influenciadas pelo relevo, provocando uma diferenciação entre os totais 

pluviométricos. Por isso, as médias pluviométricas do estado tendem a ser mais elevadas 

no litoral oriental (900-1100 mm), muito baixas na região central (500-700 mm) porção 

côncava do estado, e medianas na região mais sudoeste (800-900 mm) pela presença de 

áreas serranas, com maiores altitudes.  

Ao sobrepormos os projetos de assentamentos no mapa, estes, em sua maioria, 

estão implementados nas áreas mais áridas do estado, com médias de estação chuvosa de 

apenas três meses, de março a maio, e com os outros nove meses secos, aspectos 

temporais pluviométricos bastante presentes nas falas dos camponeses entrevistados em 

nossa pesquisa de campo, reforçando bem a necessidade de implementação de sistemas 

técnicos que garantam o acesso ou o armazenamento da água, diante das características e 

dinâmica ambiental que cada assentamento se encontra inserido. 
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                 MAPA 8 – Rio Grande do Norte: assentamentos rurais e totais pluviométricos  
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Dessa forma, ao analisarmos as áreas que congregam maior aptidão agrícola no 

estado, não observamos uma homogeneidade entre os usos dos camponeses assentados 

de reforma agrária e da agricultura empresarial. Ao destacarmos a região do Baixo-açu37, 

considerada de melhor qualidade para a produção e o desenvolvimento da agricultura, 

diante da fertilidade dos solos de várzea e da disponibilidade permanente de água, em 

virtude da presença da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves (SOUZA et al., 2012), 

estas áreas foram apropriadas pelo grande capital para a produção da fruticultura irrigada, 

inclusive para atender ao mercado externo. 

É nos aluviões da Formação Açu que parte dos sistemas técnicos agrícolas são 

implantados no RN e o capital se instala na sua forma de acumulação ampliada, 

imprimindo novos arranjos espaciais, uma lógica de produção empresarial, por meio da 

modernização agrícola e apropriação das reservas úteis e estratégicas não só das 

características edáficas, mas hidrogeológicas também, tudo viabilizado por iniciativas 

governamentais (SOUZA, 1995), principalmente pela implementação das políticas que 

tinham como intuito viabilizar as práticas da agricultura irrigada. 

Cabe destacar aqui o trabalho de tese de Silva (2019), sobre a criação dos 

perímetros irrigados no território do Rio Grande do Norte, que evidencia a política de 

construção de açudes públicos e a instalação de perímetros irrigados que constituíram, no 

RN, um mecanismo de controle do território, com o estado tendo preponderância desde a 

gênese da política, na delimitação dos lotes de terras, e a distribuição destas junto aos 

agricultores e empresas. Com isso, na formação inicial dos perímetros irrigados, até foram 

destinados pequenos lotes irrigados para alguns trabalhadores sem-terra, sobretudo no 

Seridó, como forma de minimizar as pressões sociais e lutas pelo direito de permanência 

na terra, todavia, a difusão dos perímetros irrigados inaugurou, no território potiguar, a 

prática da agricultura moderna38, alinhada às lógicas comerciais tipicamente capitalistas.  

O controle dos recursos hídricos no estado é regulado por uma lógica fortemente 

hegemônica, conduzida pelo Estado e pelas empresas agropecuárias, em uma aliança 

entre o público e o privado, mecanismos também presentes no Perímetro Irrigado do 

Apodi, além do Baixo-Açu, sendo tais áreas marcadas pela remoção das comunidades 

                                                           
37 De acordo com Souza et al. (2012), dentre os municípios do Baixo-Açu, em relação à dinâmica agrícola, 

destacam-se: Ipanguaçu, Açu, Itajá, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra e Pendências. Sendo Ipanguaçu o 

município de maior produtividade e extensão de área plantada pela implementação do setor da fruticultura. 
38 A partir da estrutura técnica implementada, a gênese da agricultura moderna no RN, com forte vinculação 

ao Agronegócio, vai se dá a partir da produção das frutas tropicais irrigadas, como melão, melancia, banana, 

maracujá e manga, tendo como principais empresas produtoras: a Del Monte Fresh, Frunorte e Agrícola 

Formosa (FERNANDES, 2005). 
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rurais e da desapropriação de terras pertencentes aos camponeses assentados de reforma 

agrária, passando a ocupar as áreas opostas não só aos perímetros, mas de toda a rede de 

drenagem fluviais do estado, conforme podemos visualizar no Mapa 9. Percebemos a 

falta de um padrão homogêneo, no tocante à implantação da reforma agrária no RN, 

embora toda a política de recursos hídricos inaugure o desenvolvimento e a expansão de 

uma agricultura empresarial, inclusive, dentro das condições adversas do semiárido, os 

assentamentos foram colocados à margem, tendo seu acesso negado. 

É evidente como os assentamentos rurais vão sendo forjado nas áreas hídricas 

mais escassas, até mesmo os poços de usos agrícolas instalados apresentam uma 

concentração entre os assentamentos rurais da região do alto Oeste do estado, embora 

com irregularidade na oferta de água, a dificuldade com a manutenção da bomba que 

mantém a captura da água, além da falta de tratamento adequado para o uso humano, 

diante da alta salinidade apresentada (PESQUISA DE CAMPO, 2017). É nítido que a 

água é um condicionante geoambiental de grande importância, que deveria ser 

contemplado no momento da instalação dos assentamentos, como bem essencial humano, 

e incorporado como elemento crucial para o desenvolvimento de diversas atividades 

produtivas.  

No entanto, o Estado atuou fomentando, nas áreas hídricas, um processo de 

modernização agrícola empresarial e difusão de sistemas técnicos, em detrimento da 

criação de áreas produtivas e dinâmicas para camponeses assentados de reforma agrária. 

Na distribuição de terra para a reforma agrária, cabe ainda destacar que os assentamentos 

ainda foram implantados nas proximidades ou no entorno dos solos sem viabilidade 

produtiva e econômica, potencialmente dependentes de correções técnicas.   
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                 MAPA 9 – Rio Grande do Norte: assentamentos rurais, poços agrícolas e rede de drenagem Fluvial 
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De acordo com Fernandes (2005), os assentamentos rurais no RN encontram-se 

localizados em terrenos de formação sedimentar com pouca profundidade do solo, baixo 

desenvolvimento e fertilidade. Ao associarmos os assentamentos rurais aos tipos de solo 

no Rio Grande do Norte, conforme espacializado no Mapa 10, percebemos a 

predominância dos Cambissolo, Latossolo e Neossolo nas áreas dos assentamentos rurais.  

Com predominância nos assentamentos da região Central e Oeste do estado, os 

Cambissolos são solos com desenvolvimento incipiente, tendo como característica pouca 

diferenciação dos horizontes, com substrato de calcário arenoso, compondo uma 

vegetação de caatinga hiperxerófila (JACOMINE et al., 1971), que embora apresentem 

uma fertilidade natural, é necessário o emprego de algumas técnicas para correção 

mineralógica e químicas do seu perfil. 

Já os Latossolos, presentes nos assentamentos do litoral setentrional da região 

Oeste do estado e em parte da região Leste, são solos altamente intemperizados, bem 

desenvolvidos, homogêneos e profundos, com uma textura variando entre média e muito 

argilosa e mineralmente com óxidos de ferro e alumínio predominando, o que dar uma 

expressão de cor avermelhada ou amarelada (JACOMINE et al., 1971). Sob ação de altas 

temperaturas e intercaladas precipitações, no contexto do semiárido, estes solos 

apresentam boa drenagem o que potencializa seu intemperismo e lixiviação. 
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                       MAPA 10 – Rio Grande do Norte: assentamentos rurais e tipos de solo 
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Considerados de alta aptidão para a agricultura e um dos mais importantes no 

Brasil, nos Latossolos é possível produzir culturas anuais de elevada importância 

econômica, como no caso do assentamento Canudos no município de Ceará-Mirim, 

localizado na região Leste do estado, apresentando a predominância do cultivo de 

abacaxi, conforme observamos na Figura 5. Apesar da produção intensiva voltada para o 

atravessador, os camponeses utilizam algumas práticas de manejo simples e usais para a 

correção do solo e mitigação da sua erosão, como é caso da adubação, sendo o tipo de 

solo em que encontramos uma produção camponesa mais expressiva (PESQUISA DE 

CAMPO, 2017). 

 

FIGURA 5 – Cultivo de abacaxi no Latossolo: assentamento Canudos, Ceará-Mirim/RN 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 

  

No entanto, a boa aptidão agrícola já não é presentes no caso dos Neossolos, mais 

rasos e arenosos, demandando maior cautela para a exploração agrícola (JACOMINE et 

al., 1971) e restrições quanto ao seu uso. Presentes nos assentamentos do litoral 

setentrional da região Leste e Central do estado, os Neossolos são solos pouco 

desenvolvidos pedogeneticamente e por ações dos fatores de formação (agentes 

intempéricos), por isso são solos jovens, constituídos pelo material mineral e por uma 

fina camada de material orgânico, com menos de 20 cm de espessura (JACOMINE et al., 

1971). Em algumas áreas, são bastante arenosos, necessitando de uma maior atenção 

diante da intensa degradação e alterações químicas. 

Apesar da diversidade dos solos no território potiguar, bem como nos 

assentamentos de reforma agrária do estado, tais solos, dada as suas caraterísticas 

naturais, necessitam, para a produção agrícola, de um manejo estratégico e semeadura 
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específica para cada lugar inserido, até mesmo se forem para os cultivos tradicionais 

realizados na maioria dos assentamentos potiguares, tendo expressividade a produção do 

feijão, da mandioca, do milho e da batata-doce.  

Chamamos a atenção para os aspectos naturais, pautados na tríade clima, água e 

solo, uma vez que, a execução da reforma agrária e a capacidade de desenvolvimento dos 

assentamentos estão expressas nas condições do lugar, onde estes efetivamente se 

encontram. Porém, embora o meio natural se constitua uma instância pré-condicionante 

das dificuldades vivenciadas pelos camponeses assentados, não podemos relegar o papel 

do Estado que, na concepção da política pública, deve ser o agente promotor dos sistemas 

técnicos, das infraestruturas e dos serviços básicos que viabilizam a inserção efetiva dos 

camponeses nos assentamentos, minimizando as restrições naturais. 

Considerando as dissonâncias, no tocante ao papel do Estado, percebemos assim 

uma dualidade na dinâmica agrícola potiguar, tendo por um lado, a existência de uma 

agricultura moderna empresarial, dotada de uma sofisticada base técnica empregada na 

produção, além do domínio das áreas de fertilidade do solo e dos recursos hídricos, e por 

outro lado, os assentamentos rurais pauperizados, em sua maioria como lugar puramente 

de moradia, com irregularidades de acesso à infraestrutura e sistemas técnicos. De acordo 

com Guanziroli (1998), o desenvolvimento dos assentamentos de reforma agrária 

depende expressamente das condições ambientais e produtivas39 a que os camponeses 

têm acesso, alertando para os estudos de viabilidade técnica e do quadro natural das áreas 

destinados pela política de reforma agrária, tendo efeitos potencializadores ou inibidores 

na manutenção do assentamento. 

 Longe de generalizações, não queremos dizer com isso que os melhores 

assentamentos são aqueles que estão inseridos nos lugares de alta qualidade do seu quadro 

natural, pois somente os aspectos naturais não é garantidor do sucesso do assentamento, 

mas reforçamos que um quadro natural minimamente adequado, associado a técnicas e 

formas de uso do solo e da água racional, permite os camponeses superarem as limitações 

ambientas, em especial na realidade marcante do semiárido, para a sua reprodução social 

enquanto tal. 

Como já não bastassem essas formas limitadas de disponibilidade dos recursos 

naturais para os assentamentos de reforma agrária do estado, a tímida distribuição da terra 

                                                           
39 Em termos de infraestrutura produtiva, Guanziroli (1998) subdivide em elementos técnicos, como 

máquinas, equipamentos, instalações, além da assistência técnica, credito e serviços básicos de saúde, 

transporte, habitação e educação.  
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refletiu na dimensão dos lotes, a partir de mecanismos de regulação territorial por parte 

do Estado e de suas instituições, impondo formas de usos do território desalinhado com 

as necessidades de reestruturação fundiária para a reforma agrária potiguar, com lógicas 

de implantação dos assentamentos sem substanciais critérios técnicos, desde a 

caracterização ambiental da área, passando pela viabilidade econômico-produtiva dos 

assentamentos, até a sua capacidade familiar adequada, frente ao tamanho do lote. 

Um dos instrumentos normativos, utilizado na reforma agrária, para a definição 

do tamanho dos lotes de cada assentamento, é a variação dos módulos fiscais municipais 

(MF)40. A adoção do módulo fiscal41 para a implantação dos assentamentos, dada as 

variações para cada município, poderia garantir condições mínimas de produtividade nos 

assentamentos rurais, bem como estabelecer um reordenamento da estrutura fundiária do 

estado, sendo definida para cada município dada a disponibilidade de recursos naturais e 

de infraestrutura existente na área (nível técnico, mercado, condições de acesso ao local, 

produção agrícola e renda obtida). De forma prática, para França Segundo (2016, p. 113) 

 

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 se reduz a área 

necessária para a obtenção de índices satisfatórios de produtividade. 

Evidentemente, considerando a pouca disponibilidade de terras férteis e 

melhores servidas de infraestrutura, grande parte dos assentamentos 

rurais são implantados em municípios onde o módulo fiscal é mais 

elevado. 

 

Dessa forma, o módulo fiscal, se incorporado à reforma agrária, viabilizaria uma 

estrutura fundiária minimamente equitativa, permitindo a reprodução dos camponeses 

assentados em condições sustentáveis para o cumprimento da função social da terra, em 

sua dimensão econômica, social e ambiental (CASTRO, 2010). Analisando a 

implementação dos assentamentos de reforma agrária no Rio Grande do Norte pelo 

INCRA, França Segundo (2016), em seu trabalho dissertativo, evidencia bem os módulos 

                                                           
40 O Módulo Fiscal foi definido no Estatuto da Terra e regulamentado pela Instrução Especial do INCRA, 

contida no Decreto Lei 84.685/80, especificamente para os municípios criados até 1980. Os municípios 

criados posteriormente tiveram o tamanho do módulo fiscal definido por diferentes normativas (portarias 

regimentais e decretos), a exemplo das últimas Instruções Especiais n° 541, de 1997, e n° 3 de 2005 

(FRANÇA SEGUNDO, 2017). 
41 Importante destacar que o Módulo Fiscal agrega elementos para análise dos lotes de assentamento, 

definido como uma “unidade de medida expressa em hectares. Fixada para cada município, considerando 

os seguintes fatores: 1) tipo de exploração dominante no município; 2) renda obtida com a exploração 

dominante; 3) outras explorações existentes no município que, embora não predominantes, sejam 

significativas em função da renda e da área utilizada; 4) conceito de propriedade familiar” (DIEESE, 2006, 

p. 263). 
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fiscais que foram desconsiderados ou até mesmo utilizados de forma parcial, no processo 

de constituição dos projetos de assentamentos, que nos possibilita reforçar a nossa tese. 

O INCRA, ao formular todo o sistema de divisão de lotes, deve levar em conta a 

potencialidade do solo, dos recursos hídricos e das infraestuturas, conjugada às áreas 

destinadas à reserva legal. Entretanto, ainda de acordo com França Segundo (2016, p. 

116), no Rio Grande do Norte, observando a área do módulo fiscal dos municípios, 

constatamos “a forte heterogeneidade da relação entre a dimensão dos lotes dos 

assentamentos de reforma agrária e o marco normativo local”. Ocorre, na verdade, uma 

significativa desproporcionalidade, pois “em 97% dos municípios potiguares onde houve 

a implantação de assentamentos rurais, a área média dos lotes é inferior ao módulo fiscal 

estabelecido” (FRANÇA SEGUNDO, 2016, p. 116). 

Nesse contexto contraditório, frente às variáveis do módulo fiscal e o tamanho dos 

lotes implementados, uma parte significativa dos assentamentos de reforma agrária no 

RN são considerados inviáveis, do ponto de vista produtivo, com a capacidade de 

desenvolvimento cerceada e um excesso quantitativo de famílias camponesas assentadas. 

No mapa 11, é possível perceber, por períodos de governo, que os assentamentos rurais 

do RN apresentam área média inadequada, para que os camponeses assentados, a partir 

dos recursos disponibilizados, possam garantir sua subsistência, França Segundo (2016, 

p. 120) ainda reforça que 

 

Essa dissonância torna-se ainda mais forte se levarmos em consideração 

que os lotes de menor área 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 as 

limitações que lhes são impostas.  

 

Mais agravante ainda é perceber, a partir dos dados do INCRA (2011), que 64% 

dos assentamentos rurais instalados têm uma área que não chega na metade da área do 

módulo fiscal, embora com uma heterogeneidade entre as Mesorregiões estaduais, pois 

como se verifica ainda no Mapa 1142, em termos gerais, a Mesorregião Oeste tem uma 

maior proporcionalidade da área média dos assentamentos, sobretudo nos assentamentos 

do governo Lula. Na Mesorregião Central as áreas medias dos assentamentos estão, em 

sua maioria, abaixo da metade do módulo fiscal, com as condições mais precárias, sendo 

grande parte dos lotes implementados no governo FHC.  

                                                           
42 Para um maior detalhamento e compreensão dos dados espacializados no mapa, ver França Segundo 

(2006). 
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Já na Mesorregião Agreste, os assentamentos apresentam uma melhor 

proporcionalidade, com área média dos lotes superior à metade dos módulos fiscais, 

implementados no governo Lula. Por fim, na Mesorregião Leste, percebemos a maior 

equivalência entre os módulos fiscais e as áreas dos assentamentos rurais 

correspondentes, mais representativos no governo do FHC (FRANÇA SEGUNDO, 

2016). 
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                MAPA 11 – Rio Grande do Norte: área média dos assentamentos em relação aos módulos fiscais municipais por governos de implantação 

 
Fonte: FRANÇA SEGUNDO, 2016; INCRA, 2011; LANDAU et al., 2012.
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 Geograficamente, evidenciamos como a compreensão da base física espacial se 

torna de extrema importância na concepção e execução da política de reforma agrária, a 

dimensão material dos assentamentos, que se implementa no território, deve ser coerente 

com a sua natureza. Pensar os usos do território prescinde da compreensão dos atributos 

e das potencialidades do meio ecológico, no qual os meios materiais da reforma agrária 

irão se dá. No entanto, tais usos, operacionalizado pelo Estado, e o capital irão se apropriar 

desses recursos, destinando as áreas menos adequadas para a reforma agrária e, 

consequentemente, impactando nas condições de produção dos camponeses assentados. 

 

4.2.2. As condições de produção camponesa nos assentamentos potiguares 

  

 Diante da realidade observada, percebemos que os camponeses assentados no RN 

possuem uma parcela muito pequena de terra, encaixando-se na definição de 

minifundiários, cujas terras cadastradas pelo INCRA e destinadas para sua reprodução – 

o minifúndio – têm tamanho inferior aos Módulos Fiscais dos municípios. Vale salientar 

que o próprio INCRA (2014), para operacionalizar as ações de reforma agrária, utiliza as 

categorias conceituais Minifúndio e Grande Propriedade, descrita no seu marco 

regulatório e no ordenamento institucional da Política Pública de Reforma Agrária, em 

referência ao tamanho da propriedade familiar, combinado com a parcela de terra 

necessária para garantir o sustento da família camponesa.  

 Contudo, propondo aperfeiçoar os mecanismos de caracterização da reforma 

agrária, buscamos compreender a realidade camponesa, a partir das relações sociais de 

produção estabelecidas, na tentativa de superar a mera atribuição de um limite máximo 

de área, como garantia da produção do grupo familiar (INCRA, 2000). Assim, ao 

adentrarmos às relações sociais de produção, a realidade torna-se ainda mais complexa, 

em virtude da existência de diferentes estratégias de produção camponesa e das 

racionalidades específicas de sobrevivência, que se adaptam à própria realidade do meio 

rural onde estão inseridos, nos dizeres de Santos (2002, apud Brandão, 2004) faz 

necessário fazer o “território falar”. 

 Concretamente, nos assentamentos rurais de reforma agrária potiguar, podemos 

encontrar camponeses economicamente ativos, produzindo para si e extraindo renda 

monetária, a partir do seu trabalho na produção e na venda da sua mercadoria. Essa é uma 

parcela do campesinato que tenta (re)existir, superando as relações de dominação 

exercida pelo capital, a partir da apropriação do seu próprio trabalho. Todavia, embora a 
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produção camponesa se efetive pelo acesso à terra, materializada no assentamento rural, 

o seu fazer, enquanto ação no lugar, vai inserindo-se dentro de um processo dialético de 

reprodução, a partir de um território eminentemente capitalista, no qual mecanismos de 

monopolização da produção camponesa se estabelecem pelo mercado, seja a montante, 

na compra de insumo e equipamento, seja a jusante, na circulação e comercialização da 

sua mercadoria agrícola.  

 Adentrando nos assentamentos potiguar, a partir da caracterização da Renda 

Agrícola dos camponeses, identificamos uma porcentagem bastante incipiente de 

camponeses produzindo nos assentamentos, sendo apenas 12% dos camponeses 

praticando agricultura e pecuária, 22% somente agricultura e 11% somente a pecuária, 

conforme o Gráfico 4. Tanto nas áreas individuais como nas coletivas dos assentamentos, 

estes camponeses lutam, essencialmente, por sua reprodução na própria terra, embora não 

escapem às formas de expansão e capilaridade do capital, em seus mecanismos de 

expropriação dos meios de produção, alargando, inclusive, mecanismos de sujeição da 

sua produção diante do mercado capitalista. 

 

GRÁFICO 4 – Rio Grande do Norte: caracterização dos camponeses assentados com e 

sem produção agrícola (%) 

 

                Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 

  

 Em relação à variedade de produtos agrícolas cultivados, desconsiderando a 

parcela para o autoconsumo e analisando a comercialização do excedente, estes se 

apresentaram de forma bastante heterogênea. A produção camponesa contribui para a 

manutenção da produção dos cultivos tradicionais, produzindo de forma expressiva o 

feijão, o milho, a batata-doce, a mandioca, castanha-de-caju, hortaliças (alface, cebolinha, 

12%

22%

11%

55%

Agricultura e Pecuária Agricultura Pecuária Não produzem
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coentro, cheiro-verde, jerimum) e algumas frutas (caju, abacaxi, banana, manga, acerola, 

melancia e mamão), por outro lado, conforme constatamos empiricamente, percebemos 

um baixo quantitativo na criação de animais, sobressaindo apenas ovino-caprino, suíno, 

bovino, avicultura e, em alguns assentamentos específicos, piscicultura e apicultura, 

variedades evidenciadas na Figura 6. 

 

FIGURA 6 – Produção camponesa nos assentamentos Arapuá (A - Assú), Esperança (B 

- Upanema) e São Francisco (C – Cerro Corá) 

Fonte: Leandro Lima – Pesquisa de campo, 2017. 

 

 De forma ainda mais reduzida, temos a prática da agricultura associada à criação 

de animais, e também encontramos hortaliças e avicultura (galinhas), frutas e bovinos 

(vacas), frutas e apicultura e, de forma mais dinâmica, algumas combinações de frutas, 

hortaliças, avicultura e suínos no assentamento (PESQUISA DE CAMPO, 2017). Apesar 

dessa caracterização produtiva e heterogênea nos assentamentos, chamamos a atenção 

para os 55% dos camponeses sem nenhum tipo de produção nos assentamentos, com 

18,6% desenvolvendo uma produção espontânea para o autoconsumo, mas que não é 

suficiente para a família, e 36,4% sem nenhuma produção, ou seja, realidade que compõe 

o universo dos 55% dos camponeses que, consequentemente, não geram renda agrícola. 

De forma prática, esse percentual corresponde a mais da metade dos camponeses 

assentados no RN que não apresentam nenhuma produção e que não produzem o 

suficiente para sua reprodução, inseridos mais fortemente no processo de expropriação 

do capital dos seus meios de produção que, apesar da conquista da terra, limita o uso e as 

tentativas de apropriação do lugar pelo camponês, não garantindo a sua autonomia 

produtiva, passando a subordinar a sua força de trabalho real e a ampliar sua dependência 

direta dentro do contexto capitalista, descaracterizando a essência camponesa, realidades 

que abordaremos no próximo tópico, sob a lógica do trabalho acessório e não-agrícola no 

campo potiguar. 

A) B) C) 
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 Por outro lado, especificando melhor a porcentagem de camponeses com e sem 

condições de produção por Mesorregião, observamos uma aguda desproporcionalidade 

entre as condições de produção camponesa, sobretudo entre a Mesorregião Leste e as 

demais Mesorregiões, de acordo com o Mapa 12. Em relação à dinâmica produtiva na 

Mesorregião Leste, percebemos que 52% dos camponeses praticam a agricultura, com 

destaque para a policultura, tendo o milho e o feijão representando a maior safra e área 

total de plantio, além da produção de frutas diversas, como acerola, mamão, caju, 

melancia e, com maior destaque, o cultivo do abacaxi. Já a criação de animais é realizada 

apenas por 8% dos camponeses assentados, com maior destaque para a avicultura e, de 

forma mais restrita, para a piscicultura, com a criação de Tilápias. Embora constatemos 

uma produção que possibilita aos assentados obterem uma renda significativa, a partir da 

produção nos lotes, 35% destes não apresentam nenhuma forma de produção.  

 Na Mesorregião Agreste, apesar de 21% dos assentados desenvolverem práticas 

agrícolas, essa produção é de baixo valor agregado, como feijão, fava, milho e mandioca, 

não constituindo uma renda monetária expressiva para a autonomia da reprodução social 

camponesa, apenas para a sua manutenção, tendo ainda 16% dos camponeses com 

atividades pecuária na mesma situação, sendo apenas de gado bovino, ovino e avicultura, 

e 16% de camponeses que associam a prática de ambas atividades, com destaque para 

hortaliças e avicultura, ficando 47% marginalizados, não apresentando nenhuma 

dinâmica produtiva (PESQUISA DE CAMPO, 2017). 
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                       MAPA 12 – Rio Grande do Norte: porcentagem de camponeses assentados com e sem produção agrícola, por Mesorregião 
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 Já na Mesorregião Central e Oeste, identificamos os índices mais drásticos de 

camponeses sem prática agrícola e, consequentemente, sem produtividade. Somente na 

Mesorregião Central são 77% dos camponeses sem nenhum tipo de produção, o que 

reflete o histórico abandono, a falta de amparo e ações do INCRA. São camponeses que 

apresentam uma incipiente criação de animais (7%), com redução significativa do gado 

no contexto das secas, além do próprio abandono em manter uma atividade de criação 

animal diante de um contexto tão adverso, além de uma dinâmica produtiva de feijão e 

milho, produtos de baixo valor agregado, muito mais para o autoconsumo do que para a 

comercialização, representando 5% dos camponeses, tendo ainda 11% destes associando 

as práticas agrícolas de grãos e a criação de animais (PESQUISA DE CAMPO, 2017). 

 Na Oeste, os dados de campo demonstram uma precariedade e expropriação 

intensa, frente a uma histórica Mesorregião que congrega os movimentos camponeses de 

luta pela terra e a origem de toda execução da política de reforma agrária no estado. São 

55% dos camponeses sem nenhuma atividade produtiva, fato que se explica não só do 

ponto de vista da falta de amparo técnico-produtivo por parte do INCRA, mas também 

por intensos mecanismos de sujeição, a partir da venda da força de trabalho camponesa, 

inibindo totalmente uma dinâmica produtiva nos lotes. Dos que resistem em condições 

produtivas, apenas 19% dos camponeses praticam a agricultura (feijão, jerimum e 

hortaliças), 14% a criação de caprinos e bovinos e 12% com ambas atividades, 

congregando, de forma mais representativa, bovinos, aves e a cajucultura. 

Evidentemente que já ressaltamos o impacto dos condicionantes geoambientais na 

produção agrícola dos assentados, demonstrando, por exemplo, que a própria 

dependência da disponibilidade de água para os cultivos tradicionais constitui  um fator 

limitante nos assentamentos, refletindo, eminentemente, na produtividade com 

porcentuais tão baixos entre os camponeses. Contudo, é preciso aprimorarmos o nosso 

olhar sobre o lugar e analisarmos que tal realidade também se gesta pela falta de condições 

técnicas e econômicas, garantidoras da existência camponesa, a partir de um padrão de 

produção. 

Do ponto de vista técnico, a falta de uma assistência efetiva aos camponeses acaba 

acentuando as disparidades entre as áreas produtivas dos assentamentos, dificultando 

ainda mais a manutenção econômica dos camponeses, assistidos pela reforma agrária, e 

pelo seu núcleo familiar no lote. Nesse contexto, apenas 19% dos camponeses assentados 

no Rio Grande do Norte alegaram receber algum tipo de assistência técnica, o que 

evidência um quantitativo inexpressivo diante dos 81% que alegaram não receber nenhum 
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tipo de assistência técnica, Gráfico 5. Ainda em relação aos camponeses que recebem 

assistência técnica, qualitativamente avaliaram o acompanhamento e a qualidade dos 

serviços ofertados de forma precária, com práticas extensionistas de incorporação do 

conhecimento técnico e científico alheias à prática da agricultura camponesa. 

 

GRÁFICO 5 – Rio Grande do Norte: recebimento de assistência técnica para a produção 

 
               Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 

 

 A assistência técnica ofertada aos camponeses assentados é promovida pelo 

Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER/RN), por meio dos seus 

agentes de extensão rural, que, em nível estadual, temos observado a inexistência de um 

sistema de gestão, acompanhamento, atendimento e amparo às áreas de produção dos 

camponeses assentados. As recentes ações de amparo à produção, realizadas nos anos de 

2017 e 2018, perpassaram apenas por capacitações para o incremento do cultivo do feijão, 

sorgo e milho, além da disponibilidade de alguns equipamentos técnicos como tratores, 

arados e insumos (PESQUISA DE CAMPO, 2017). 

 Geograficamente, ao analisarmos os dados no Mapa 13, percebemos que as áreas 

Oeste e Central do estado, cenário que já discutimos, apresentam as condições ambientais 

e de produção mais adversas, sendo determinante as ações de assistência técnica para a 

garantia produtiva e econômica dos camponeses, estas são Mesorregiões com os menores 

índices, com apenas 5% na Mesorregião Oeste e 11% na Mesorregião Central, dos 

camponeses com oferta de assistência técnica, sendo sobretudo na Cajucultura e na 

criação de caprinos (PESQUISA DE CAMPO, 2017). Os demais camponeses, 

representando, respectivamente, 95% e 89% sem acesso à assistência técnica, apresentam 

uma produção irrisória para o autoconsumo e comercialização local.

19%

81%

Recebem Não Recebem
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                      MAPA 13 – Rio Grande do Norte: assistência técnica ofertada aos camponeses assentados por mesorregiões 
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Por outro lado, embora de forma ainda pouco expressiva e se mantendo como um 

elemento limitante da produção, as Mesorregiões Agreste e Leste apresentam um 

percentual maior de camponeses com acesso à assistência técnica, sendo 30% e 35%, 

respectivamente. Isso se deve ao fato das condições técnicas diferenciadas dos próprios 

camponeses e a lógica de produção voltada para o atendimento dos mercados urbanos 

mais dinâmicos e feiras locais, sobretudo de Caprino, Avicultura, Hortaliças e de Frutas 

variadas, em especial o Abacaxi. Sendo ainda expressivo o percentual de camponeses 

sem assistência técnica, com 70% no Agreste e 65% no Leste. 

 Os dados refletem que essa assistência técnica é ofertada a uma parcela reduzida 

dos assentados, mesmo os que produzem, somente aqueles que estão cultivando em maior 

quantidade ou que, diante das demandas de produção, dado o nível de organização 

político-social, solicitam apoio junto à EMATER, conforme constatamos nos relatos. 

Todavia, quando analisamos o acesso aos meios de produção entre os camponeses 

assentados, percebemos um maior uso de técnicas de cultivo agrícolas, evidenciando uma 

discrepância entre o uso técnico e o acompanhamento da assistência técnica, em especial, 

no uso de Insumo produtivo, tais como fertilizantes, pesticidas e agrotóxicos no geral. 

 Ao observarmos o Gráfico 6, percebemos que, mesmo ponderando, a carência de 

assistência técnica enquanto um elemento dificultador e limitante do desenvolvimento e 

da dinâmica produtiva dos assentamentos, os camponeses, dentro de uma lógica 

capitalista que se interpõe como compradora de suas mercadorias, passam a buscar acesso 

aos meios técnicos produtivos, tais como máquinas, insumos e equipamentos, não como 

viabilizador da sua produção, mas para a manutenção de uma reprodução contraditória 

camponesa, a partir de uma lógica produtiva irracional, enredada em contraponto a uma 

agricultura empresarial.   

 Assim, 9% dos camponeses produtivos utilizam insumos, como fertilizantes e 

agrotóxicos, 8% apenas alguns equipamentos, desde os mais rudimentares como enxadas, 

foice, facão, batedor e carroça, até alguns mais elevados como pulverizador e arado de 

tração mecânica e animal, 3% apresentando máquinas e equipamentos, representado 

sobretudo pelo trator e o arado, 6% combinando diversas formas de máquinas, 

equipamentos e insumos, sendo os de produção mais dinâmica, e 58% dos camponeses 

utilizam insumos e equipamentos, de maior representação entre aqueles que produzem 

hortaliças, frutas e criam animais. Os 16% que não utilizam meios de produção, 

representam os camponeses que têm uma produção em seus quintais, muito mais para o 

autoconsumo e a venda local. 
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GRÁFICO 6 - Acesso aos meios técnicos de produção (Insumos, Máquinas e 

Equipamentos) 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 

 

 

 Ao espacializarmos as formas de acesso aos meios técnicos de produção, 

conforme o Mapa 14, percebemos um uso irrestrito, nas diferentes Mesorregiões, de 

insumos e equipamentos, apresentando, inclusive, um percentual significativo nas áreas 

Central e Oeste menos produtivas, com 39% e 56%, respectivamente, em uma tentativa 

de superar os fatores de ordem natural e a ausência do Estado, diante da não 

disponibilidade de infraestrutura técnica nos assentamentos rurais. Os percentuais de 

meios técnicos produtivos mais elevados que os percentuais de acesso à assistência 

técnica denunciam uma sujeição camponesa à lógica capitalista do mercado de insumos, 

máquinas e equipamentos, fatores a montante da produção, marcado pelos anseios do 

capital e contribuindo para os impactos ambientais e na saúde humana. 
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Insumos e equipamentos Máquinas e equipamentos

Máquinas, Insumos e Equipamentos Não apresentam
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           MAPA 14 – Rio Grande do Norte: tipologia do acesso aos meios técnicos de produção nos assentamentos por Mesorregião  
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 Por outro lado, nas Mesorregiões Leste e Agreste, encontramos um maior impacto 

no desenvolvimento produtivo camponês, dado os maiores percentuais, ambos com 64%, 

no uso irrestritos de insumos e equipamentos, sobretudo, de pulverizadores e agrotóxicos. 

Além do uso irrestrito dos venenos agrícolas, pois os camponeses não estabelecem 

parâmetros para o quantitativo a ser utilizando na produção, observamos também o 

acondicionamento irregular dos produtos, o indevido reaproveitamento das embalagens e 

o manuseio sem cuidados mínimos de proteção, conforme evidenciado na Figura 7 

(PESQUISA DE CAMPO, 2018). 

 

FIGURA 7 – Insumos químicos e equipamentos utilizados pelos camponeses nos 

assentamentos Margarida Alves (A - Macaíba), Santa Terezinha (B – João Câmara) e Boa 

Fé (C - Mossoró)   

 
Fonte: Leandro Lima – Pesquisa de campo, 2018. 
 

 

 Tais práticas vão de encontro às diretrizes estabelecidas pelo INCRA (2011) para 

a implementação do assentamento, apresentando um manual de boas práticas agrícolas 

que definem parâmetros para a realização da produção, envolvendo, dentre outros 

aspectos, a adoção de práticas de conservação do solo, uso racional de fertilizantes, 

incentivo à adubação verde, manejo integrado produtivo e o uso ponderado de 

agroquímicos, ações que não ocorrem nos assentamentos do Rio Grande do Norte, 

inclusive, pela deficiência na assistência técnica. Toda essa intensa e profunda 

desregulamentação da proteção ambiental nos lotes, por parte do Estado, e a incorporação 

do uso irrestrito de agrotóxicos pela população camponesa, fazem parte do processo de 

reestruturação e reprodução ampliada do capital nos assentamentos. 

 Organizacionalmente, é o capital que dita o modo de produzir camponês. É por 

isso que, entre os camponeses que vendem seus produtos, percebemos uma completa 

dependência dos insumos químicos, oriundo das empresas que detêm os principais 

A) 

 

B) 

 

C) 
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mercados agrícolas. Os relatos, afirmando “ser mais vantajoso produzir com químicos”, 

“por dá menos trabalho” e diante do contexto ambiental “ser impossível produzir verduras 

sem agrotóxicos”, ao ponto do uso de químicos ser utilizado para garantir a produção, 

pois “sem agrotóxicos, os produtos não ficam tão bonitos como as pessoas na cidade 

querem”, evidenciam tal nível de subordinação (PESQUISA DE CAMPO, 2017). 

 Com o sedutor discurso da suposta viabilidade nas condições de produção, 

operada segundo a racionalidade do capital, o uso dos agrotóxicos passa a estabelecer um 

modo de controle e sujeição sobre a reprodução social camponesa, tendo o fundamento 

ecológico camponês permanentemente corrompido, retificado sob as bases do capital 

(MARTINS, 2000). Isso evidencia que a produção agrícola camponesa, no momento da 

compra dos insumos químicos, vai sendo paulatinamente subordinada pela economia 

política do agronegócio, inserindo-a em sua cadeia de produção ao convertê-la em 

consumidora dos fatores de produção da indústria do agronegócio, uma dependência tão 

eminente que os camponeses, ao serem questionados sobre a necessidade de produção 

mais ecológica, eram categóricos defensores dos químicos, diante da necessidade de 

manter o seu padrão produtivo em condições adversas, embora reconheçam os riscos 

ambientais e a vida humana, estando disposto a uma produção com viés ecológico, caso 

houvesse incentivos e apoio do INCRA. 

No tocante ao uso de máquinas, os assentamentos apresentam uma combinação 

técnica própria, predominando componentes mais rudimentares, bem diferentes das áreas 

de agricultura empresarial. Entretanto, identificamos o uso de Máquinas e equipamentos 

apenas nas Mesorregiões Leste e Oeste, com ambos representando 5% do percentual, o 

que compõe apenas um trator da prefeitura que é utilizado em sistema de rodízio pelos 

camponeses. Nos assentamentos da Mesorregião Leste, conforme identificamos, os 

arados comprados com financiamento agrícola, obtidos pelos camponeses, ficam sem uso 

até o dia em que o assentamento utiliza o Trator, conforme apresentado na Figura 8.  
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FIGURA 8 – Trator da prefeitura e arados utilizados na produção camponesa nos 

assentamentos Maria das Graças (A – João Câmara), Pedra Branca (B – Riachuelo) e 

Roseli Nunes (C – Ielmo Marinho) 

Fonte: Leandro Lima – Pesquisa de campo, 2018. 
 

  Frente a toda essa heterogeneidade, percebemos usos técnicos pontuais e seletivos, 

coexistindo distintos equipamentos, desde os instrumentos mais rudimentares até os mais 

sofisticados do pacote científico e tecnológico do agronegócio, como no caso dos 

agrotóxicos e defensivos químicos nos diferentes assentamentos pesquisados, 

evidenciando que “cada lugar é marcado por uma combinação técnica diferente e por uma 

combinação diferente dos componentes do capital, o que lhe atribui  uma estrutura técnica 

própria e específica do trabalho” (SANTOS, 1988, p. 10). Contudo, quando se têm 

condições técnicas e econômicas adequadas para o desenvolvimento produtivo, os 

condicionantes espaciais citados, que até então pareciam limitantes, são superados. 

 Essa dinâmica contraditória da lógica dos lugares, que nos afirma Santos (1988), 

é bem evidenciada no Rio Grande do Norte, quando observamos a área de cultivo do 

mamão da Fazenda Bollo Brasil, uma empresa hispano-brasileira, com sede em Mossoró, 

de produção de melão e frutas tropicais de alto padrão, tanto para o mercado europeu 

como para o mercado brasileiro (Figura 9). A Fazenda, situada próximo ao assentamento 

Maracanaú, possui uma infraestrutura produtiva, diferente da realidade local, com alta 

tecnologia e sistema de irrigação determinantes para o desenvolvimento agrícola, tendo 

o reordenamento das dinâmicas territoriais como resultado das ações e financiamentos 

pelo Estado. 
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FIGURA 9 – Área de cultivo de mamão na Fazenda Bollo Brasil Tropical Fruits, 

Mossoró/RN 

Fonte: Leandro Lima – Pesquisa de campo, 2017. 

  

 Assim, um outro dificultador da produção camponesa assentada é o acesso ao 

financiamento. Somada à assistência técnica, o recebimento de financiamento para a 

produção também corrobora com a manutenção da produção agrícola, entretanto, no Rio 

Grande do Norte apenas 26% dos camponeses assentados afirmaram receber algum tipo 

de crédito, concedido pelo Estado, para a sua produção, um percentual inexpressivo, 

frente aos 74% que não têm acesso a nenhum tipo, de acordo com o Gráfico 7. 

 

GRÁFICO 7 - Rio Grande do Norte: recebimento de financiamento para a produção  

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

 Espacialmente, observamos que as Mesorregiões Leste e Oeste são as que 

possuem o maior percentual de camponeses recebendo financiamento, sendo 33% e 28%, 

respectivamente, conforme representado no Mapa 15. Por conseguinte, refletindo a 

dinâmica da baixa produtividade e com cultivos tradicionais, as Mesorregiões Agreste 

com 6% e Central com 11%, são as que apresentam os menores percentuais de 

camponeses com algum tipo de financiamento para a produção. Segundo Gonçalves 

26%

74%

Recebem Não Recebem
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(2005), desde 1996, várias políticas de crédito, gestadas pelo Estado, foram promovidas 

com mecanismos específicos e alternativos de financiamento da produção camponesa, 

inserindo a classe camponesa ao sistema financeiro, subordinando-a. 

 As políticas de crédito, concedidas aos camponeses de reforma agrária, os insere 

na lógica da financeirização da produção, articulando-os a mais uma forma de 

acumulação do capital, expresso, sobretudo pelo sistema bancário, cujo lucro depende das 

medidas de operações governamentais (OLIVEIRA, 2007), e materializadas através das 

principais tipologias de financiamento utilizadas, a exemplo do Plano Safra e o PRONAF. 

Dessa forma, o Estado, mais uma vez, participa diretamente do intenso processo de 

reprodução ampliada do capital, afiançando a classe camponesa a um padrão de 

acumulação, tornando-a dependente de um mercado financeiro e rentista, em um 

movimento síncrono entre capitais e Estado que resulta no processo de monopolização 

do território através de suas políticas públicas de crédito concedidas via Reforma Agrária.
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          MAPA 15 – Rio Grande do Norte: financiamento da produção agrícola dos camponeses assentados por Mesorregião 
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Com isso, embora o financiamento da produção, por meio da contratação de 

empréstimos pelo camponês, seja uma forma de captação de recursos, aplicado na compra 

de alguns animais ou em materiais e equipamentos para a produção e até mesmo para 

sanar necessidades pessoais, como reformas na casa, compra de utensílios 

eletrodomésticos ou de transporte, 21% dos assentados alegaram já ter esgotado o seu 

limite de financiamento, em sua maioria por causa da dívida contraída, não conseguindo 

o investimento de retorno necessário, a ponto de cobrir o financiamento, buscando revisão 

da dívida frente aos juros cobrados (PESQUISA DE CAMPO, 2017).  São camponeses 

endividados que buscaram financiar a sua produção e diante das condições adversas, não 

conseguiram arcar com os prejuízos, seja pela irrisória margem de recurso, seja pela 

utilização indevida do dinheiro, diante da inviabilidade produtiva, sobretudo, em 

determinadas épocas do ano.  

Tipologicamente, de acordo com o Gráfico 8, o acesso ao crédito nos 

assentamentos gira em torno das linhas do Crédito Amigo (10%), do Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), com 20,9%, e do Plano Safra43 

(40%), este último com o maior percentual em todas as Mesorregiões, diante da facilidade 

do financiamento, das melhores condições e juros baixos, com foco nos pequenos 

produtores e linhas de créditos contemplando a realidade do Semiárido, na qual eles se 

encontram, conforme os relatos coletados. Por causa da produção pouco efetiva e marcada 

pelo desconhecimento das formas de acesso ao crédito, tanto pela baixa escolaridade, 

quanto pela falta de orientação e amparo, temos percentuais elevados, em todas as 

Mesorregiões, de camponeses sem acesso a formas de financiamento, tendo a área 

Agreste e Central com expressivos 93,6% e 89%, respectivamente, dos camponeses 

pauperizados, sem acesso a recursos.  

Diante de todo o universo da concessão do crédito e endividamento, há ainda entre 

os camponeses uma valorização substanciada dos recursos e financiamentos agrícolas, 

como único instrumento para a sua produção e manutenção no assentamento, em 

detrimento da conquista essencial na luta pela reforma agrária: a terra, a justiça social e a 

garantia de produtividade resiliente e digna, por parte do Estado. 

                                                           
43 As linhas de créditos identificadas nos assentamentos de reforma agrária potiguar, são todas com 

financiamento via Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). O Crédito Amigo varia entre 3 a 20 mil 

reais, já o PRONAF, entre os agricultores, apresenta uma variação de linha, sendo as mais comuns o 

PRONAF Mais Alimento e o PRONAF Microcrédito, com valores variando de 5 a 15 mil reais. No tocante 

ao Plano Safra, foi mais comum o acesso às linhas habitacionais, com valores de até 35 mil reais 

(PESQUISA DE CAMPO, 2017). 
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GRÁFICO 8 – Rio Grande do Norte: tipologia dos financiamentos para a produção 

agrícola dos assentados 

                      
Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

Assim, evidencia-se que, no tocante à reforma agrária, o financiamento agrícola  

se constituiu uma das principais frentes da ação do Estado para minimizar os impactos 

produtivos e a pressão camponesa, embora sem o devido planejamento, acompanhamento 

e amparo, tendo o seu lastro de sustentação operacionalizado pelo capital, a partir de 

instituições financeiras públicas e privadas44, fazendo com que o Estado acabe 

referendando os interesses dos setores reacionários e capitalista do campo, não 

contribuindo para a melhoria das condições de vida e de produção dos sujeitos 

beneficiados pela política de reforma agrária 

 Nessa contraditória realidade, e ainda capturando as formas de sujeição 

camponesa por meio da produção, também verificamos, nas múltiplas formas de 

comercialização, o papel do mercado e os elementos que monopolizam a circulação da 

mercadoria agrícola camponesa, mecanismos reguladores do que deve ser produzido e 

dos preços estabelecidos pelo camponês. 

 

4.2.3. O mercado e o destino da produção dos camponeses assentados no Rio Grande 

do Norte 

 

A realidade da reforma agrária potiguar, a partir das ações do Estado e do capital, 

vai constituindo um modelo de produção camponesa orientado pelo mercado, desde a 

produção em si, até a comercialização. Na produção, diante dos aspectos naturais 

                                                           
44 Dentre as principais instituições de financiamento agrícola, destacamos: Banco do Brasil S.A., Banco do 

Nordeste do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal S.A, bem como algumas companhias e cooperativas de 

crédito, a exemplo Banco Cooperativo do Brasil e do Sistema de Crédito Cooperativo (BACEN, 2020). 

6% 4%

9,70%

3,20%
8%

15,30%

6,40%
5,30% 13%

2% 2,50% 3%

67%

93,60%
89,00%

72%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Leste Agreste Central Oeste

Crédito Amigo Pronaf Plano Safra Outros Não tem financiamento



166 
 

adversos, do tamanho reduzido dos lotes e da área destinada para o cultivo, bem como da 

falta de infraestrutura instalada e de uma assistência técnica efetiva, há uma dependência 

do mercado de insumo químicos, este em maior grau, máquinas e equipamentos, além do 

mercado de crédito e financiamento, o qual torna os camponeses subsumidos ao capital, 

reféns desses mercados para a própria permanência no assentamento e garantia da sua 

reprodução social, a partir da sua produção. 

No âmbito da distribuição e do mercado, toda a mercadoria agrícola também vai 

sendo monopolizada pelo capital, para que se aproprie da mais-valia e, 

consequentemente, da realização do lucro, colocando o camponês à mercê do mercado 

capitalista, que, na relação desigual, vende seus produtos por um preço mais baixo, 

inferior aos demais alimentos e produtos de que ele necessita para a sua sobrevivência, 

diante da sua inserção marginal no mercado, com uma dependência cada vez maior dos 

mercados locais, estabelecidos em sua maioria pela dinâmica das feiras livres, e pela 

presença do atravessador. 

Em uma análise macro, dos 45% dos camponeses que obtêm renda proveniente 

da sua produção, 29,7% mantêm vínculo econômico direto com os consumidores, por 

meio das feiras livres e os mercados locais, onde comercializam o seu excedente enquanto 

valor de troca, almejando comprar outros produtos, em especial, destacam-se os 

camponeses produtores de hortaliças, do feijão, do milho e da batata-doce. Do restante, 

15,3% mantêm vínculos diretos com atravessadores ou empresas, estes que extraem o 

sobre trabalho camponês, contido na mercadoria agrícola e convertendo-o em lucro, valor 

extra que deveria ser retido pelo camponês, mas é realidade que se converte na produção 

da castanha-de-caju, no leite, da mandioca e na produção do abacaxi, da banana e da 

manga, que se dá integrada à agricultura empresarial. 

 Fica evidente que a sujeição camponesa e a Lei do Valor, teorizada por Chayanov 

(1974), não se efetivam diretamente na sua produção, porque a produção camponesa 

ainda hoje contempla dinamismo próprio, como a mão-de-obra familiar, que não é 

norteada pelo lucro, diferentemente da realidade capitalista. Torna-se importante também 

compreendermos não só o que os camponeses produzem e como produzem, mas também 

para quem produz, a fim de concebermos o destino dos produtos cultivados pelos 

camponeses e a forma da sua oferta.  

Conforme apresentamos no Gráfico 9, quanto ao destino da produção dos 

camponeses assentados, incluindo o cultivo para o seu autoconsumo, percebemos que 

28% destes ofertam o restante dos produtos nas Feiras Livres das cidades mais próximas, 
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apresentando formas de produção articulada, baseada na policultura, mobilizando forças 

sociais e os valores coletivos dos demais camponeses no assentamento para ‘fazer chegar’ 

e venderem sua produção nas Feiras. Vemos que, mesmo na lógica do mercado, os 

camponeses não rompem com seus valores culturais e a produção, em que as relações 

solidárias e coletivas prevalecem, fomentando uma produção para atender às dinâmicas 

urbanas da proximidade dos assentamentos. 

 Segundo Abramovay (1998), na realidade camponesa, o mercado é apenas um 

elemento de mediação, com critérios predominantemente econômico, elegendo apenas a 

produção de mercadoria, não modificando as relações sociais de produção camponesa, 

pois a permanência de uma relação familiar propicia uma maior acumulação capitalista. 

 

GRÁFICO 9 – Rio Grande do Norte: destino da produção dos camponeses assentados 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

 Ainda em grau de destaque, predominaram 30% dos camponeses assentados 

destinando a sua produção para atravessadores e uma parcela para o seu autoconsumo. 

Para estes, nas condições mais precárias de inserção, o mercado não é um meio de destino 

da sua produção, mas essencialmente uma saída dos seus produtos. Com isso, o valor do 

produto é inferior aos custos de produção, pois o atravessador absorve parte da renda, 

tornando o sujeito camponês uma parte do circuito produtivo, cabendo-lhe apenas 

produzir matéria-prima e alimentos, a partir de um trabalho árduo com irrisória 
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remuneração, quando comparado com os lucros dos atravessadores, ampliados com a 

agregação de valor ao produto final, ainda que esta agregação de valor se realize apenas 

com a embalagem do produto.  

No tocante aos mercados institucionais, que têm o Estado como mediador da 

compra para os estabelecimentos públicos, sobretudo, através das políticas do PAA45 e 

do PNAE46, garantindo um preço acima do mercado capitalista propriamente, 15% dos 

camponeses ofertam diretamente aos mercados institucionais e 11%, além do mercado 

institucional, ainda distribui sua produção com atravessadores, pois o limite máximo de 

compra estabelecido nos mercados institucionais, diante da pluralidade dos camponeses 

vinculados, permite que estes entreguem o restante da produção ao atravessador. Em 

menor destaque, temos o percentual de 3% dos camponeses ofertando sua produção para 

as agroindústrias, estes com maior infraestrutura produtiva diante das exigências 

estabelecidas pelas agroindústrias. 

Portanto, o camponês mantém uma tensa relação de expropriação com o mercado 

capitalista, no qual o capital avança buscando ocupar todos os lugares, pela sua 

capacidade de se redefinir diante da diversidade camponesa. Nesse sentido, ao 

observarmos o Mapa 16, encontramos toda essa capilaridade do capital e os diversos 

mecanismos de cooptação da produção camponesa. Chamamos a atenção para o alto 

percentual de produção para o autoconsumo em todas as mesorregiões, sendo a 

mesorregião central com o maior percentual de 32%, o que denuncia o menor nível 

técnico e condições adversas da área, tal como já discutimos. Esse grande quantitativo da 

produção para o autoconsumo, também evidencia que os assentamentos potiguares 

materializam formas de sobrevivência para os camponeses, ao produzirem somente para 

o autoconsumo, sobra mão-de-obra, fazendo com que este busque formas de renda não-

agrícola, como discutiremos mais adiante.  

 

 

 

                                                           
45 O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) foi criado em 2003 e possui duas finalidades básicas: 

promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar, incluindo assentados de reforma 

agrária. 
46 O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) visa garantir por lei a compra de 30% da merenda 

escolar vinda da produção da agricultura familiar, incluindo assentados de reforma agrária, visando 

estimular o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades.  
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   MAPA 16 – Rio Grande do Norte: destino da produção dos camponeses assentados por Mesorregião 
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Cabe destacar, por fim, a persistente predominância, em todas as mesorregiões, 

do atravessador e, em menor grau, da inserção camponesa nos mercados institucionais.  

Os mercados institucionais são um instrumento de compra da produção camponesa, 

estabelecidos pelo Estado, de forma mais igualitária, reconhecendo e pagando por um 

valor mais acessível de mercado ao camponês e promovendo uma alimentação de melhor 

qualidade às suas instituições, sobretudo, às escolas, com um percentual mais expressivo 

de 22% na mesorregião Oeste, predominando a compra de frutas e, em seguida, de 18% 

e 13% nas mesorregiões Agreste e Leste, respectivamente, sendo um mercado potencial 

comprador de hortaliças (PESQUISA DE CAMPO, 2017). 

De forma mais predatória, pelos mecanismos que já destacamos, predomina, em 

todas as mesorregiões, a presença do atravessador, com um percentual de 23% na área 

Central, 17% no Agreste, 16% no Leste e 15% no Oeste. Geograficamente, conforme 

pesquisa de campo realizada, percebemos três principais produtos de maior interesse dos 

atravessadores: a castanha-de-caju, na mesorregião Oeste, e o leite, na mesorregião 

central e agreste, de acordo com a Figura 10. Em relação à castanha-de-caju, além de todo 

processo de preparo do pedúnculo altamente degradante, desde a torra até a retirada e 

limpeza do fruto, em um sistema de tratamento realizado por toda família, inclusive, pelas 

crianças, com muitas perdendo suas digitais pelo contato com o LCC47 que corrói a pele, 

o preço das sacas repassado para o atravessador é muito inferior ao do mercado. 

 

FIGURA 10 – Produtos camponeses de maior compra por parte dos atravessadores: 

assentamento Boa Fé (A – Mossoró) e São Francisco (B – Cerro Corá) 

Fonte: Leandro Lima – Pesquisa de campo, 2017. 

 

 Conforme os relatos colhidos, percebemos que a falta de um transporte para escoar 

a sua produção e as dificuldades que encontram ao sair do assentamento para tentar 

                                                           
47 O Líquido da Castanha de Caju, mais conhecido como LCC, é um óleo ácido presente na casca da 

castanha de caju. Ao grudar na pele, este é difícil de tirar, pois tem em sua composição ácido anacárdico, 

que corrói a pele, provoca irritações e queimaduras químicas (EMBRAPA, 2017). 

A) A) B) 
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comercializar a castanha in natura fazem com que os camponeses entreguem toda a sua 

produção aos atravessadores na própria comunidade, o que reduz a renda da família. Só 

a título de mensuração, durante a pesquisa de campo, os camponeses relataram 

estabelecerem preços incomuns para o atravessador, variando entre 6 a 12 reais o quilo 

do pedúnculo, uma variação atrelada à coloração, ao tamanho e à integridade do produto 

(PESQUISA DE CAMPO, 2017). 

 Já na produção do Leite, os camponeses ao apresentarem uma infraestrutura 

maior, produzem e entregam diretamente para as agroindústrias das mais variadas, seja 

de Leites, Iorgutes e seus derivados, seja de queijo, além do consumo próprio e a venda 

local, em menor escala. O leite in natura, entregue pelos camponeses nas agroindústrias, 

gira em torno de R$ 0,90 a R$ 1,20, o que evidencia claramente processos de 

monopolização da circulação e os níveis de sujeição ao mercado da mercadoria agrícola 

camponesa (PESQUISA DE CAMPO, 2017). 

 Nessa realidade, de forma mais ampla, ainda constatamos que a renda agrícola, 

obtida pelos camponeses, tem sido pouco expressiva, com o valor total do rendimento 

médio real da comercialização do excedente, retirados os custos de produção, inferior a 

um salário mínimo mensal, rendimento este que abarca 88% dos camponeses assentados, 

conforme aponta o Gráfico 10. De forma mais pontual, identificamos 11% dos 

camponeses com rendimento médio mensal de um salário mínimo e apenas 1% ganhando 

entre dois e três salários mínimos. Vale salientar que o alto percentual de camponeses, 

com rendimentos irrisórios, está relacionado às dificuldades produtivas enfrentadas no 

âmbito do assentamento e seus condicionantes (aspectos naturais e área), somada à falta 

de amparo do Estado, por meio do conjunto de ações que deveriam permear a reforma 

agrária, em especial da assistência técnica, bem como das imposições do mercado.  
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GRÁFICO 10 – Rio Grande do Norte: rendimento médio mensal da renda agrícola dos 

camponeses assentados  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

 Já com relação aos camponeses que auferem uma renda média de um salário ou 

entre dois e três salários mínimos, estes se concentram mais fortemente nas Mesorregiões 

Leste e Agreste potiguares, tendo uma produção com sistema próprio de escoamento, 

abastecendo diretamente os mercados urbanos mais próximos, com uma escala de 

produção um pouco mais significativa e uma relação direta com o consumidor final, em 

detrimento do atravessador. 

Frente a essas contradições, podemos perceber que o capital monopoliza o 

território sem territorializar-se, através da sua forma monopolista. Já que os 

assentamentos são terras públicas e não de domínio do capitalista, este busca criar 

condições, necessidades e mecanismos para sujeitar a renda da terra na prática agrícola 

camponesa, sendo necessário desvendarmos. Portanto, a partir da análise que realizamos, 

a apropriação da renda da terra, tanto pode estar na produção quanto na circulação, pois  

 

el capital crea mecanismos para subordinar la actividad agrícola, 

monopolizando el territorio, pero sin territorializarse. Esto ocurre a través 

del monopolio ejercido en la circulación de la producción agrícola. Los 

segmentos agrícolas con menor territorialización del capital son aquellos 

destinados al mercado interno. Estos productos formam parte de las 

materias primas para la agroindustria y para alimentos para el consumo 

in natura. Estos segmentos se presentam menos capitalizados, con menor 

incorporación de tecnología al proceso productivo y, la explotación de 

esas culturas se realiza predominantemente en las unidades de 

producción con menor dimensión (LOCATEL & HESPANHOL, 2003, 

p. 3).  
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 Nesse processo de sujeição, de acordo com Amin e Vergapoulos (1977), ocorre 

também a drenagem da riqueza produzida pelo trabalho camponês para as mãos do 

capitalista, mediante a sujeição da renda da terra. No caso do camponês, pelo trabalho na 

terra de caráter familiar, logo ele se insere no mercado pelo seu produto e pelo trabalho 

nele contido, cuja exploração se realiza de forma indireta e não na forma direta, como 

ocorre com um trabalhador operário. Dentro dessa dinâmica, a monopolização se 

evidencia pela crescente dependência do camponês em relação ao capital, embora, tal 

como afirma Martins (1983), não ocorra a sujeição real, mas formal do trabalho. 

 A dimensão real da sujeição do trabalho pelo capital irá se alocar na mão-de-obra 

sobrante, entre aqueles camponeses que não estão, de nenhuma forma, produzindo nos 

assentamentos ou produzem de forma irrisória, frente às garantias não assistidas 

institucionalmente e no âmbito da política de reforma agrária. As ações que, após a 

conquista da terra, deveriam ocorrer são ínfimas, não possibilitando a reprodução 

camponesa. Estabelecem assim o paradoxo da atuação do Estado, compreendido como 

expressão do capital, desregulamentando a produção camponesa assentada e fazendo com 

que estes busquem outras formas de sobrevivência, a partir da venda da sua força de 

trabalho. 

 

4.3 REPRODUÇÃO AMPLIADA DO CAPITAL A PARTIR DA EXPLORAÇÃO DA 

FORÇA DE TRABALHO CAMPONESA: o trabalho acessório e o trabalho não-agrícola 

no campo 

 

 Ao buscarmos compreender o processo de monopolização do território pelo 

capital e suas múltiplas determinações sobre a produção camponesa assentada, 

evidenciamos os processos de expropriação formal do trabalho ao capital, a partir da 

sujeição da renda territorial, onde o capital domina todos os setores a jusante e a montante 

em que a produção camponesa se insere, compactuada com o Estado diante das ausências 

de garantias da reforma agrária. Segundo Martins (1981, p. 177) “subordinando a 

produção de tipo camponês, o capital mostra-se fundamentalmente interessado na 

sujeição da renda da terra, que é a condição para que ele possa sujeitar também o trabalho 

que se dá na terra”. 

 Com isso, embora seja o trabalho, a partir da reprodução simples camponesa que 

comande a produção, o controle do capital surge em um outro movimento, na oferta e 

dependência dos insumos e máquinas e na circulação e comercialização, ao comprar as 

mercadorias camponesas. O capital não tem o controle completo do trabalho na produção, 
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pois, como afirma Martins (1981), não é neste momento que o trabalho está subordinado, 

existindo uma significativa diferença entre a subordinação no modo de produção 

capitalista e não-capitalista. Assim, para Mészáros (2002) se no modo de produção não-

capitalista a sujeição existe através da coerção do mercado econômico, a partir de um 

aparato político e ideológico que viabiliza a subordinação da produção excedente, como 

bem observarmos na realidade dos camponeses assentados, no modo de produção 

capitalista, a exploração ocorre através de mecanismos puramente econômicos. 

 Percebemos, assim, que a manutenção e expropriação das relações não-capitalista 

camponesa, nesse movimento dialético, não são a única forma do capital atuar nos 

assentamentos de reforma agrária potiguar. Este também busca uma outra forma de 

garantir sua reprodução organizacional, por meio da sujeição real, a partir da apropriação 

direta da força de trabalho camponesa, levando a alterações substanciais do sujeito 

camponês e da sua permanência na terra garantida pela reforma agrária, com ampliações 

das relações assalariadas, em substituição às relações próprias da produção camponesa. 

 O Estado passa a desempenhar um papel contraditório nesse processo, não se 

constituindo em si mesmo, enquanto uma estrutura de comando e garantias da reforma 

agrária, mas referendando os interesses dos setores mais reacionários do meio rural, 

possibilitando que o capital seja presente em todas as esferas, como um modo de controle 

do metabolismo social (MÉSZÁROS, 2002), em especial, do Ser Camponês. Com isso, 

a autonomia camponesa, conforme teoriza Campos (2006) passa a ser cerceada, 

sobretudo, a consciência da função social da terra e da prática agrícola nos assentamentos, 

como forma de superação da subalternidade perante o capital. Ainda segundo Campos 

(2006), tal autonomia reside na capacidade camponesa de produzir alimentos, diretriz 

basilar da política de reforma agrária, ao ter que assegurar assentamentos 

economicamente úteis, não dependendo de outros segmentos para o consumo familiar 

(INCRA, 2012). 

 No entanto, afetada pela fase atual do capitalismo e do seu processo de 

reestruturação, intensificada pelas políticas neoliberais, a política de reforma agrária, 

como possibilidade, cria e recria o campesinato, ou seja, cria novas frações da classe 

camponesa que agora sai do núcleo familiar, migrando para outras localidades, a fim de 

disponibilizar sua força de trabalho para outras atividades econômicas, consideradas 

como secundárias ou alternativas, mas necessária para garantir a sua existência. Nesse 

sentido, com uma produção que não supre as necessidades familiar ou sem nenhum tipo 

de produção, a única mercadoria que restará ao camponês, enquanto estratégia necessária 
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para a sua existência e reprodução será a venda da sua força de trabalho, sob a lógica do 

trabalho acessório. 

O trabalho acessório, praticado pelo camponês, representa assim o rompimento da 

possibilidade do trabalho autônomo e concreto no assentamento, é o momento mais 

extremo em que o camponês passa a exteriorizar sua força de trabalho para além do lote, 

tornando o seu trabalho concreto, produtor de valores de troca (MARTINS, 1996). O 

camponês passa a viver assim dois universos distintos, em uma permanente dicotomia 

seja no assentamento, seja no local em que vende a sua força de trabalho, para Martins 

(1996, p. 59) “no lugar de origem, suas relações são baseadas na produção direta dos 

meios de vida; no lugar de destino, suas relações são mediatizadas pelo dinheiro”. 

Dessa forma, impossibilitados de se reproduzirem nos assentamentos 

conquistados no processo de luta pela terra, na tentativa de auferir renda para a sua 

subsistência e do núcleo familiar, os camponeses passam a vender a sua força de trabalho 

na cidade ou mesmo no campo, nas agroindústrias próximas ou até mesmo para 

agricultores mais capitalizados, que geram ocupações excedentes. São, no geral, 

atividades produtivas marcadas pela sazonalidade, com alto grau de exploração e baixa 

remuneração, o que leva os camponeses a endossarem o contingente de trabalhadores 

precários e informalizados, onde se situa, diante do mundo do trabalho, a maioria 

esmagadora da classe trabalhadora (ANTUNES, 2003). 

Frente a esse contexto, ao analisarmos a realidade nos assentamentos de reforma 

agrária do Rio Grande do Norte, constatamos percentuais variados de camponeses que 

vendem sua força de trabalho, a partir de um conjunto de atividades produtivas 

alternativas, de grande heterogeneidade e complexidade, compondo uma rede de 

multifuncionalidades (SANTOS, 2012), que integra ou se soma a outras atividades 

produtivas no assentamento, a fim de garantir a reprodução camponesa. Com isso, nossa 

pesquisa de campo evidenciou que 39% dos camponeses assentados desenvolvem 

diversas atividades nos assentamentos e nas localidades próximas que agrupamos em 

ocupações diversas/esporádicas (Gráfico 11), denominadas pelos camponeses de 

“serviços de bico”, compreendendo atividades remuneradas de limpeza de áreas/terrenos, 

serviço de poda, manutenção de cercas, serviços de borracharia, carpintaria e consertos 

em geral (PESQUISA DE CAMPO, 2017). 

 

 



176 
 

GRÁFICO 11 – Caracterização percentual dos camponeses assentados em trabalho 

acessório no Rio Grande do Norte 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 

  

As atividades desses camponeses não afetam a sua reduzida produção agrícola e 

a prática de criação de animais voltada para o autoconsumo, caracterizando-se 

basicamente como estratégia de um rendimento excedente para a compra de outros 

produtos, demonstrando uma diversificação estratégica na reprodução camponesa, a fim 

de garantir, minimamente, os padrões de autonomia e dependência. Compreendida como 

atividades não-agrícolas, os trabalhos realizados pelos camponeses estão, na verdade, 

ligados ao seu saber-fazer, como necessidade da sua vivência e sociabilidade, entretanto 

mediada pelo dinheiro como elemento de troca, apresentando os menores rendimentos, 

com serviços variando de R$ 40,00 a R$ 70,00 diários, com uma grande variação no preço 

cobrado (PESQUISA DE CAMPO, 2017). 

 Enquanto estratégia de sobrevivência, os trabalhos não-agrícolas nos 

assentamentos potiguares se caracterizam por prestação de serviços, que replicam o cerne 

da regulação capitalista nos assentamentos, pelo pagamento, a partir de um preço 

estabelecido entre as partes, contribuindo para o melhoramento da renda dessa parcela 

dos camponeses que tem uma pequena produção agrícola e dependem de transferências 
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das políticas sociais. Para Marés (2003), ao desenvolver um trabalho não-agrícola, o 

camponês continua pertencendo ao campesinato, pois mesmo vendendo sua força de 

trabalho, guarda as tradições organizativas do trabalho e da produção, sendo uma 

alternativa aos problemas que afetam o seu lugar de vivência, a permanência na terra. 

 Todavia, evidenciamos os camponeses economicamente mais vulneráveis, pois 

não apresentam possibilidade de resguardar sua essência, combinando uma 

multifuncionalidade de atividades, como trabalho agrícola e não-agrícola, restando 

somente, na busca pela sua reprodução, o trabalho fora do assentamento. Para esses 

camponeses pauperizados, o trabalho acessório é uma estratégia decisiva para garantir o 

seu rendimento, mesmo que fora do assentamento, migrando pendularmente para 

conseguir manter a sua sobrevivência e da sua família. Considerando a realidade da 

reforma agrária potiguar, encontramos múltiplos segmentos: pedreiro/servente (15%), 

diarista/ajudante (10%), auxiliar de serviços gerais (9%), autônomo/prestador de serviços 

(7%), comerciário (5%), trabalhador da Agroindústria (4%) e cargos comissionados no 

serviço público (3%). 

 A serviço da cidade, especificamente, os camponeses assentados no Rio Grande 

do Norte realizam trabalhos como pedreiro ou servente de pedreiro, este último sendo em 

sua maioria os seus filhos mais jovens, em pequenas e médias construções; prestam 

serviços como autônomos, seja de pintura, jardinagem, segurança noturno, em lava-jato 

de veículos, fazem faxina enquanto diarista e empregadas domésticas, este realizado em 

sua totalidade por mulheres48, além de comercializarem artesanato, doces e confeitarias, 

feitos de forma caseira para vender na cidade; trabalham de forma temporária, no 

processo de colheita de algumas empresas agrícolas ou no beneficiamento do produto; e 

até mesmo na prefeitura, ocupando cargos comissionados e exercendo a função de 

motorista, liderança local ou mesmo de zelador, na própria prefeitura (PESQUISA DE 

CAMPO, 2017). 

 Nessa dinâmica, percebemos camponeses e filhos de camponeses da reforma 

agrária que, na impossibilidade de se reproduzirem na terra conquistada, vendem sua 

força de trabalho na cidade, representando 51% dos assentados que desenvolvem trabalho 

fora do assentamento. Diante das múltiplas caracterizações do trabalho acessório, 

                                                           
48 Para mais estudos sobre a divisão do trabalho entre a família camponesa, no tocante ao papel que os 

jovens exercem, inclusive como mão-de-obra migrante, e as relações de gênero, destacando a importância 

que a mulher exercer diante do papel que ocupa dentro e fora do assentamento, ver ROSSINI (2006) e 

CARVALHO (1978).  
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percebemos uma mudança significativa na intencionalidade dos assentados, dependentes 

do trabalho não só como propósito para a reprodução familiar, mas sobretudo para reserva 

monetária, em especial, para aquisição de bens de consumo, a exemplo da tão sonhada 

moto ou do carro, dentre os mais relatados em campo.  

São atividades que retiram a essência do camponês e o liberta, paulatinamente, da 

dinâmica agrícola no assentamento, por isso, apesar de toda coleta e aplicação dos 

questionários de forma minuciosa, há uma probabilidade de uma subdeclaração nos dados 

do trabalho acessório, uma vez que os assentados ficavam temerosos de revelar sua 

inserção em outros tipos de trabalho, com medo de represálias por não estarem cumprindo 

o conjunto de providências, para o uso da terra, estabelecido nas diretrizes da PNRA.  

Certamente, esses camponeses que vendem sua força de trabalho para terceiros, 

mesmo depois de assentado, são mais expressivos, formando um contingente que 

Delgado (2010) denominou de “assalariados rurais”, com trabalhos intensos, sem nenhum 

direito garantido, de caráter informal e temporário, por meio das subcontratações, 

terceirizações de tarefas e serviços exercidos pelos camponeses no processo de sujeição 

do trabalho ao capital, expropriando dos meios de produção e dos instrumentos de 

trabalho, anulando toda e qualquer forma de autonomia desses sujeito, mesmo as formas 

mais precárias de autonomia produtiva, anteriormente exercida nos assentamentos.   

Para Balsan (2006), há um processo de proletarização em curso que tende a atingir 

e sujeitar os camponeses assentados, porém, de forma pontual, tomando por base a 

realidade do Rio Grande do Norte, esse processo está distante no contexto dos 

assentamentos, uma vez que encontramos um número irrisório de camponeses com 

emprego formal, legalmente gozando dos direitos trabalhistas, sobretudo, fixado no meio 

urbano, a maioria estava em condições de informalidade e atividade temporária, tendo o 

trabalho apenas como um meio acessório, como condição de sobrevivência. Os 

camponeses potiguares assentados, que praticam o trabalho acessório, migram para 

trabalhar, mas retornam aos seus assentamentos, no intuito de manter suas relações sociais 

e as pequenas práticas agrícolas que barateiam a sua reprodução familiar. 

De forma esporádica, apenas os 9% dos camponeses, que trabalham como auxiliar 

de serviços gerais em parques eólicos e os 3% que estão em cargos comissionados na 

prefeitura, ainda conforme o Gráfico 10, gozam de um contrato de trabalho legal, com 

direito a rendimentos proporcionais ao trabalho, 13° salário e férias, embora sejam 

empregos sazonais e considerados como subcontratações, pelo baixo salário e uma 

intensa atividade laboral, podendo até serem considerados como semiproletário, tal como 
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propõe Germer (2004, p. 271) para denominar “os camponeses, em situação de 

precariedade com a terra e demais recursos produtivos [...] que se veem obrigados a 

recorrer ao trabalho assalariado, mesmo que temporário e fora do seu pequeno 

estabelecimento, a fim de complementar a manutenção familiar”. 

Como semiproletário, o trabalho camponês constitui uma atividade de troca 

realizada pelo agente econômico que, apesar de ser regida por contrato, em uma relação 

formal de igualdade, escamoteia o processo real de produção e transferência de mais-

trabalho (MARTINS, 1996).  Parafraseando Santos (2012), de forma prática, uma parcela 

considerável dos camponeses assentados no Rio Grande do Norte adensa um exército de 

reserva de mão-de-obra barata, à disposição do capital urbano-industrial, viabilizado pelo 

Estado, com isso 

 

Nas relações sociais, portanto, nas relações de poder, a fragilidade do 

rural, em relação ao espaço econômico mediado pelo Estado, cria e recria 

a predisposição do rural em ceder a sua formação para o urbano. O rural 

considerado fixo e rígido cede braços e capitais ao urbano fluido, líquido, 

maleável ao movimento e à dinâmica do capital (SANTOS, 2012, p. 242). 

 

Nessa dinâmica, o que vemos é a ampliação do desenvolvimento desigual e 

combinado do capital, que visa à alimentação e retroalimentação sociometabólica do 

sistema (MEZÁROS, 2002) nos assentamentos, reflexo, a um só tempo, das dinâmicas 

sociais e parte inerente de sustentação da crise estrutural do capital, criando e recriando 

relações capitalistas. Objetivamente, aproveitando-se da inexistência de um sistema 

estruturado que possa garantir a autonomia das famílias assentadas nas áreas de reforma 

agrária potiguar, a tendência do capital é de “se utilizar do trabalho camponês como mão-

de-obra barata, com a finalidade de obter maior acumulação através da mais-valia, 

produzida nessas relações” (MACHADO; CASALLINHO, 2010, p. 69).  

Com isso, capturamos nos assentamentos do RN alguns conjuntos de formas e 

valores que marcam todo o processo de valorização do capital e a subordinação dos 

camponeses a sua lógica, direta ou indiretamente. Na Figura 11 (A), observamos o 

transporte coletivo no PA José C. Silva, disponibilizado pela prefeitura, diariamente, para 

a manutenção do deslocamento pendular camponês até a área urbana do município de 

Macaíba, com objetivo de levar os camponeses, em condições de trabalho acessório, para 

desenvolverem suas atividades na cidade. Segundo relatos dos entrevistados, o transporte 

faz a rota entre o assentamento e a cidade quatro vezes ao dia, utilizado tanto para os 

trabalhadores, como para os demais assentados que precisam resolver pendências na 
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cidade, ter acesso a algum serviço médico ou educacional e a compra dos demais 

mantimentos. 

 

FIGURA 11 – Elementos do trabalho acessório nos assentamos José Silva (A - Macaíba), 

Nossa Sr.ª das Vitórias (B - Florânia) e Venâncio Zacarias (C - Macau)  

Fonte: Leandro Lima – Pesquisa de Campo, 2017. 

 

A Figura 11 (B), mostra, a partir do PA Nossa Senhora das Vitórias, localizado no 

município de Florânia, toda a materialidade do Parque Eólico ao fundo, que emprega, de 

forma temporária, a mão-de-obra camponesa na construção civil, com o intuito de 

realizarem a obra das casas de máquinas, das cercas e a manutenção de alguns acessos até 

os aerogeradores. Tal contraste evidencia como o capital atua, explorando 

economicamente o conjunto de atributos associado ao território, como o meio ecológico, 

além da implementação de todo um sistema de engenharia, proporcionando fluidez às 

ações hegemônicas junto ao Estado, em detrimento de ações e disponibilidade de 

matérias-primas que garantam a existência camponesa, esta que, praticamente, coabita o 

mesmo espaço do parque eólico.  

Por fim na Figura 11 (C), temos um combinado de forma e vivência camponesa 

no PA 1° de Maio, localizado no município de Caraúbas, de modo bastante complexo. 

Um camponês assentado utilizando o uniforme de uma oficina, tangendo o seu próprio 

gado de leite com a moto, evidenciando que os mecanismos de subordinação capitalista 

e não-capitalista se conectam. Observamos, assim, que ora prevalece a subsunção formal, 

pela prática agrícola desenvolvida e comercializada, ora a subsunção real do trabalho, 

através da atividade acessória desenvolvida pelo assentado. 

Verificamos, em muitos casos, a sobreposição de variados mecanismos e 

estratégias de rentabilidade alternativa pelo camponês, a fim de garantir a reprodução de 

toda família no lote, conquistando uma média salarial 27% maior do que os camponeses 

que vivem da produção agrícola. De forma específica, conforme aponta o Gráfico 12, 

A) B) C) 
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desenvolvendo o trabalho acessório, 55% dos camponeses apresentam uma média salarial 

de menos de 1 salário, 38% destes de 1 salário e 7% entre 2 a 3 salários, o que ainda 

representa uma situação de extrema dificuldade, face às duras condições de trabalho a 

que são submetidos. 

 

GRÁFICO 12 – Rio Grande do Norte: média salarial do trabalho acessório dos 

camponeses assentados  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

Como bem resume Santos (2012, p. 244), em meio a toda essa condição marginal  

 
a manutenção e permanência desse sujeito camponês  se faz essencial 

para o conjunto da sociedade, especialmente em razão das funções 

específicas que lhe é atribuída e de seu papel na divisão do trabalho, 

cabendo-lhe a produção de alimentos que abastece o mercado interno, de 

modo que este sujeito é duplamente explorado, social e espacialmente 

primeiro porque, ao produzir e comercializar alimentos a baixos preços 

torna-se possível o pagamento de baixos salários à mão-de-obra 

empregada em todos os setores da economia. E segundo, porque seu 

modo de reprodução simples, realizada com baixos custos, assegura a 

existência de força de trabalho sobrante. 

 

 Contudo, no quadro do neodesenvolvimentismo analisado e do processo de 

sucateamento dos assentamentos rurais, que avançaram exponencialmente nos últimos 

dois anos, somada à acentuada diferenciação econômica dos camponeses, a dinâmica do 

trabalho acessório e não-agrícola, no contexto da reforma agrária, é uma poderosa 

tendência que se constituí e que já marca as incertezas da qualidade de vida e capacidade 

de reprodução camponesa. Como se não bastasse, o Estado, enquanto agente da reforma 

agrária, ainda irá estabelecer mecanismos de apropriação da renda absoluta pelo capital, 

a partir da constituição de um mercado de terras. 
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4.4 REPRODUÇÃO AMPLIADA DO CAPITAL A PARTIR DO MERCADO DE 

TERRAS PARA A REFORMA AGRÁRIA 

 

 Como já apontamos, a Política de Reforma Agrária está intimamente vinculada à 

reprodução ampliada do capital, viabilizada basilarmente pelas ações do Estado. Sob o 

controle hegemônico, vimos como a produção e o trabalho camponês vão se convertendo 

em mercadorias no interior do sistema capitalista, frente a mecanismos de sujeição 

regulado pelo mercado. No entanto, diante da capilaridade da reprodução ampliada do 

capital, queremos evidenciar ainda a sua inserção na estrutura fundiária, ou seja, nos 

processos de desapropriação de terras para fins de reforma agrária, com a complexa 

formação dos mercados de terras e da extração da renda absoluta no movimento do 

capital. 

 Historicamente, o mercado de terras tem suas bases oficiais com a promulgação 

da Lei de Terras de 1850, ao estabelecer a sua aquisição por meio da compra, em moeda 

corrente. A terra então passa a ter fator jurídico que garante a posse ao seu proprietário, 

transformando-se em um elemento definidor e diferenciador de classe e das relações de 

poder estabelecidas, sobretudo, em meio a todo processo de libertação dos escravos, 

fazendo com que o capital monopolista, rapidamente, seja transferido da base 

escravocrata para o controle da terra, consolidando assim o poder político, no Brasil, 

formado pelos latifundiários, donos de terras, e da classe camponesa pauperizada, sem 

acesso à terra e que depende dela para viver (MARTINS, 1986). 

 De forma cativa, a terra se torna uma força produtiva na sociedade capitalista, e a 

sua posse se torna um componente fundamental para o movimento do capital, não só para 

a manutenção das relações sociais de produção no campo, mas também constituindo um 

instrumento de poder. Dessa forma, a histórica concentração fundiária no Brasil permite 

um recorrente processo de acumulação do capital, sendo o monopólio da propriedade 

privada a base sobre a qual se assenta a renda da terra absoluta (OLIVEIRA, 2007), em 

contraposição aos interesses da sociedade como um todo, inclusive para a Reforma 

Agrária. 

Assim, enquanto elemento fundamental para a Reforma Agrária, a terra passa a 

ser regulada pela lei da oferta e da procura no sistema capitalista, fazendo com que as 

desapropriações de terras pelo INCRA sejam condicionadas por um conjunto de fatores 

de flutuação de preços e expectativa de ganho por parte do capital (PLATA, 2001), pois 

o Estado abdica do seu estratégico poder de comandar o processo de democratização da 
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propriedade fundiária e institui o capital. Nesse sentido, de acordo com Filho (2006, p. 8) 

o Estado “transfere para os proprietários a autonomia de determinar a escala, o preço, o 

espaço e o tempo da reforma agrária. Enquanto isso, ao Estado cabe apenas o papel de 

financiar, conceder assistência técnica e avaliar os projetos criados”. 

 Com isso, a renda da terra absoluta, no espaço agrícola, resulta da contradição 

existente entre classes ou frações de classe na sociedade capitalista (OLIVEIRA, 2007) 

que, monopolizada pelo capital agrário, estabelece um tributo a ser pago pelo Estado, no 

intuito de democratizar a posse da terra para fins de reforma agrária. Conceitualmente, 

esse processo de negociação da terra a um preço determinado, realizado pelo Estado, 

através do INCRA, junto aos proprietários fundiários, vai constituir o mercado de terras 

para a Reforma Agrária.  

De acordo com o Manual de Obtenção de Terras e Perícias Judiciais (INCRA, 

2014), o fator terra, para fins de desapropriação, depende fortemente da oferta, da 

localização e, do ponto de vista agronômico, da fertilidade pedológica e qualidade das 

terras enquanto ativos naturais, sendo estes elementos fundamentais na avaliação técnica 

e formação do preço da terra a ser pago. Ainda de acordo com o Manual (INCRA, 2014, 

p. 167) “a fertilidade do solo é a principal ponta de lança para que um imóvel rural gere 

renda”, o que evidencia, de forma normativa, que a qualidade da terra é um fator de peso 

na formação do preço deste item no mercado e que, quando associado aos outros fatores 

naturais, é denominado pelo INCRA de aptidão agrícola da terra.  

Somada aos ativos dos recursos naturais, como bem avalia o INCRA (2014), há 

também o pilar socioeconômico, onde se levam em consideração o tipo de produção 

agrícola predominante no contexto geográfico, a existência e a qualidade da 

infraestrutura, o aporte de recursos financeiros a ser feito, o número de famílias 

beneficiadas e a estrutura fundiária local, frente ao tamanho e distribuição dos imóveis 

(INCRA, 2014). Todo esse processo se configura como um instrumento metodológico 

primordial para o estabelecimento do preço da terra, sendo o principal documento para as 

decisões mercadológicas de compra pelo Estado.  

Todavia, conforme aponta Plata (2001) e Oliveira (2007), não podemos esquecer 

que os preços da terra, apesar dos constituintes técnicos elencados pelo INCRA, enquanto 

reflexo da estrutura do mercado, também são determinados por um viés 

predominantemente econômico, que deve incorporar os mecanismos especulativos ao 

fator terra, quando esta constitui um ativo de reserva de valor. No âmbito político e 

econômico, as ações especulativas têm forte influência na formação dos preços da terra 
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(MARTINS, 1996), refletindo no processo de desapropriação para fins de reforma agrária 

ao inflacionar os preços das terras.  

Teoricamente, para Lenz (1992, p. 21), no tocante às várias formas de abordagens 

da Renda da Terra Absoluta, este afirma que “a renda da terra absoluta é obtida por uma 

relação técnica determinada pela existência de diversos graus de fertilidade da terra, 

constituindo uma dedução do produto total, na parte líquida recebida pelos proprietários 

da terra”. Porém, Oliveira (2007, p. 55) clarifica melhor a nossa tese ao definir que “a 

renda da terra absoluta é, pois, obtida mediante a elevação (artificial, pois, ao contrário, 

as terras não são colocadas para produzir pelos capitalistas) dos preços acima do preço de 

mercado geral”, sendo uma mais-valia extraordinária que se assenta no monopólio da 

propriedade privada da terra. 

 Nesse sentido, torna-se importante analisar a Renda Absoluta, a partir da 

qualidade das terras, e sua relação com a estrutura fundiária do estado, que vai limitar 

significativamente a área média dos lotes, não sendo capaz de garantir a reprodução 

camponesa. Com isso, percebemos que, na Reforma Agrária, a extração da Renda da 

Terra Absoluta já ocorre pela realização do contrato de compra e venda da terra, sendo a 

primeira forma de reprodução do capital agrário. Conforme ressalta Oliveira (2001, p. 49)  

 
o desenvolvimento do modo capitalista de produção no campo se dá 

primeiro e fundamentalmente pela sujeição da renda da terra ao capital, 

quer pela compra da terra para explorar ou vender, quer pela 

subordinação à produção do camponês. O fundamental para o capital é a 

sujeição da renda da terra. 

 

 Portanto, buscar capturar os interesses exercido pelo capital e o seu monopólio na 

formulação do mercado de terras é fundamental no processo de intervenção fundiária, 

pois somente o INCRA é o maior comprador de imóveis/terras rurais no Brasil, sendo 

3.817 propriedades em todo o país, nos últimos 20 anos, totalizando 8.070.821 milhões 

de hectares adquirido para a Reforma Agrária (INCRA, 2018). Diante do exposto, 

buscando analisar a forma como opera o mercado do ativo-terra no meio rural potiguar, 

frente à operacionalização da política de reforma agrária, e como o capital atua no 

momento da compra da terra, elencamos, na Tabela 2, o preço das desapropriações para 

a Reforma Agrária no estado e comparamos com o preço médio por hectare da zona 

geográfica onde o assentamento está inserido.  

Para o monitoramento do preço da terra, no âmbito do Incra, coletamos as 

informações do preço médio da terra no Relatório de Análise de Mercado de Terras 



185 
 

(RAMT), que contém a Planilha de Preços Referenciais de Terras (PPR) para o Rio 

Grande do Norte (2017) e comparamos com o preço pago pelo Estado, no momento da 

desapropriação, a partir de uma análise documental dos processos de desapropriação e 

criação de cada assentamento. Tal metodologia nos possibilitou realizar um levantamento 

do preço de referência da terra, a partir das zonas homogêneas do INCRA onde o 

assentamento se localiza, e comparar com o preço pago pelo Estado, no momento da 

desapropriação pelo INCRA.  

Realizando uma proporção simples entre o preço pago pelo Incra (por hectare) e 

o preço médio da terra (por hectare), percebemos a tendência de uma renda extraordinária 

paga pelo Estado ao proprietário da terra, que impacta diretamente no aumento do preço 

fundiário. A partir das ações do capital frente ao seu caráter especulativo, gestam-se 

valores de mercado que não são coerentes com o arranjo de combinações e variáveis das 

terras e dos seus ativos naturais, adversos à produção agrícola nos assentamentos, 

conforme já analisamos. O capital, assim, passa a auferir a renda absoluta, a partir de um 

mercado de terra que se torna rentável para os latifundiários, uma vez que o Estado passa 

a atuar como grande comprador, inflacionando o preço da terra. 
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TABELA 2 – Rio Grande do Norte: preço das desapropriações para a Reforma Agrária e preço médio por hectare da terra 

Mesorregião Assentamento 
Ano de 

Obtenção 

Área do 

Assentamento 

(Hectare) 

Preço Pago 

(Total) 

Preço Pago por 

Hectare (A) 

Preço Médio por 

Hectare (B) 

Diferença 

A / B % 

Leste PA Canudos 2007 763,405 R$ 249.470,00 R$ 326.78 R$ 306,75 30,6% 

Leste 
PA Margarida 

Alves 
2003 721,270 R$ 253.141,14 R$ 350,96 R$ 485,42 28,4% 

Agreste PA Roseli Nunes 2005 847,873 R$ 236.196,17 R$ 278,57 R$ 485,42 35,8% 

Agreste 
PA Patativa do 

Assaré II 
2003 1.050,85 R$ 292.307,36 R$ 278,16 R$ 232,45 35,9% 

Agreste 
PA Maria das 

Graças 
2009 1.205,02 R$ 363.494,78 R$ 301,65 R$ 615,02 33,1% 

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR/INCRA, 2017. Superintendência Regional. SR-19.
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Diante da ausência de dados de Preços Referenciais de Terras anteriores a 2000, 

inclusive constituído sobre lastro de moedas anteriores, como o Cruzeiro e o Cruzado, 

além das limitações ao acesso cartorário, destacamos apenas cinco assentamentos, 

abarcando as Mesorregiões Leste e Agreste do território potiguar. Apesar de carecer de 

uma abrangência territorial maior, a análise dos assentamentos na Tabela 2 já evidencia 

que, em média, o Estado, por meio do INCRA, chega a pagar acima de 30% a mais do 

preço de referência da terra. Somente na Mesorregião Agreste, o Incra chegou a pagar no 

PA Roseli Nunes e no PA Patativa do Assaré II, 35,8% e 35,9%, respectivamente, a mais 

do que o preço de referência, possibilitando uma renda mais que extraordinário para os 

latifundiários, uma vez que, se o preço pago fosse o preço de referência já se garantiria 

renda extraordinária para o capital agrário. 

Isso demonstra que, mesmo com todo a análise de mercado, percebemos que a 

renda absoluta da terra se faz presente, sendo auferida, de uma só vez, no momento da 

compra, pois tal como afirma Oliveira (2007, p. 57) “no modo capitalista de produção a 

terra, embora não tenha valor (pois não é produto do trabalho humano) tem um preço, e 

a sua compra dá ao proprietário o direito de cobrar”. A capilaridade do capital está para 

além das categorias hierárquicas dos ativos naturais, estabelecida na análise de mercado 

para obtenção de terras pelo INCRA, ele atua de forma complexa e contraditória, a partir 

da situação geográfica (SILVEIRA, 2006), estabelecendo meios materiais e simbólicos 

para extrair renda capitalizada da terra. 

Em nossas visitas de campo, foi possível conhecer as condições das terras 

compradas pelo INCRA e perceber como o preço da terra, no processo capitalista de 

produção, tem um caráter irracional, pois o alto preço pago ao latifundiário, fruto da 

especulação, ocasiona fragilidades no processo que repercutem no tamanho dos lotes, 

uma vez que o INCRA acaba comprando terras menores com preços elevados, levando a 

uma política compensatória, guardando pouca relação com as mudanças na estrutura 

fundiária. A realização da reprodução do capital agrário, no processo de compra das terras 

para a reforma agrária, impede a alteração da estrutura fundiária no território potiguar, 

fazendo com que a política de assentamentos, mesmo com um quantitativo de terras 

adquiridas, não se estabeleça como um profundo processo de reestruturação fundiária. 

Podemos ressaltar, assim, que a reforma agrária enquanto necessidade 

conjuntural, no interior do sistema capitalista, apresenta fortes entraves que residem 

também no processo de compra e na natureza das desapropriações, pois para Oliveira 

(2007, p. 65) “a reforma agrária não altera a essência do modo capitalista de produzir” e, 
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sobretudo, de auferir renda.  Assim, observando o preço médio de referência da terra, por 

município, em todo o território do Rio Grande do Norte, conforme demonstrado no Mapa 

17, percebemos um padrão de estoque de terras catalizador das desigualdades e 

contradições que permeiam o funcionamento da Política de Reforma Agrária, pois nos 

lugares em que se possibilita o acesso à terra, há um significativo processo de 

especulação, que vai influenciar no preço da terra, apresentando valores de médio a alto. 

Percebemos, a partir da análise do Mapa 17, vários mecanismos de apropriação 

do da renda absoluta da terra, diante da “situação geográfica” não só do estado, mas 

também dos municípios e assentamentos, que representa uma mediação concreta de ações 

cristalizadas, de um conjunto de significados, materialidades e singularidades 

(SILVEIRA, 2006). Com isso, a lógica da Reforma Agrária, associada com a situação 

geográfica do estado, evidencia alguns entraves, o primeiro deles é perceber que o preço 

médio nos municípios onde existem assentamentos são mais altos, não possibilitando a 

desapropriação de terra suficiente para se distribuírem lotes de tamanho adequado para a 

reforma agrária, onde os proprietários tendem a aumentar o preço, em virtude da maior 

dinâmica agrária. 

Os assentamentos presentes nos municípios, com o preço médio elevado, tal como 

observamos na Mesorregião Leste, a partir do eixo vertical, formado no município de 

Taipu, e na Mesorregião Leste, tendo outro eixo concêntrico, a partir do município de 

Upanema, o estado assentou um número maior de camponeses e fragmentou ainda mais 

as propriedades, pulverizando o percentual de área a ser desconcentrada, diante do alto 

preço da terra, cobrado no processo da compra pelos latifundiários. Isso mostra que a 

atuação do capital especulativo reduz o processo de compra de terras para fins de reforma 

agrária à mera compra de lotes de terras diminutos e os preços mais altos alargam o 

cenário de instabilidade, contribuindo para acentuar desigualdades e manter o monopólio 

da propriedade privada da terra praticamente inalterado. 

Em seguida, nesse cenário de desigualdades, ao sobrepormos no mapa os 

históricos conflitos por terra, de 2009 a 2019, percebemos que os conflitos ocorrem 

justamente nas áreas com maior estoque de terras (terras mantidas como reserva de valor), 

locais onde o preço de referência da terra se apresenta de médio a alto. Assim, quanto 

mais conflito, mais o capital atua em seu processo especulativo, fazendo com que os 

proprietários aumentem o preço médio da terra, diante da necessidade do Estado em 

comprar terra nesses lugares, a fim de arrefecer a situação dos camponeses em conflito.  
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            MAPA 17 – Rio Grande do Norte: preço médio de referência da terra para fins de desapropriação (2017) e os conflitos por terra (2009/2019)  
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O Estado, nesse contexto, atua como indutor da elevação do preço da terra, ao 

comprar lotes de terras nessas áreas de conflitos. Nessa lógica, percebemos como a 

política de reforma agrária redefine o território e, tais medidas, no processo de 

constituição do mercado de terras, estão associadas a um processo de valorização do preço 

da terra associada a importantes estruturas e atividades econômicas. Temos, assim, uma 

quantidade significativa de assentamentos próximos aos eixos viários fixos, estruturantes 

para o aumento do preço da terra em áreas de diversificado uso econômico, como o Sal e 

a Carcinicultura na localidade de Macau, o Petróleo na localidade de Tibau, a fruticultura 

irrigada, na localidade do Vale do Açu e da própria especulação imobiliária e urbana nos 

assentamentos próximos a Região Metropolitana de Natal – RMN. 

No caminho inverso, temos o contexto da localidade de João Câmara, onde o 

preço da terra permanece baixo, mesmo diante da quantidade de assentamentos e da forte 

atuação do Estado enquanto comprador de terras nessa região. Tal motivo está 

relacionado com a elevada pobreza histórica da região, sendo uma das áreas mais pobres 

do Estado, somada a condições ambientais bastante adversas, que não proporcionaram 

uma dinâmica latifundiária, de grandes proprietários rurais, diante da forte presença dos 

camponeses mais pobres, não tendo forte influência da atuação especulativa do capital. 

Por fim, cabe também salientar que a presença dos assentamentos, ou seja, a 

intervenção fundiária operada pelo Estado, por meio do INCRA, eleva o preço da terra, 

forjando um mercado de terra subordinado ao capital que não promove o acesso a terras 

suficientes para o desenvolvimento rural. Tais medida, ao mesmo tempo em que limitam 

a compra de imóveis dentro das exigências da Reforma Agrária, geram, 

contraditoriamente, outros problemas como a tendência a um processo de 

minifundização, e evidencia a ineficiência do Estado quanto à capacidade de promover 

alterações na estrutura fundiária, mesmo considerando, no plano local, que a política de 

reforma agrária, ao mobilizar o dinheiro para aquisição de terras com preços elevados, 

apesar dos investimentos realizados, impossibilita a aquisição de grandes áreas. 

 Sob a perspectiva organizacional e das verticalidades, é perceptível a insuficiência 

dos assentamentos da reforma agrária, o que acaba impactando negativamente a 

reprodução social dos assentados, nesse processo “a luta pela terra não se pode restringir 

apenas, e especificamente, à luta pelo direito do acesso à terra; deve, isto sim, ser a luta 

contra quem está por trás da propriedade capitalista da terra, ou seja, o capital” 

(OLIVEIRA, 1988, p. 67). É preciso, então, (re)pensarmos o papel e a importância das 

tramas locais que criam movimentos orgânicos e de cooperação contra-hegemônicos, 
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permitindo ao Ser Camponês, sujeitos que lutam pela terra e pela reforma agrária, uma 

organização política capaz de enfrentar o atual conjunto de sujeição para além do capital. 
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5 AS HORIZONTALIDADES E A SOLIDARIEDADE ORGÂNICA 

FRENTE À REPRODUÇÃO AMPLIADA DO CAPITAL A PARTIR 

DA IMPLANTAÇÃO DA REFORMA AGRÁRIA 
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Ainda que o sentido da nossa discussão sobre a Reforma Agrária, no território 

potiguar, enseje a compreensão da reprodução ampliada do capital, a partir dos 

mecanismos de sujeição e de apropriação da mais-valia sob as formas de reprodução 

camponesa, frente às ações hegemoneizantes impostas pelo Estado e o Mercado, o 

território apresenta um conjunto de relações complexas e contraditórias, compostas por 

relações heterogêneas e complementares, apresentando diferentes sujeitos, agentes e 

grupos sociais que usam o território conforme suas necessidades específicas e 

possibilidades concretas.  

Tal como afirma Santos (1999, p. 7), o território usado “de relações, conteúdos e 

processos – que permitiriam que a política fosse elaborada de baixo para cima – é um 

campo de força, lugar da dialética entre Estado e Mercado, entre uso econômico e usos 

sociais dos recursos”. Nesse movimento, a política de reforma agrária reflete uma 

correlação de forças entre instituições que representam interesse de classes e, portanto, 

representam solidariedades distintas de reprodução nos assentamentos rurais. Dito de 

outra forma, se por um lado há o uso privilegiado pelos agentes hegemônicos, tendo o 

território como recurso, pois a seletividade do capital promove o uso corporativo do 

território, por outro lado, este também se apresenta como abrigo, permitindo a uma 

parcela da classe camponesa (re)criar estratégias para a sua reprodução social. 

 Nesse sentido, em contraposição às solidariedades organizacionais, voltadas para 

a reprodução ampliada do capital, com lógicas verticais, longínquas, indiferentes ao lugar, 

gestam-se as solidariedades orgânicas, como forma alternativa à racionalidade 

hegemônica, reflexo e condição de estratégias horizontais (SANTOS, 2000), os quais 

buscam uma organização econômica socializada, ligadas às necessidades do lugar, a fim 

de que a subordinação ao capital seja minimizada, ainda que os sujeito não-hegemônicos 

não tenham consciência plena disso. Essa dupla perspectiva de apropriação, usos e 

solidariedades, no território, são redutíveis uma a outra, concorrentes e complementares, 

especialmente quando se pensa no âmbito da política de reforma agrária, em sua 

totalidade e diversidade.  

Assim, para França Segundo (2017, p. 128) 

 
se nas últimas décadas os movimentos camponeses influenciaram a 

formulação das políticas de intervenção social (como de acesso à terra, 

à habitação, à saúde, à educação, à 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. 
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Com isso, o uso do território pelo capital e pelos camponeses se recria e se adapta 

ao meio geográfico local, fazendo parte da composição institucional da política de 

reforma agrária o que reflete no seu conteúdo contraditório, pois, segundo Leite et al. 

(2004, p. 260) “a criação dos assentamentos, 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”. 

Tal fato, reflete um processo de insuficiência dos assentamentos, diante da carência de 

infraestrutura e equipamentos sociais, que permitam o acesso a outros direitos (educação, 

saúde, lazer etc.) que impacta diretamente a capacidade de reprodução e organização dos 

camponeses assentados.  

Para tanto, buscamos avaliar a realidade dos assentamentos, na perspectiva das 

formas de vivências, das circunstâncias, e a estrutura das condições de reprodução e 

organização dos camponeses assentados, que apresentam uma lógica política orgânica, 

dialeticamente, associada às ações do Estado e dependente delas. Contudo, destacando a 

importância da economia camponesa e a conquista da terra de trabalho e também da terra 

de moradia, o que dá sentido existencial a estes sujeitos (SANTOS, 2012), ainda 

ressaltamos ser necessário pensarmos teoricamente, no intuito de pautarmos uma agenda 

política de desenvolvimento social, o qual nos possibilite, inclusive, pensar a reforma 

agrária vigente em uma outra perspectiva. 

 Pretendemos assim, subsidiar a compreensão da Política de Reforma Agrária em 

uma perspectiva emancipatória, dando um caráter de continuidade nos programas e 

projetos desenvolvidos, trilhando um caminho para além de uma política setorial e 

compensatória. De tal maneira, após as experiências observadas e da realidade vivenciada 

em campo, buscamos qualificar os dados, enquanto possibilidades de desejo da 

organização social camponesa e contribuir teoricamente na diminuição das contradições 

aqui analisadas, refletindo em uma prática de desenvolvimento territorial, enquanto 

elemento de uma política pública. 

 Dessa forma, ao final deste capítulo, estabelecemos uma agenda de novas frentes 

e luta social camponesa, não enquanto possibilidade para a superação dessa realidade, 

mas para a minimização dos impactos de sujeição ao capital, de modo que os 

assentamentos sejam exemplos de reinvindicação e de luta permanente, não lugar de 

desesperança para a classe camponesa pauperizada.   
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5.1 A CONQUISTA DA TERRA E AS CONDIÇÕES DE REPRODUÇÃO SOCIAL 

CAMPONESA NOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA POTIGUAR 

 

 A luta pela terra impulsiona as ações institucionais da política de reforma agrária 

e configura-se como uma importante prática social no meio rural, reivindicando não só a 

conquista da terra, pelo processo de desapropriação de áreas a implementação dos 

assentamentos, como também a consolidação de direitos e garantias fundamentais para a 

inserção social mais digna da classe camponesa. Para Leite et al (2004), os assentamentos 

rurais não devem representar simplesmente um tipo de intervenção fundiária, no âmbito 

do Estado, esse pensamento reducionista, muitas vezes, encobre ou secundariza uma 

gama de serviços, de direitos e políticas públicas que devem vir atreladas no processo de 

conquista da terra por meio da reforma agrária.  

Nos próprios manuais de avaliação dos assentamentos, proposto pelo INCRA 

(2000), até a noção de “viabilidade econômica” é homogênea e passível de discussão, 

apresentando “um conteúdo que não parece de compreensão evidente, diante das 

diversidades de formas que a produção familiar pode assumir e quando se considera o 

mercado na ordem de prioridades estabelecidas no interior da política pública” 

(MEDEIROS, 1994a, p. 13). Nessa perspectiva, o Estado assume o papel jurídico e 

normatizador, criando mecanismos distintos de monopolização e usos, contraditórios aos 

interesses de classes e, primordialmente, da reprodução camponesa. 

 Dessa maneira, conforme já retratamos, a criação dos assentamentos no RN 

implicou uma frágil redistribuição fundiária e gerou demandas econômicas que não 

atendem aos domínios objetivos dos camponeses, dentro de uma dinâmica territorial que 

se dá a partir de mecanismos de monopolização e intencionalidades de uma racionalidade 

econômica hegemônica. Por isso, há na condução da política de reforma agrária potiguar 

uma nítida psicoesfera49 de valorização da conquista da terra e de uma produção 

camponesa para o mercado formal, embora bastante vulnerável, desvinculada das demais 

condições necessárias para modificar os usos agrícolas, como forma de garantir a 

reprodução digna dos camponeses assentados. 

 A criação dos assentamentos, tal como sugere Carvalho (1998), deve ser pensada 

para além dos fatores econômicos, incluindo, antes de tudo, a trajetória de vida, os 

                                                           
49 De acordo com Santos (2008, p. 17), a psicoesfera “é o resultado da construção dos hábitos, 

comportamentos, desejos que organizam comportamentos e controlam a materialidade no espaço”, 

resultando na tecnoesfera, a “intensa artificialização do meio ambiente” (p. 32). Assim, reconhecendo o seu 

conteúdo político, a psicoesfera e tecnoesfera formam pares de variáveis que permitem uma análise 

geográfica. 
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significados e as condições de reprodução social da classe camponesa demandante por 

terra. Por isso, outros elementos precisam ser garantidos, enquanto condição necessária 

para a produção e reprodução dos camponeses e para o desenvolvimento social almejado. 

Não é apenas a conquista da terra, via assentamento, que está em jogo, percebemos que 

os camponeses ainda lutam por formas mais dignas de moradia, acesso aos serviços 

básicos estruturantes de saúde e educação, bem como formas mais equitativas de renda. 

 Consequentemente, as péssimas condições de produção e do trabalho camponês, 

identificadas nos assentamentos do RN, além de ser impactado pela indisponibilidade de 

uma infraestrutura produtiva adequada, é reflexo da insuficiência dos equipamentos 

sociais, cujo acesso aos direitos básicos estruturantes garantidos pelo INCRA, nem 

sempre acaba acontecendo, com muitos assentamentos apresentando indicadores sociais 

baixos (FRANÇA SEGUNDO, 2017). Nesse contexto, a conquista de assentamentos tão 

precários acaba por dar origem a uma série de reivindicações camponesa (SPAROVEK, 

2003), agora em busca dos benefícios indiretos como a moradia digna, saúde, educação, 

infraestruturas e renda mínima, elementos necessários para garantir suas condições de 

vida, permitindo, em contrapartida, que os camponeses ampliem suas possibilidades de 

melhoria da produção e de trabalho. 

 Percebemos assim, que os camponeses assentados, após a conquista da terra, 

passam a lutar pela implantação de equipamentos sociais e garantias mínimas de 

sociabilidade, buscando compensar algumas perdas, principalmente, a perda das 

condições de gerar renda nos assentamentos, uma vez que “os meios de subsistência e o 

acesso aos instrumentos básicos de reprodução social não são facilmente garantidos a 

todos” (SPAROVEK, 2003). Todavia, a luta pela realização do acesso aos serviços 

básicos e pelo direito ao exercício da cidadania no lugar, a partir das condições internas 

do assentamento, é dependente diretamente do Estado (LEITE; MEDEIROS, 2004). Sob 

a perspectiva da verticalidade, a partir das intervenções do Estado, a seletividade dos 

equipamentos sociais e da infraestrutura dos assentamentos revelam a dimensão do 

quadro de abandono dos lotes de reforma agrária implementados pelo INCRA no estado.

 Em nossa pesquisa de campo (2017/2018), foi possível constatar a escassez no 

acesso aos serviços básicos e de infraestrutura nos assentamentos potiguares, sobretudo, 

de equipamentos sociais garantidores das necessidades mais básicas da vida cotidiana. 

Conforme os dados apresentados na Tabela 3, tal realidade reflete na própria demanda 

apresentada pelos camponeses, quando questionado sobre a necessidade dos serviços 

básicos para a sua reprodução social, tendo como demandas mais representativas a 
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disponibilidade de equipamentos de saúde, escolarização e abastecimento da água com 

qualidade, com 34%, 26% e 11%, respectivamente, dos camponeses considerando como 

demandas mais urgentes, diante da maior insuficiência e gravidade. 

 

TABELA 3 – Rio Grande do Norte: demandas de serviços e de infraestruturas 

apresentadas pelos camponeses assentados  

Serviços / Infraestruturas Percentual de camponeses 

Saúde 34% 

Escola 26% 

Abastecimento de água com qualidade 11% 

Serviço de coleta de lixo 9% 

Manutenção das vias de acesso 6% 

Iluminação pública 5% 

Área de Lazer 3% 

Outros 6% 
Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

 Em menor porcentagem, porém, tão importante quanto as demandas estabelecidas 

pela maioria dos camponeses, emerge ainda as necessidades da coleta de lixo (9%), da 

manutenção das vias de acesso (6%), da iluminação pública (5%) e das áreas de lazer 

(3%). Percebemos então, que a implementação de um assentamento, via Política de 

Reforma Agrária, demanda outras políticas públicas como a de saúde, de educação, de 

saneamento básico, de infraestrutura, de previdência e até das políticas de transferências 

governamentais, a fim de proporcionar a ampliação do acesso aos direitos universais 

garantido a qualquer cidadão, estabelecendo padrões mínimos de qualidade de vida no 

meio rural. 

 Consideramos que a falta de equipamentos sociais, para atender a demanda dos 

serviços básicos, e a falta de infraestrutura nos assentamentos do estado resultam da 

ausência de um planejamento efetivo, não só para a implementação do lote, mas também 

para o acompanhamento, o apoio e a avaliação na operacionalização da reforma agrária, 

a fim de que a política pública não seja apenas um meio de compensação (FREY, 2000), 

mas uma possibilidade real de cidadania e de dignidade para a reprodução da classe 

camponesa. Todavia, os avanços sociais para os camponeses assentados são insuficientes. 

 Quanto constatamos a realidade da saúde, dos 284 assentamentos do estado, 

apenas 17 apresentam uma unidade básica de saúde (UBS), conforme apresentado no 

Mapa 18. Ao analisarmos a espacialidade das UBS nos assentamentos do RN, 

percebemos uma seletividade dos serviços de saúde, diante do número irrisório das 
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unidades, apresentando o maior quantitativo de UBS nos assentamentos da Mesorregião 

Central (8), seguida pela Oeste (6), Leste (3) e nenhuma no Agreste, evidenciando uma 

carência de estrutura para o atendimento adequado, muitas vezes com serviços realizados 

na sede das associações, das escolas ou em locais improvisados, sem qualquer amparo 

legal para a execução do Programa de Saúde  da Família, considerado a “porta de entrada” 

para o Sistema Único de Saúde (SUS). 
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           MAPA 18 – Rio Grande do Norte: assentamentos com disponibilidade de Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
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De acordo com o relatório do DATASUS (2017), mesmo nos assentamentos 

evidenciados no Mapa 18, que apresentam uma UBS, há pouca disponibilidade de 

recursos humanos para garantir o funcionamento regular das unidades de saúde, sendo 

comum constatarmos as unidades fechadas por falta de médicos ou de medicamentos. 

Além disso, a construção de uma estrutura de atendimento no assentamento deve ser 

planejada e implantada pelo poder público municipal, embora custeado com recursos do 

SUS, a partir do Governo Federal, como é o caso do assentamento Santa Maria III 

localizado em Guamaré (A), Pedregulho em Ceará-Mirim (B) e 1° de Maior em Caraúbas 

(C), apresentado na Figura 12.  

 

FIGURA 12 – Rio Grande do Norte: unidades básicas de saúde nos assentamentos Santa 

Maria III (A - Guamaré), Pedregulho (B – Ceará-Mirim) e 1° de Maio (C - Caraúbas) 

Fonte: Leandro Lima – Pesquisa de Campo, 2017. 

 

Embora bem estruturados e recém-criados, todos no período do governo Lula 

(2003-2010) dentro da política de qualificação dos assentamentos, as UBS, em geral, 

apresentam apenas um atendimento por semana, com a presença de 1 médico, 1 

enfermeiro, 1 técnico de enfermagem e 1 agente comunitário de saúde para o atendimento 

básico, com as escalas de cada um variando durante o mês. Junto a esses profissionais, os 

camponeses fazem consultas, analisam os exames, recebem receitas, medicamento e 

encaminhamentos clínicos e ambulatoriais geral, voltada apenas para situações menos 

emergencial e de baixa complexidade, porém, tendo garantido um acompanhamento 

continuado e o desenvolvimento de ações preventivas de saúde no âmbito do 

assentamento.  

Por outro lado, diante da falta de integração nas ações entre o poder público federal 

e municipal, o que leva a indisponibilidade dos serviços da saúde em mais da metade dos 

assentamentos, nestes percebemos uma cultura de submissão e dependência camponesa 

na busca de atendimento nas sedes municipais, dificultando ainda mais o acesso aos 

A) B) C) 
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serviços da saúde e a garantia do bem-estar no assentamento. Com isso, pela necessidade 

do deslocamento fora das dependências do lote e a dificuldade financeira, somada à longa 

espera para o atendimento, os assentados acabam desistindo, contribuindo para agravar 

ainda mais suas condições de saúde, sendo perceptível os relatos de doenças mais crônicas 

nos assentamentos onde não há UBS (PESQUISA DE CAMPO, 2017). 

Atrelada aos serviços de saúde pública, a educação também é uma das principais 

demandas dos camponeses assentados, sendo ainda um direito fundamental que 

possibilita ao camponês o acesso ao conhecimento produzido, podendo constituir uma via 

estratégica de transformação social, a partir da incorporação de diferentes valores e 

princípios que corroborem em uma melhor intervenção social camponesa. Para Fernandes 

(2001), as escolas de assentamentos rurais possuem, inclusive, um importante papel na 

manutenção da agricultura camponesa e nas relações sociopolítica que envolvem 

diferentes agentes, podendo até não romper com a contraditória realidade agrária, mas 

formando sujeitos capazes de refletir e lutar por condições mais justas. 

Entretanto, no Rio Grande do Norte, a partir da nossa pesquisa de campo e 

comparando com a base de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), constatamos apenas 82 assentamentos, do total de 

284, com escolas em pleno funcionamento, conforme espacializamos no Mapa 19. Ao 

analisarmos o mapa, percebemos que o quantitativo de equipamentos de educação é bem 

superior aos equipamentos de saúde, embora ambos devessem ser essenciais, conforme 

estabelecido pelo INCRA (2000), no eixo estruturante da Política de Reforma Agrária, 

enquanto condição essencial para a reprodução camponesa. Em termos comparativos, a 

Mesorregião Leste apresenta 22,5% das escolas em funcionamento, o Agreste 38,7%, a 

Central sendo a Mesorregião de maior percentual, com 54,1% das escolas em 

assentamentos e, por fim, a Oeste com 18,6% de menor valor comparativo. 
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MAPA 19 – Rio Grande do Norte: assentamentos com disponibilidade de Escolas 
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Cabe salientar que a representatividade da Mesorregião Central, em termos 

quantitativos, no tocante à maior concentração das unidades básicas de saúde e das 

escolas, está relacionada com a maior proximidade do assentamento às sedes municipais, 

facilitando as ações de intervenção dos municípios nos lotes, quanto à disposição desses 

equipamentos sociais. Tal proximidade influencia, ainda, uma dinâmica migratória 

pendular mais intensa dos camponeses para a cidade, em busca de diferentes trabalhos e 

serviços, como forma de ampliar sua renda, apresentando um intercâmbio bem mais 

aparente do que nas demais Mesorregiões, emergindo enquanto um fator que também 

justifica os mais altos índices de sujeição camponesa na área Central do estado, conforme 

destacamos no capítulo anterior, somada às condições naturais adversas, os mais baixos 

índices de produtividade agrícola camponesa e pela forte presença do trabalho acessório. 

Por outro lado, na Mesorregião Oeste, ocorre um processo inverso, com os 

assentamentos apresentando menor disponibilidade de equipamentos sociais, justamente 

em virtude das longas distâncias entre o lote e as sedes municipais, em especial nos 

municípios de Mossoró, Apodi, Assú, Caraúbas e Governador Dix-Sept Rosado, que 

estão entre os maiores do estado. Com isso, a oferta de ensino ao assentamento fica 

dependente da disponibilização do transporte público escolar50 pelo poder público 

municipal, sendo mais uma política pública com recursos federais que se soma às ações 

da reforma agrária, mas que nem sempre se realizam com o transporte adequado e a 

frequência necessária para o atendimento aos camponeses (PESQUISA DE CAMPO, 

2017).  

No contexto territorial, não há uma materialidade das instituições de ensino 

significativa nos assentamentos e que somada às dificuldades de transporte, percebemos 

que há um impacto negativo na vida escolar dos camponeses, com baixos níveis ou 

nenhum nível de instruções. De acordo com França Segundo (2017), em sua minuciosa 

análise dos níveis de instrução escolar, este constatou um percentual de 55,6% dos 

camponeses assentados sem escolaridade, um percentual que pode ser explicado pela 

histórica falta de acesso à educação pela classe camponesa, bem como pelas 

circunstâncias de vida, marcada por uma intensa luta, constante acirramento das relações 

                                                           
50 O transporte escolar é uma política que se realiza dentro do Programa Nacional de Apoio ao Transporte 

Escolar (PNATE), por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), garantida pela 

Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 

2011). 
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de trabalho e desamparo quanto aos direitos sociais para a sua sobrevivência 

(FERNANDES, 2001). 

Mesmo diante da escassez material das escolas, nos assentamentos onde estes 

equipamentos estão instalados, ao menos o funcionamento básico das aulas (embora sem 

um profissional de ensino com formação acadêmica), os materiais de uso escolar e as 

refeições são garantidas, apesar da forma precária. Predominando as escolas de Ensino 

Infantil (72%), Fundamental I (23%) e na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

– EJA (4%)51, de acordo com França Segundo (2017). A partir dos relatos coletados em 

campo, verificamos que são essas escolas a principal provedora da alimentação diária dos 

filhos dos assentados, possibilitando pelo menos uma refeição por dia para cada criança, 

evidenciando que as escolas, nos assentamentos rurais, vão além da dimensão 

educacional sendo também responsável manutenção nutricional dos camponeses, diante 

das dificuldades financeiras e de produção. 

Nessa realidade, apesar de percebermos situações pontuais na boa oferta de 

serviços de saúde e de educação nos assentamentos, com a relativa participação do poder 

público municipal na manutenção desses equipamentos, uma vez que os assentamentos 

potiguares apresentam rarefações estruturais pela ausência efetiva do governo federal, 

verificamos índices muito baixos e sem perspectiva de mudança da realidade dos 

assentamentos, apresentando ações desarticuladas no âmbito das políticas sociais, que 

perpetuam o contexto de pauperização que impede a autonomia camponesa, o 

fortalecimento peculiar do trabalho agrícola, os processos culturais, bem como a gestão 

das atividades produtivas e sua inserção no mercado. 

Ainda em relação ao acesso dos serviços básicos como condição de reprodução 

camponesa, percebemos um precário abastecimento de água, apresentando diferentes 

níveis de qualidade e acesso a esse bem natural. De acordo com os dados levantados em 

campo, 64,7% dos camponeses têm acesso à água potável da rede geral de abastecimento, 

em sua maioria os camponeses dos lotes que se encontram perto das sedes municipais e 

se beneficiam do sistema da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte 

(CAERN), sendo mais significativos na Mesorregião Central e Leste. O restante dos 

camponeses apresenta diferentes formas de acesso à água, realizando a partir de Poços, o 

que representa 19,3% dos assentados, pulverizado entre as quatro Mesorregiões; das 

                                                           
51 O valor percentual não totaliza 100%, pois a Escola Estadual Gilberto Rola, localizada no Assentamento 

Maísa no município de Mossoró, Mesorregião Oestes do Estado, é a única escola que oferta o Ensino 

Médio, embora não consiga atender ao quantitativo de alunos, filhos dos camponeses assentados. 
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Cisterna de chuva com 11%, predominando em especial no Agreste; e via Caminhão Pipa 

com 5%, percentual representativo no Oeste, diante da distância dos lotes das fontes de 

abastecimento e das sedes municipais. 

Conforme a Figura 13, percebemos a precária disponibilidade de água nos lotes e 

das suas formas de armazenamento, no qual verificamos, desde águas exposta às 

intempéries no caso do PA Maria das Graças (A), na Mesorregião Agreste, passando pelas 

dificuldades técnicas de exploração e retirada da água dos Poços, muitas vezes a única 

fonte de abastecimento e com água de alto teor de salinidade, identificado no PA Fazenda 

Feijão (B), na Mesorregião Central, até as cisternas de residências, mais comuns e de 

amplo uso pelos camponeses beneficiados pelos programas de cisternas52, como garantia 

de armazenamento e reserva de água entre os períodos de estiagem, conforme destacamos 

no PA Arapuá (C), na Mesorregião Oeste. 

 

FIGURA 13 – Formas de acesso à água e seu armazenamento nos assentamentos 

potiguares: PA Maria das Graças (A – João Câmara), PA Fazenda Feijão (B – Pedro 

Avelino) e PA Arapuá (C - Açu) 

Fonte: Leandro Lima – Pesquisa de campo, 2017. 

 

 Considerando as dimensões da política de saneamento básico, percebemos ainda 

que não há uma efetiva coleta de lixo, nos assentamentos do estado, sendo que 68% dos 

camponeses têm como principal destino a queima do lixo, com o descarte feito em áreas 

coletivas do próprio lote do assentamento, em acordo com a comunidade, conforme a 

Figura 14. Apenas 22% dos assentados apresentam serviços de coleta do lixo domiciliar, 

embora com uma periodicidade irregular, em média três vezes por mês, o que acaba 

levando ao surgimento de áreas no interior do assentamento para o depósito e acúmulo 

                                                           
52 Os programas de cisternas surgem a partir das discussões da Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA), 

na perspectiva de convivência com o Semiárido. Entre os camponeses do estado, estes foram beneficiados 

no Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), no Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2), além do 

Programa Cisternas nas Escolas (PCE), para mais informações ver Cáritas Brasileira (2003). 

A) B) C) 
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de todo o lixo da comunidade. Vale ressaltar que nos assentamentos da Mesorregião Oeste 

não identificamos nenhum serviço de coleta do lixo, diante das longas distâncias dos lotes 

das sedes municipais, embora encontramos ainda 10% dos camponeses que enterram o 

lixo.  

 

FIGURA 14 – Áreas do lote destinada para deposição e queima do lixo: PA Roseli Nunes 

(A – Ielmo Marinho) e PA Esperança (B - Upanema) 

 
 Fonte: Leandro Lima – Pesquisa de Campo, 2017. 

 

 Portanto, além de carecer de uma infraestrutura de saneamento básico, 

consideramos também, diante das demandas apresentada pelos camponeses, que faltam 

nos lotes, políticas, mais amplas, de restruturação das condições gerais de habitação, 

sobretudo, do ponto de vista das condições de moradia, das vias de acesso, iluminação 

pública e áreas de lazer. Com base em nossa perspectiva de análise, a garantia de todos 

esses elementos em conjunto, também constituem um importante meio para a reprodução 

social camponesa, ampliando sua existência e o modo de vida, através de uma 

infraestrutura minimamente adequada.  

 Em se tratando das condições de moradia, observamos, nos assentamentos 

visitados, um modelo padronizado de edificação das residências, embora com lotes 

apresentando algumas alterações domiciliares, como a construção de novos cômodos na 

casa, em especial de quartos, realizada pela própria família camponesa diante da 

necessidade de uma melhor acomodação interna dos membros. Nos casos mais 

representativos, há ainda a construção de uma outra residência, agregada à casa principal 

destinada pelo INCRA no lote, frente à constituição de uma outra família por parte dos 

filhos dos assentados. 

 Com isso, os assentamentos apresentam coexistências materiais que se revestem 

nas residências antigas, mais precárias estruturalmente, por vezes inacabadas, e 

A) B) 
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residências recém construídas ou reestruturadas, em geral, estruturalmente mais amplas, 

com alpendres, área de serviço e melhores condições de habitabilidade pela família 

camponesa, conforme a Figura 15. Todavia, mesmo havendo casos de maior 

precariedade, todas as casas identificadas são de alvenaria, possuem energia elétrica, 

cobertura de telha de cerâmica e apresentam em média 5 cômodos internos, sendo 2 

quartos, 1 pequena sala, 1 cozinha e 1 banheiro (PESQUISA DE CAMPO, 2017). 

 

FIGURA 15 – Rio Grande do Norte: padrão das residências nos assentamentos Fazenda 

Feijão (A - Pedro Avelino), Margarida Alves (B - Macaíba) e Catingueira (C - Baraúna) 

Fonte: Leandro Lima – Pesquisa de Campo, 2017. 

 

 Relacionada às condições de habitação, também há uma total ausência de redes 

de esgoto de uso comum entre os assentados. Os efluentes domiciliares são destinados 

sempre em locais improvisados e sem o devido tratamento, com a água de uso comum 

em geral despejada nos quintais ou armazenada para o aproveitamento na horta, banho 

nos animais e limpezas em geral, e os rejeitos do banheiro em fossas sépticas, sem o 

devido tratamento, podendo inclusive contaminar o lençol freático e o solo. Sendo um 

dos elementos de infraestrutura ausente mais preocupante, inclusive no tocante à 

manutenção da saúde nos lotes. 

Dessa maneira, reforçamos que a disponibilidade dos serviços básicos e de uma 

infraestrutura comum é um amparo de fundamental importância para a reprodução social 

e a garantia de uma reforma agrária plena, envolvendo ainda uma melhor estrutura dos 

espaços comunitários que propiciem o bom deslocamento dos assentados, com vias de 

acessos estruturadas, ao menos que não deixem os assentados “ilhados” em épocas de 

chuva, segundo relatos coletados em campo, além de uma boa iluminação53, que 

                                                           
53 No caso da eletrificação, é preciso destacar que as transformações no acesso à iluminação pública pelos 

assentados, só foram sentidas apenas nas últimas duas décadas, a partir de um amplo programa social de 

reestruturação da eletrificação rural, denominado “Luz para Todos”, instituído a partir da Lei n° 4.873 

(BRASIL, 2003). 

A) 
B) C) 
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possibilite condições de socialização à noite e iniba a violência e os roubos que já assolam 

a realidade dos camponeses assentados, e áreas de lazer, que favoreçam novas formas de 

relação e organização social, a partir do uso de praças, campo de futebol ou locais de 

práticas religiosas. 

 A partir do exposto, ressaltamos que, do ponto de vista das condições de 

reprodução social dos camponeses, bem como do acesso aos equipamentos sociais e da 

infraestrutura dos assentamentos, há parcos avanços, principalmente, quanto aos direitos 

condicionantes para a consolidação do assentamento e o estabelecimento de novas formas 

de organização. Fernandes (2005), ao analisar as características sociais nos lotes de 

reforma agrária do Rio Grande do Norte até o ano de 2005, já alertava, em seus escritos, 

a grande precariedade dos serviços sociais básicos e da infraestrutura presente nos 

assentamentos. Pautado nessa afirmação, percebermos que após 15 anos, tal realidade se 

perpetua, acentuando-se ainda mais nos últimos períodos, a partir de 2018, momento em 

que a reforma agrária é excluída da agenda política do Estado. 

 Assim posto, ainda evidenciamos que a política de reforma agrária analisa sob o 

prisma do neodesenvolvimentismo, que direciona as ações políticas para a consolidação 

de um camponês integrado ao mercado, submetido à lógica da geração do trabalho e 

renda, continua por não satisfazer as necessidades camponesas, expondo-o ainda mais as 

formas de expropriação do sistema capitalista. Dessa forma, ao analisarmos a composição 

da renda média dos assentados, representada no Gráfico 13, diante da insuficiência nas 

condições de reprodução já relatadas, verificamos que são os benefícios sociais do Estado, 

em maior percentual, que garantem as formas de sobrevivência camponesa.  

  

GRÁFICO 13 – Composição de Renda Média dos Assentados no Rio Grande do Norte 

 
  Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 
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 Analisando a renda camponesa agora em sua totalidade, percebemos que as 

fragilidades produtivas atreladas a sua inserção marginal no mercado, seja de forma 

direta, seja indireta, diante da presença dos atravessadores, refletem no menor percentual 

da renda capitaneada pelos camponeses, compondo apenas 24% da renda média. No 

tocante à renda do trabalho acessório, fruto da venda da força de trabalho camponesa fora 

do lote, mesmo diante da condição de trabalho precário e dos intensos níveis de 

exploração, a renda capitaneada pelos assentados é maior do que a produção, 

representando 34% da renda média. Frente à insuficiência dos meios de produção 

geradores de valores ao trabalho camponês, o Estado, como forma de controle social 

(GÓMEZ, 2006), passa a intervir através de políticas sociais de transferência de renda, 

visando justamente compensar a perda da baixa capacidade de geração de renda pela 

reforma agrária, fazendo com que os benefícios sociais representem o maior percentual, 

com 42%, da renda média dos camponeses.  

 Delineando melhor esses percentuais espacialmente, conforme apresentamos no 

Mapa 20, é possível percebermos como a composição da renda dos camponeses variam 

de acordo com a realidade de cada Mesorregião. Assim, a Mesorregião central onde os 

assentamentos não apresentam condições mínimas de produção, o percentual da renda 

agrícola é o menor, representando 17% da renda, seguido, consequentemente, por uma 

maior representatividade, entre as demais Mesorregiões, do trabalho acessório e 

benefícios sociais, compondo com 38% e 45%, respectivamente, a média da renda 

camponesa. Em relação às Mesorregiões Leste e Agreste, estas apresentam condições 

bem parecidas, com a renda agrícola compondo em média 27% e 24%, respectivamente, 

dos ganhos entre os camponeses, o trabalho acessório na faixa dos 30% da composição 

da renda, e os benefícios sociais representando os maiores percentuais, em cada 

Mesorregião, de composição da renda, na faixa dos 40%. 
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                       MAPA 20 – Rio Grande do Norte: composição da renda média dos camponeses assentados por Mesorregião 
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No tocante à Mesorregião Oeste, percebemos os níveis de dependência a outras 

formas de renda mais suavizados em termos percentuais, emergindo como a Mesorregião 

de maiores ganhos em termos agrícolas, com a produção representando 28% na média da 

renda dos assentados. Embora apresente uma produção mais rentável financeiramente, 

esta mantém o padrão dos 30% da renda proveniente do trabalho acessório, comparando-

se com o que as demais Mesorregiões apresentam, compondo, especificamente, 34% da 

renda. Já os benefícios sociais totalizam a composição da renda média na área com 38%, 

representando assim o menor percentual médio entre as Mesorregiões, reflexo dos 

maiores ganhos reais da produção agrícola. Diante desse quadro, chamamos a atenção 

para os significativos percentuais das transferências governamentais, em todas as áreas, 

na composição da renda média camponesa, ligada a uma marcante pobreza e à 

dependência das ações públicas, frente ao quadro de desigualdades.  

Com isso, visando corrigir os desequilíbrios da reforma agrária, as políticas de 

transferência de renda, ditas compensatórias, acabam estabelecendo uma forma de 

controle social por parte do Estado, impondo a classe camponesa “normas, funções e os 

limites apropriados para consolidar o sistema socioeconômico e político vigente” 

(GÓMEZ, 2006, p. 38). Na tentativa de induzir mudanças, tais políticas revelam ainda 

mais a situação de necessidade extrema, diante da qual os assentados se apresentam, em 

circunstância de total dependência do Estado, sobretudo quando analisamos a renda 

média dos camponeses em termos de ganhos reais, tendo os benefícios sociais entre os 

maiores valores, conforme o Gráfico 14. 

 

GRÁFICO 14 – Renda Média dos Assentados no Rio Grande do Norte 

 
  Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 
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 Na análise da renda média dos camponeses em valores reais, os dados confirmam 

o percentual ressaltando anteriormente, com a renda agrícola representando o menor 

valor, com ganho médio de R$ 470,73, a renda do trabalho acessório sendo a 

intermediária, tendo o ganho médio de R$ 648,51, e a renda média de benefícios sociais 

representando ganhos reais médios de R$ 812,29, para a classe camponesa. 

Espacializando os valores por Mesorregião, percebemos mais uma vez a realidade 

ambiental, social e econômica singular dos lugares, ou melhor, dos assentamentos 

refletida nos dados. Conforme o Mapa 21, percebemos que os maiores ganhos médio, no 

tocante à produção agrícola, está presente nas Mesorregiões Oeste e Leste, com R$ 577,66 

e R$ 508,76, respectivamente, representando uma dinâmica agrícola maior em relação às 

demais Mesorregiões, chegando a representar ganhos médios irrisórios de R$ 328,19 e 

R$ 468,30, proveniente das atividades agrícolas na área Centra e Agreste, 

consecutivamente. 

 Proporcionalmente, com o valor médio da renda agrícola maior as Mesorregiões 

Oeste e Leste, com R$ 686,35 e R$ 583,35, respectivamente, apresentam um valor médio 

da renda advindo do trabalho acessório e dos benefícios sociais relativamente menor do 

que nas Mesorregiões Central (R$ 713,15) e Agreste (R$ 611,17). Tal fato demonstra 

que, quando os camponeses conseguem manter um padrão mínimo de produção e de 

produtividade e uma lógica diferenciada de inserção no mercado, a necessidade por outros 

meios de renda complementar diminui, o que impacta no valor médio menor. Porém, vale 

ressaltar que, em alguns casos pontuais, identificados em campo, no tocante ao trabalho 

acessório, o valor médio menor também é impactado pelo alto nível de exploração do 

trabalho que o camponês está sujeito, chegando a ganhar diárias irrisórias que, ao final 

do mês, fazem com que o valor médio da renda seja menor. 

 Quanto ao valor da renda média, obtida por benefícios sociais, embora esta 

represente os valores mais altos em todas as Mesorregiões, influenciada pelos proventos 

previdenciários dos assentados que, em média, giram em torno de um salário mínimo, 

ainda assim reflete o grau de dependência dos camponeses assentados, uma vez que a 

precariedade do Estado, nas ações de continuidade e manutenção dos assentamentos, não 

reflete melhores ganhos produtivos, fazendo com que a reforma agrária necessite da 

complementação de outros tipos de política, em especial, de transferência de renda 

governamental. Em valores reais, o mapa 21 apresenta a Mesorregião agreste com o maior 

valor, obtendo em média R$ 871,86, seguida da Mesorregião Central, com R$ 834,83, da 

Oeste, obtendo R$ 773,05 e Leste, com o valor médio de renda representando R$ 769,42. 
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MAPA 21 – Rio Grande do Norte: valor da renda média dos camponeses assentados por Mesorregião 
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Diante desses valores, percebemos que a reforma agrária no Rio Grande do Norte, 

marcada por descontinuidades nas ações e, via de regra, mantendo os camponeses ainda 

nas limitadas condições de pobreza e extrema pobreza54, é compensada por outras 

políticas públicas de custo social, embora eminentemente econômica, a partir da 

transferência de renda, garantido a mera manutenção da vida camponesa sem, contudo, 

alterar significativamente sua condição social. Buscando caracterizar melhor a renda 

proveniente de benefícios sociais. De acordo com os dados representados no Gráfico 15, 

percebemos que 52% da renda de benefícios sociais dos camponeses assentados é 

composta pelo Bolsa Família, representando em algumas situações a única fonte de renda 

da família, em outros termos, representando a principal fonte de renda para a manutenção 

da alimentação básica diária da família camponesa, em especial aquelas que apresentam 

crianças em idade escolar primária.  

 

              GRÁFICO 15 – Caracterização da Renda de Benefícios Sociais 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 

 

 Em seguida, representando 33% da renda de benefícios sociais, emergem as 

receitas oriundas da aposentadoria rural, que também possui uma grande importância para 

a constituição da renda das famílias assentadas, com alguns casos identificados em 

campo, tendo o idoso como o principal provedor da renda da família camponesa. Entre 

os demais benefícios, ainda identificamos 11% recebendo pensão, sendo mulheres 

                                                           
54 Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a linha de pobreza é composta pelas pessoas 

que vivem com US$ 5,50 por dia e a linha da extrema pobreza, pelas pessoas que vivem com até US$ 1,90 

(IBGE, 2017). 
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camponesas viúvas, em sua maioria, e 4% seguro desemprego, fruto da rescisão de 

contratos de trabalhos.  

Portanto, considerando os aspectos relatados e observando o Gráfico 16, a média 

salarial fruto dos benefícios sociais é a que representa maior ganho real, considerando os 

percentuais médio salarial de 34% dos benefícios com 1 salário mínimo e 10% entre 2 a 

3 salários mínimos, que compõem a média salarial dos assentados, uma vez que o menor 

rendimento da aposentadoria rural ou da previdência social é baseado no salário mínimo. 

Nitidamente, quando a família camponesa é beneficiada com mais de uma previdência, 

ela fica entre os 10% que apresentam a renda média de benefícios sociais entre 2 a 3 

salários, o que reflete em formas de existência mais adequadas, com melhores condições 

materiais nas suas residências.  

 

  GRÁFICO 16 – Rio Grande do Norte: média dos benefícios sociais 

 
  Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 

  

 No entanto, a maior média salarial camponesa, advinda dos benefícios sociais, é 

composta por menos de 1 salário mínimo, o que representa 56% do valor. De modo geral, 

são famílias camponesas com média de 4 a 6 filhos e que se encontram situadas na faixa 

média dos R$ 170,00 a R$ 300,00 do respectivo valor creditado pelo benefício social, 

fruto do programa Bolsa Família55 (PBF). Cabe destacar que, mesmo considerando o 

benefício da política social do Bolsa Família uma remuneração baixa, esta ampara, em 

sua maioria, as famílias camponesas polinucleares, com o maior número de filhos, e tem, 

desde de 2003, contribuído significativamente no direito à alimentação dos assentados e 

                                                           
55 Vale salientar que para receber o auxílio do Bolsa Família, as famílias devem ter uma renda mensal de 

até R$ 89,00 por pessoa, ou no máximo até RS 178,00, sendo consideradas extremamente pobres e pobres 

(BRASIL, 2018).  

56%34%
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na permanência dos seus filhos na escola, reduzindo a sua vulnerabilidade ao trabalho 

infantil fora do lote (BRASIL, 2018). 

 Nessa perspectiva, embora considerada como política compensatória, buscando 

corrigir os desequilíbrios do sistema capitalista, percebemos um caráter redistributivo, 

ainda que de forma precária, do programa social do Bolsa Família, possibilitando, no 

âmbito da reforma agrária, acesso a recurso financeiros pelos camponeses em condições 

de extrema pobreza, além de ganhos qualitativo pela frequência das crianças nas escolas, 

na base nutricional e alimentar das famílias, em uma menor sujeição direta a formas de 

trabalhos degradantes, dentre outros acessos que trazem maiores chances à reprodução 

social camponesa, a longo prazo.   

 Diante da realidade apresentada, após a conquista da terra, percebemos que as 

condições de reprodução camponesa são demandantes de uma série de estratégias, seja 

por eles empreendidas, seja garantidas pelo Estado, que viabilizam sua reprodução 

econômica na terra. Frente às múltiplas estratégias existentes, o Gráfico 17 apresenta uma 

análise conjunta das formas de renda camponesa no Rio Grande do Norte, em um 

exercício de capturar as multidimensionalidades que as famílias assumem a fim de 

garantir condições mínimas de permanência na terra.  

 Associamos, assim, as mais diferentes estratégias de obtenção de renda, 

encontradas entre os assentados, ao valor obtido em cada uma delas e o número de 

famílias, seja a partir da atividade agrícola, do trabalho acessório, dos benefícios sociais, 

seja nas suas diferentes formas conjuntas, destacando, também, a representação desses 

valores em percentuais. Com isso, ao tratarmos nossos microdados de campo, 

capilarizando ainda mais a análise, percebemos que, na dinâmica da reforma agrária do 

Rio Grande do Norte, as maiores rendas obtidas estão entre as famílias que combinam o 

trabalho acessório e os benefícios sociais, embora seja 11% das famílias assentadas que 

representam 25% do valor da renda total dos camponeses, estas obtêm um valor mensal 

de R$ 1.459,92. Por sua vez, as médias provenientes do trabalho acessório e dos 

benefícios sociais realizadas para cada Mesorregião56 também se destacam nas análises, 

sempre com maiores valores de renda por área, tendo a Mesorregião Oeste com o maior 

entre as demais.  

                                                           
56 Os dados de campo analisado para cada Mesorregião, salvo algumas particularidades que mencionamos 

ao longo do texto, refletem o mesmo padrão da dinâmica territorial do estado. Por isso, buscando otimizar 

nossa discussão e evitar repetições, disponibilizamos os gráficos com os demais tratamentos dos dados no 

Anexo D. 
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GRÁFICO 17 – Rio Grande do Norte: composição da renda das famílias assentadas 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 
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 Ainda entre as combinações de renda, verificamos que são as famílias camponesas 

que combinam todas as estratégias de reprodução (trabalho acessório + benefícios sociais 

+ renda agrícola) que obtêm a segunda maior renda, com R$ 1.144,39, representando a 

fatia de 17% da renda, tendo apenas 7% das famílias. Importante ressaltar que essa mesma 

realidade se repete nas análises por Mesorregião, salvo a Mesorregião Central onde a 

produtividade é irrisória, pouco acrescentando na média geral do trabalho acessório e dos 

benefícios sociais, apresentando a renda proveniente dos benefícios sociais maior do que 

essa tríplice combinação. De forma ampla, percebemos que os valores de renda, obtidos 

a partir da produção agrícola, acrescentam pouco na média geral da renda entre as famílias 

assentadas, sendo os menores valores em todas as Mesorregiões. 

 Representando o terceiro maior valor real médio entre as famílias camponesa do 

estado, temos os benefícios sociais, com valor de R$ 1.045,83, contemplando o maior 

percentual de família, com 24%, e compondo 16% da renda média entre as famílias. Vale 

ressaltar que os benefícios sociais, em especial advindos da previdência social, 

contribuem para aumentar a renda média camponesa quando combinada com quaisquer 

outras atividades, inclusive com a produção agrícola. Esta última, atrelada aos benefícios 

sociais junto às famílias, apresenta um valor real médio de R$ 1.019,31, realidade de 18% 

das famílias potiguares assentadas, compondo 15% da renda média total. 

 Com o trabalho acessório representando valores intermediários, ao combinarmos 

com a produção agrícola, este apresenta um valor real médio de R$ 855,45, no universo 

de 9% das famílias e 13% do valor da renda. Entretanto, ao ser analisado de forma isolada, 

o trabalho acessório apresenta um valor real médio menor de R$ 729,97, representando 

13% das famílias e 11% do valor da renda, realidade que se replica no contexto das 

Mesorregiões, diante da sistêmica fragilidade da produção agrícola camponesa em todas 

as áreas. Por fim, no âmbito do estado, assim como nas demais Mesorregiões, a produção 

agrícola é desenvolvida por um significativo percentual de família, sendo 18% destas, 

embora represente a menor fatia, compondo 8% da renda média das famílias, com um 

valor real médio de R$ 414,06, o que reflete as circunstâncias produtivas e infraestruturas 

dos assentamentos já discutidas.  

 Nesse panorama das condições de reprodução social camponesa, após a conquista 

da terra, e diante das contradições postas, não vislumbramos profundas transformações 

de caráter social nos assentamentos de reforma agrária do Rio Grande do Norte, embora 

haja melhorias pontuais e melhores condições de acessos a determinados equipamentos 

sociais de serviços básicos, bem como ganho de renda, apesar de todas os mecanismos de 
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sujeição e limitações existentes. Queremos reforçar com isso que, mesmo com a reforma 

agrária dentro de uma lógica estrutural rígida, apresentando impactos insuficientes na 

dinâmica agrícola e nos diferentes usos do território, não se podem negar os avanços 

materiais e os condicionantes que o acesso à terra podem garantir, constituindo uma 

possibilidade diante da obrigatoriedade de intervenção do Estado nos serviços básicos e 

por meio das políticas públicas, a depender também da capacidade de organização e 

articulação dos camponeses no interior do assentamento. 

De acordo com Leite (2004, p. 83) “assentar significa reconhecer o direito à terra, 

no qual determinados sujeitos passam a ter acesso a demandas sociais, antes ignoradas, e 

que podem agora permitir sua transformação em direito”, tal definição, dentro de um 

contexto histórico dos movimentos sociais e de luta pela terra, pressupõe ganhos 

significativos, diante das condições de extremo abandono e precariedades em que os 

camponeses antes viviam em seus acampamentos, cujas condições de reprodução social 

debaixo da lona preta, sob intensas ameaças e conflitos e sem os meios básicos de vida,  

é difícil de se mensurar, conforme podemos perceber, a partir das condições materiais de 

moradia dos acampados no município de Ielmo Marinho, Figura 16. 

 

            FIGURA 16 – Acampamento no município de Ielmo Marinho 

 
                     Fonte: Leandro Lima – Pesquisa de campo, 2017. 

 

 Nesse sentido, percebemos que a constituição dos assentamentos rurais, por meio 

da reforma agrária, representa em si um avanço inicial em direção a ganhos sociais mais 

amplos, tornando-se um ponto de partida para novas demandas, identidades e interesses, 

sendo capaz de imprimir novos modos de organização e de práticas sociais para o 

desenvolvimento e a autonomia dos camponeses assentados. Contudo, as múltiplas 
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possibilidades políticas dos assentamentos dependem muito da trama de relações do 

lugar, das capacidades organizativas camponesas como forma de reinvindicação e 

continuidade de luta, a fim de impactar ainda mais na estrutura da reforma agrária 

potiguar. 

 

5.2 A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DOS CAMPONESES ASSENTADOS NO RIO 

GRANDE DO NORTE 

 

 As contradições, nos usos do território do Rio Grande do Norte, condicionam 

relações de reprodução social distintas nos lugares que, vistas na perspectiva da reforma 

agrária, revelam intrínsecas relações de sujeição nos assentamentos, diante dos processos 

de monopolização exercidos pelo capital, viabilizado em última instância pelo Estado. 

Por isso, enquanto um lugar de expressão de classe, o assentamento não se apresenta de 

forma desconexa, contendo vetores internos que surgem da sua realidade particular, e 

também com vetores externos, reflexo do todo no qual se insere.  

Assim, pensar nos assentamentos como lugares que representam lutas e 

resistências, requer pensar em um novo contexto e uma nova dinâmica frente à conquista 

da terra que ocorreu à custa de intensos processos de mobilização política dos 

camponeses, reflexo da concreta expressão dos conflitos de classes. Para Leite et al. 

(2004, p. 112) “com a conquista do assentamento, novas demandas se abrem” e dessas 

demandas até percebemos que emergem algumas expectativas dos camponeses 

potiguares, requerendo trabalhar na agricultura (30%), ter melhores condições de vida 

(33%), mais apoio do Estado (23%) e garantir a terra, tanto como lugar de moradia como 

de reprodução, conforme o Gráfico 18. 

 

GRÁFICO 18 – Expectativa dos camponeses potiguares ao conseguir o lote de Reforma 

Agrária 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 
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 Podemos perceber que a maioria dos camponeses veem, na posse da terra, a 

solução dos seus problemas, secundarizando as demais condições de reprodução social 

enquanto assentados de reforma agrária e arrefecendo todo o processo de luta, articulação 

e mobilização pretérita para a conquista da terra. A percepção do controle, sobre uma 

porção de terra, por força do padrão de atuação do capital, leva a mecanismos de 

individualização entre as famílias camponesas, passando a individualizar a produção, os 

antigos modos de vida tradicionais, as formas de sociabilidade, os vínculos com o lugar, 

constituindo um sério e decisivo problema para uma classe que luta por melhores 

condições de vida. 

 Isso reflete o completo estado de carência em que os assentamentos se encontram, 

diante da descontinuidade das ações do Estado, no processo de qualificação dos 

assentamentos já implantados, em virtude do abandono das ações reivindicatórias e da 

luta política pelos camponeses assentados. Segundo Stédile (2005), um novo contexto e 

uma nova dinâmica na política de reforma agrária só irão ocorrer com o fortalecimento e 

a permanência de uma luta concreta, desenvolvida pelos camponeses, na busca da 

conquista dos seus direitos fundamentais, e pelo surgimento de novas formas 

organizativas, a partir das relações socialmente produzidas, com práticas e formas de 

reprodução singular.  

 Portanto, partindo do princípio de que as formas organizativas, nos assentamentos, 

podem ter maiores ou menores continuidades com o processo de luta, percebemos que as 

formas da estrutura organizacional, relacionada ao envolvimento e participação dos 

camponeses em associações comunitárias, apresentam um relativo equilíbrio entre 

aqueles que participam, representando 51%, e daqueles que não participam, compondo 

os 49% restantes, conforme o Gráfico 19. Embora pouco expressivo, tal índice de 

participação dos assentados, em associações, se torna importante, pois, em várias 

comunidades, é a associação que fortalece as ligações locais e passam a traduzir interesses 

semelhantes, voltados para a luta pela permanência da terra, para viverem da terra e terem 

a sua autonomia, unindo esforços incomuns em busca do cumprimento dos direitos e, 

sobretudo, estabelecendo as relações com os agentes externos, diante do fortalecimento 

político da comunidade.  
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GRÁFICO 19 – Rio Grande do Norte: participação dos assentados em associações 

 
                                        Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

  

De modo mais específico, ao espacializarmos os percentuais de participação dos 

camponeses assentados em associações por Mesorregiões, iremos perceber um certo 

equilíbrio nos dados daqueles que participam e dos que não participam, com o índice 

variando em média 8,5% entre as áreas. No Mapa 22, além de observarmos essas 

variações, percebemos também como as condições de reprodução social camponesa 

refletem nos índices de participação, com a Mesorregião Leste apresentando os maiores 

percentuais, sendo 58% dos camponeses associados e 42% não associados, diante da 

dinâmica produtiva e a necessidade de acessar o mercado urbanos de forma coletiva. 

Por outro lado, na Mesorregião Oeste, verificamos os menores percentuais de 

camponeses associados, com 48% em detrimento de 52% dos que não participam. Tal 

fato revela os níveis de sujeição que essa área apresenta, retirando do camponês sua 

importância no fortalecimento da associação, uma vez que ele não apresenta mais 

vínculos com a terra, tampouco vislumbra possibilidade de luta por meio dela. Já na 

Mesorregião Agreste, temos o maior percentual de camponeses não participantes, com o 

índice chegando a 55%, em oposição aos 45% dos camponeses associados, o que expõe 

a fragilidade e a falta de luta coletiva dos assentados, refletindo nas irrisórias condições 

de reprodução social, tendo em vista que nenhum assentamento dessa mesorregião 

apresenta sequer uma UBS. Na Mesorregião Central, embora com baixa produtividade e 

nas condições ambientais mais diversas, temos um percentual de 52% dos camponeses 

associados, sendo 48% os não participantes.  
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                MAPA 22 – Rio Grande do Norte: participação dos camponeses em associações por Mesorregião 
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Todos esses conjuntos de relações horizontais, a partir da nossa perspectiva 

teórica, constituem círculos de cooperação não-hegemônicos, pautados no uso 

diferenciado do território, que rompem com as hierarquias e buscam formas de 

organização econômica socializada, a fim de que a subordinação ao capital seja menor e 

o processo de emancipação camponesa se realize. Sob a lógica capitalista, a 

operacionalização da reforma agrária se realiza dentro de um contexto de  

 

“produção limitada de racionalidade e associada a uma produção ampla 

de escassez, conduzindo os atores que estão fora do círculo da 

racionalidade hegemônica à descoberta de sua exclusão e à busca de 

formas alternativas de racionalidade, indispensáveis à sua sobrevivência” 

(SANTOS, 2000, p. 310) 

 

Nessa compreensão, os camponeses assentados são produtores de novas feições e 

organizações espaciais de produção, a partir das solidariedades organizacionais em 

contraposição à racionalidade hegemônica, buscando obter o controle das etapas de 

produção socializada restrita à escala local, pautada na circulação simples dos produtos 

(OLIVEIRA, 1986). A recriação das estratégias organizacionais nos assentamentos, por 

meio de círculos de cooperações não-hegemônicos, tendo as associações como 

instrumento agregador e articulador, constitui lugares de abrigo, que permitem aos 

camponeses aprofundar o conteúdo e o sentido existencial do território praticados por 

todo a classe social (SANTOS, 2005b). 

Nesse sentido, percebemos, a partir dos relatos de campo, que a organização 

coletiva camponesa, por meio de cooperações não-hegemônicas a partir das associações, 

dos sindicatos e movimentos sociais, foi fator suplantador dos benefícios diretos e 

indiretos concretizados na terra, como a moradia e toda a infraestrutura, o acesso ao 

crédito, à assistência técnica, aos auxílios do governo, além de equacionar problemas de 

educação, saúde, previdência social e tantas outras demandas que os camponeses 

aglutinam nos assentamentos. Porém, de acordo com Pinassi (2011), uma vez assentado, 

o camponês vai deixando de cumprir sua tarefa histórica de condução da luta pela terra e 

pela reforma agrária, assumindo as condições ora impostas pelo Estado que, de modo 

generalizado, viabiliza o comando direto ou indireto do capital. 

Imersa no interior da ordem do capital, a luta camponesa fica comprometida, as 

contradições são acirradas e o camponês retoma para si condições de reprodução com o 

capital e não contra (MARTINS, 1996), o que reflete em ações desarticuladas e na 

fragilidade das reinvindicações coletivas, prejudicando a participação como um todo pelo 
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intermédio das associações, dos sindicatos e dos movimentos sociais. Dessa maneira, o 

assentamento em si mesmo, apresenta-se como um espaço de poder para as lideranças 

que emergem no seio dessas organizações sociais e, ao invés de propor mudanças, tem 

colocado, na maioria dos casos, as famílias camponesas em maior situação de 

dependência (PESQUISA DE CAMPO, 2017). 

Não obstante, é nesse movimento dialético que há um ponto crítico a ser 

considerado, em nossa caracterização, das condições organizacionais dos assentados de 

reforma agrária no estado, relacionada ao profundo descrédito dos camponeses para com 

as lideranças e a forma de atuação das associações. De acordo com os dados do Gráfico 

20, percebemos que 55% dos camponeses consideram fraca a forma de atuação e 

articulação da associação, seguido de 9% que consideram regular e apenas 36% 

considerando a associação forte, revelando que predomina a falta de um entendimento 

comum entre os camponeses que fazem parte das associações. 

 

GRÁFICO 20 – Rio Grande do Norte: nível de atuação das associações apontado pelos 

camponeses associados (%) 

 
 Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

 A visão dos assentados, além de refletir um descontentamento com a forma de 

organização política das associações, contribui para minimizar as ações reivindicatórias 

nos assentamentos, que poderiam proporcionar um fortalecimento na luta pela conquista 

de melhores condições produtiva, infraestruturais e de serviços básicos, bem como na sua 

forma de inserção no mercado, quando realizado de forma coletiva, poderia reduzir 

significativamente os impactos causados pela sujeição ao capital. Na análise por 

Mesorregiões, percebemos algumas especificidades quanto à percepção dos camponeses 

em relação à organização política das associações. Conforme o Gráfico 21, percebemos 
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que somente na Mesorregião Oeste, embora com maior percentual de camponeses 

associados entre as demais áreas, há um maior índice, com 43%, de assentados que 

participam efetivamente da associação e a consideram forte, embora ainda apresente 45% 

dos camponeses que a consideram fraca e 12% regular. 

 

GRÁFICO 21 – Rio Grande do Norte: nível de atuação das associações apontado pelos 

camponeses associados por Mesorregião 

 
     Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

Verificamos que tais índices, na Mesorregião Oeste, estão relacionados ao 

histórico movimento de luta pela terra e organização camponesa, com a influência dos 

movimentos pastorais da Igreja Católica nas formas de organização social de produção 

camponesa, desde a formação dos primeiros assentamentos (FERNANDES, 2005). 

Oposta à realidade da Mesorregião Oeste, na Mesorregião Leste, apesar de identificarmos 

o maior percentual de camponeses associados, apenas 18% destes consideram a 

associação forte, 9% regular e o maior índice com 73% considerando fraca, o que 

evidencia que as associações não têm dado a resposta social necessária, não atendendo às 

expectativas dos camponeses, apresentando apenas um viés, puramente, de organização 

econômica e da produção, com práticas tipicamente capitalistas e compras individuais por 

assentado. 

Vale ressaltar ainda a Mesorregião Agreste, com o segundo maior índice de 

associados que consideram forte o nível de articulação da associação, apresentando um 

percentual de 33%, pela dinâmica histórica associativa mais recente que as demais áreas, 

seguido de 11% que consideram regular e 56% que consideram fraca. Já em relação à 

Mesorregião Central, 26% dos associados consideram a associação forte, 8% regular e 
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66% consideram fraca, representando o segundo maior índice de camponeses sem 

expectativas em relação à atuação da associação, diante da baixa produtividade da área e 

a falta de ações produtivas. 

Conforme observamos, as expectativas dos assentados, em relação à atuação das 

associações, refletem sempre os extremos, onde uma parcela é participativa e se 

beneficiam da associação e outra parcela, apesar de estar associada, acha que a associação 

não responde às demandas internas do assentamento. Dentre os assentados que 

consideram as associações fracas, estes relataram que deveria haver mudança na forma 

da gestão da associação, pois percebem uma falta de representatividade, do atendimento 

as demandas coletivas e de uma maior transparência quanto ao balanço financeiro e suas 

aplicações. Frente a esses fatores, surgem ainda desavenças e conflitos entre diferentes 

lideranças internas, que limitam as formas de representatividade e de cooperação, 

fragilizando as relações horizontais. 

Ainda que não constitua um objetivo da nossa tese, apenas ressaltamos que 

algumas associações, para além da política de Reforma Agrária, também constituem uma 

porta facilitadora da intervenção dos agentes externos no assentamento, em especial do 

capital, propiciando formas de sujeição e de reprodução ampliada, a partir de toda um 

coletivo de camponeses associados, que se tornam funcionais do sistema capitalista. 

Todavia, apesar das contradições postas, as formas de associação entre os camponeses, 

nos assentamentos, ainda proporcionam, significativamente, maiores ganhos financeiros, 

articulação social, dinamização produtiva, acesso a serviços básicos e benefícios sociais. 

Além das associações, também analisamos a participação e o envolvimento dos 

camponeses em mais dois espaços de atuação política e social, bastante representativos 

no meio rural, como os movimentos sociais e os sindicatos rurais. Fruto das ocupações, 

uma parcela significativa dos assentados rurais no Rio Grande do Norte partilhava de 

movimentos de territorialização e luta pela terra, com níveis de participação e 

envolvimento que resultaram no acesso à terra, na materialização dos assentamentos 

rurais. Em seus relatos, os assentados relembram as ações de resistências que realizavam 

no processo de luta dos movimentos sociais, dos trabalhos de base, além das 

manifestações, os atos públicos e as reivindicações que lhe renderam conquistas políticas, 

forçando o Estado a dar respostas a suas demandas (PESQUISA DE CAMPO, 2017). 

Contudo, após a conquista da terra, tais formas de organização e participação 

camponesas nos movimentos sociais são progressivamente neutralizadas, na maioria dos 

casos, muitos se desvincularam do movimento, levando a crer que a luta pela terra se 
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resume a sua posse e não à materialização da luta que deve ser continuada e aprimorada, 

a partir de outras frentes estruturantes. Embora, alguns assentados demonstrem ter 

consciência da importância do movimento social na luta pela conquista da terra, muitos 

relegam essa luta aos outros colegas, demonstrando um cansaço e não percebendo a 

importância de uma continuidade como fortalecimento do processo de luta. 

Toda essa fragilidade é evidenciada no Gráfico 22, ao identificarmos 73% dos 

camponeses sem nenhum vínculo ou participação nos movimentos sociais, frente a 27% 

dos camponeses que participam dos movimentos sociais, em especial com vinculação ao 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), que apresenta uma organização 

de lutas e conquistas mais atuante no território potiguar.   

 

GRÁFICO 22 – Rio Grande do Norte: participação dos assentados em movimentos 

sociais  

 
  Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

 Já em relação aos sindicatos, uma instituição política e social de grande atuação 

no meio rural potiguar, inclusive com mais força representativa do que os movimentos 

sociais, frente à relação com o Estado, eles constituem um campo institucional que 

articula e viabiliza a conquista de diferentes direitos aos camponeses. Diferentemente dos 

movimentos sociais, a sindicalização dos camponeses tem relação direta com a concessão 

da aposentadoria, diante da assessoria jurídica e da capacidade desses sindicatos em 

pressionar os órgãos públicos, além da permissão para emitir a Declaração de Aptidão 

(DAP), que dá direito a créditos agrícolas para o camponês, possibilitar o acesso a 

diferentes políticas públicas, além da capacidade de resolução burocrática e de pendências 

de diferentes ordens do camponês assentado. 
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 Diante das características expostas, conforme representando no Gráfico 23, é 

notória a maior participação camponesa nos sindicatos rurais, com um percentual de 68% 

de participação, em detrimento dos 32% que não estabelecem nenhum vínculo com o 

sindicato rural. Em seus relatos, percebemos que o significativo índice de assentados 

sindicalizados está relacionado com alguma conquista, o que reflete uma sindicalização 

por acordo, não refletindo os processos de luta, mas a busca por uma conquista pessoal, 

sobretudo, entre as possibilidades anteriormente citadas. 

 

GRÁFICO 23 - Rio Grande do Norte: participação dos assentados em sindicatos rurais 

 
                           Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

Percebemos assim, de um modo geral, que as formas de organização social 

camponesa, compreendidas como atributos do lugar onde a reprodução camponesa pode 

acontecer organicamente, apresentam-se enfraquecidas, sem estratégias consistentes para 

viabilizar as transformações estruturais no assentamento e também não enredando 

processos coletivos que os possibilitem consolidar e aprofundar o uso do território como 

abrigo, que nos dizeres de Santos (2001, p. 05) os permitiriam “adaptar-se ao meio 

geográfico local, ao mesmo tempo que recriam estratégias que garantam sua 

sobrevivência nos lugares”. 

 Indo além do aparente, percebemos ainda as relações de confiança enfraquecidas, 

famílias camponesas cada vez mais segmentadas, ações cada vez mais individualistas e 

permeadas de feições capitalistas, processos de auto-exploração e lideranças comunitárias 

alheias aos anseios comunitários. A partir do exposto, as feições que compõem os círculos 

de cooperação não-hegemônicos se realizam de forma pontual e seletiva, frente à adoção 

de medidas, sem dúvidas, lentas, mas contínuas, que qualificam a articulação dos 
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camponeses, a dinâmica produtiva e de infraestrutura no assentamento. Assim, no tocante 

à execução da política de Reforma Agrária  

“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”. 

(FRANÇA SEGUNDO, 2017) 

 

 No entanto, concordando com Medeiros (2003), a política de Reforma Agrária é 

subordinada a forma assumida pelo desenvolvimento capitalista brasileiro, com as ações 

econômicas obtendo um ímpeto devastador, intensificando o padrão de reprodução do 

capital altamente predador ao progresso social camponês. Para tanto, torna-se necessário 

pensar em um sentido político compatível com as necessidades de desenvolvimento do 

Ser camponês. 

 

5.3 POR UMA OUTRA REFORMA AGRÁRIA: A EMANCIPAÇÃO DO SER 

CAMPONÊS  

 

Percebemos, até aqui, que são várias as contradições que atingem a dinâmica 

interna de atuação da política de Reforma Agrária. Sob as condições da processualidade 

do capital, reconhecemos que o Estado não é um ente neutro nas suas ações e, no tocante 

à reforma agrária, percebemos que sua atuação para a reprodução ampliada do capital é 

nítida, ao mesmo tempo em que atua como mediador de classe, com suas ações paliativas 

para a manutenção do sistema. Nesse sentido, de forma mais aparente, percebemos que o 

Estado carrega em si distintas intencionalidades no uso político do território (SANTOS 

& SILVEIRA, 2008).  

Para Cataia (2011), as relações políticas no território revelam diferentes usos, 

cabendo ao Estado as ações jurídicas e normatizadoras que criam mecanismo de 

regulação que, segundo Antas Júnior (2003), configuram-se como instrumentos legais, 

condicionantes ou limitadores das dinâmicas e dos processos inerentes ao território usado. 

Entretanto, pensar a reforma agrária no âmbito institucional, exige-se a compreensão 

inicial de que esta forma de uso do território é presidida pela exploração econômica, visto 

enquanto recurso, marcada por um desenvolvimento desigual (SMITH, 1988), com 

escalas, tempos e processos contraditórios, agora sob a insígnia do 

neodesenvolvimentismo (OLIVEIRA, 2010) que potencializou as formas parasitárias do 

capital sobre o trabalho e, em contrapartida, sequer trouxe conquistas sólidas no plano 
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dos direitos sociais para o conjunto da classe, o que nos fez questionar até que ponto 

podemos considerar essas ações políticas um processo de Reforma Agrária.  

Como defendido por Santos (2005b, p. 6) “o uso do território como recurso 

depende da disponibilidade de matérias primas” e, sob o prisma da política de Reforma 

Agrária, percebemos que é o Estado que a viabiliza para classe camponesa assentada. 

Porém, por se tratar de uma classe subsumida pela lógica do capital, por meio da 

monopolização do território, está se torna funcional no processo de acumulação do 

capital. Contudo, o uso do território como recurso não contempla todas as formas de 

apropriação e exploração que se gestam no interior do território e, em se tratando da 

reforma agrária, há uma força produtiva do homem (camponês) onde não é visível a 

predatória força produtiva do capital. Conforme Santos (2012, p. 23) são “Homens que 

reivindicam legitimamente o direito à vida; de Ser camponês e o direito de vir a ser, com 

a territorialização no Sertão e o acesso à terra, como mecanismos singular da sua 

identidade e da sua reprodução social”. 

Dessa forma, é preciso dimensionar e ressignificar as condições políticas e 

econômicas dos camponeses presentes no seu lugar de vivência e socialização, onde a 

Política de Reforma Agrária ainda não foi capaz de promover, em sua totalidade, por não 

contemplar os sentidos do território praticado, pautado como abrigo, onde se gestam as 

estratégias, oportunidades e perspectiva de vida camponesa.  Para Santos (1987, p. 29)  

 

“esse homem do campo é menos titular de direitos que a maioria dos 

homens da cidade, já que os serviços públicos essenciais lhe são negados 

sob a desculpa da carência de recursos para lhe fazer chegar saúde e 

educação, água e eletricidade, para não falar de tantos outros serviços 

essenciais” 

 

Gesta-se então, uma cidadania que contribui conjuntamente para o mercado e o 

Estado, apoiada em mecanismos coercitivos e de caráter conservador, que aniquila as 

condições organizativas dos camponeses, neutraliza e coopta suas lideranças, e que 

exerce um forte controle sobre sua força de trabalho. Nesse contexto, da “reforma agrária 

de conciliação” (IVO, 1986), o camponês se caracteriza pela servidão, dentro de uma 

democracia relativa que, dissimuladamente, o domina e impede a sua emancipação. 

Portanto, pensar em uma outra reforma agrária, mesmo como possibilidade, é pensar em 

um camponês dotado de liberdade (SANTOS, 1987). 

Com isso, uma reforma agrária estruturante, além de repensar o modelo 

econômico e das nossas relações sociais, perpassa pelo fortalecimento das organizações 
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autônomas campesinas nos lugares. Concordando com Sousa (2009, p. 201), “pensar em 

assentamentos com o ‘olhar geográfico’ é pensar em lugares”, estes que têm, como 

atributo, as relações proximais, o predomínio do tempo lento, a coexistência de objetos 

técnicos e o firmamento de relações não-capitalistas de produção combinadas ao 

exercício das solidariedades orgânicas. 

Assim, compreender as características existenciais e de reprodução camponesa, 

implica compreender que o próprio modo do Ser camponês (SANTOS, 2012) é uma 

estratégia de reprodução que limita e estabelece uma rota de conflito com o capital, de 

modo que o Estado precisa criar um novo programa de reforma agrária, que busque 

romper o círculo vicioso de expansão e acumulação do capital, ampliando suas formas de 

intervenção no processo de transformação fundiária e de avanço material nos 

assentamentos de reforma agrária.   

 Enquanto princípio orientador, sob a perspectiva de Santos e Silveira (2008) e 

Mészáros (2002), o Estado, ao criar mecanismos políticos para o território, no tocante à 

reforma agrária, deve subverter a produção do lucro pela produção do uso, corrigindo as 

deformações da relação Capital X Trabalho ou, mais especificamente, para a realidade 

camponesa assentada que não pode ser personificada a partir da dimensão do trabalho, da 

relação capital X produção de alimentos e da vida. Com isso, a política de Reforma 

Agrária precisa estar ancorada em um programa de desenvolvimento mais próximo à 

escala humana (MAX-NEFF, 1986) e das liberdades fundamentais (SEN, 2000), 

contemplando as estratégias e ações do Ser camponês no lugar, em suas diferentes 

nuances, que consistem “na eliminação de privações de liberdades que limitam as 

escolhas e as oportunidades das pessoas de exercerem ponderadamente sua condição de 

agente” (SEN, 2000, p. 10), oportunizando assim, condições sociais adequadas para os 

camponeses, efetivamente, moldar seu próprio destino. 

 Assim, o exercício de se pensar e operacionalizar uma outra reforma agrária exige 

o reconhecimento do camponês enquanto um Ser agente e não mero beneficiário passivo 

do processo de desenvolvimento. Parafraseando Sen (2000), é perceptível que a pobreza 

na qual os camponeses assentados se encontram, não perpassa apenas pelo baixo nível de 

renda, tal como discutimos no capítulo 04, mas pela privação das capacidades e 

necessidades básicas, conforme ampliamos o olhar neste capítulo, a qualidade de vida 

então deve ser um atributo importante na política de Reforma Agrária (SOUSA, 2009). 

Sob o enfoque da qualidade de vida, relacionado às próprias condições de existência do 

camponês assentado, de acordo com Max-Neff (1986) o desenvolvimento passa a ter 
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como objeto central o homem, enquanto que a economia é apenas um meio para sua 

emancipação. 

 Percebemos, então, que tais perspectivas de desenvolvimento apontam mudanças 

na escala local, sendo o direito ao uso do lugar inalienável à condição de existência 

camponesa e da sua prática política, considerando a totalidade e o movimento da 

sociedade que lhe dá vida (SANTOS, 2000). Portanto, a conquista da reforma agrária não 

significa apenas um avanço circunscrito à família camponesa, tal conquista representa um 

passo importante para a sociedade como um todo, diante das garantias e direitos sociais 

que podem ser conquistados.  

Uma outra reforma agrária sugere, assim, um desenvolvimento muito mais amplo, 

como parte de um projeto de Estado, resultado de um esforço político significativo, que 

incorpore a heterogeneidade da luta e supere a fragmentação entre os agentes e os 

diferentes sujeitos que compõem a sociedade, reestabelecendo um autêntico vinculo 

orgânico da classe camponesa com o todo, no seu processo de superação dos mecanismos 

que impedem o seu desenvolvimento pleno e autodeterminado da reprodução social, 

necessário à construção de uma sociedade futura mais igualitária. 

Nesse sentido, no campo das lutas sociais, a proposta de realização de uma 

reforma agrária, que mais se aproxima dessa perspectiva, é a proposta da ‘Reforma 

Agrária Popular’ realizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST, 2010), 

na busca pelo desenvolvimento de um padrão técnico-científico popular, baseado na 

agroecologia, redirecionando o equilíbrio da relação entre o homem e a natureza. Em seu 

programa agrário, a justificativa política que norteia o movimento, desde de 2014, 

incorporou o lema: Lutar! Construir Reforma Agrária Popular”, teorizada por Stédile 

(2009, não paginado), este explica que  

“o que nos propomos é uma reforma agrária que chamamos de popular. 

Nessa reforma não basta distribuir terra, como na reforma capitalista. É 

necessário também desenvolver agroindústrias na forma de cooperativa, 

criar pequenas agroindústrias nos assentamentos. Assim, o agricultor sai 

mais rápido da pobreza, porque daí ele não vai só produzir matéria-prima, 

mas também se apropriar do valor agregado dos produtos”. 

 

Dessa maneira, segundo o MST (2013, p. 164-165), a reforma agrária popular 

supõe dois movimentos “a mobilização popular e a ação de um Estado democrático e 

popular”, com um programa que tem como eixo a combinação de uma ampla distribuição 

de terras, associada à constituição de formas cooperativas de organização e gestão 

produtiva, política de agroindústria e um forte amparo estatal na destinação de políticas 
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públicas para a agricultura familiar (MST, 2013). Assim, percebemos que é necessária 

uma mudança de paradigma sobre o verdadeiro significado de reforma agrária, para que 

possamos concretizar no campo brasileiro, e na sociedade como um todo, justiça social e 

um modelo cívico pleno, que oriente uma ação política e social ampla, ao ponto de 

subordinar, transformar e implementar um outro modelo econômico. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 A análise da Política Nacional de Reforma Agrária, a partir da perspectiva do 

território, nos forneceu elementos indispensáveis para a apreensão das materialidades, das 

ações e da atuação dos diferentes agentes sociais, sobretudo, por seu conteúdo político 

que torna o território uma categoria de análise social, diante dos múltiplos usos que se 

articulam e se gestam. Sob a perspectiva dos usos do território, foi possível revelar os 

processos históricos cristalizados na questão agrária brasileira, marcada pela estrutura 

fundiária concentrada e a negação do direito ao acesso a terra para milhares de 

camponeses, constituindo um dos principais entraves para o desenvolvimento social e 

econômico no campo. 

 Apreendido em sua totalidade, revelamos os usos possíveis em cada período de 

governo que analisamos, permitindo-nos perceber que as ações de reforma agrária se 

firmam como um fato recente no contexto da luta pela terra no Brasil, pois até a década 

de 1980, a questão agrária brasileira se atrelava ao desenvolvimento do capitalismo 

nacional, em um processo de contradições e alianças entre o Estado e os grandes 

proprietários de terra, sem nenhuma intervenção do Estado que exigisse a alteração do 

latifúndio, tendo impactos negativos em todas as instâncias sociais, sobretudo, para as 

famílias camponesas, expostas a um quadro de marginalização social intensa. 

 Nesse contexto de segregação e exacerbada precarização das condições e relações 

de trabalho no campo, com o desenvolvimento da reestruturação capitalista, a ampliação 

das políticas neoliberais, abertura dos mercados financeiros e comercial, adoção da base 

técnica produtiva, propiciando a fluidez do capital e o contingenciamento do Estado, 

emergem os cenários de disputas e luta pela terra, em prol da Reforma Agrária, diante da 

organização dos camponeses e trabalhadores rurais sem-terra, em diversos movimentos 

sociais de caráter popular, buscando autoafirmação na sociedade, pelo seu direito de se 

reproduzirem enquanto tal. Como consequência, gesta-se um campo de força e coerção 

no âmbito do Estado, onde operam-se e se superpõem diferentes desígnios, em que a 

reforma agrária, enquanto política pública, passa a ser operacionalizada no interior das 

formas de acumulação do capital, bem como na luta de classes e de diferentes 

representações políticas. 

 A partir dessa racionalidade organizacional, a Política Nacional de Reforma 

Agrária, a partir de 1985, apresenta processos contraditórios, embora a implementação de 

assentamentos rurais, realizado pelo Estado, representem avanços, configurando-se como 

uma possibilidade de lugar, onde as reproduções econômicas e sociais das famílias 

camponesas possam ser efetivadas. Nesse sentido, ao analisarmos a perspectiva do uso 
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do território, a partir das ações políticas e normatizadoras do Estado, percebemos que o 

território vai sendo monopolizado, uma vez que os agentes hegemônicos, frente às forças 

produtivas do capital, dispõem das melhores condições materiais e imateriais, imprimindo 

um padrão de reprodução camponesa sujeitado a sua lógica. Enquanto norma, a Política 

de Reforma Agrária passa a ter uma dimensão geográfica, apresentando uma 

normatização histórica, como componente territorial, formada pelas descontinuidades, 

transformando-a em uma mera política de distribuição de lotes de terras, 

subdimensionados e sem condições mínimas para que a autonomia camponesa se efetive. 

 Com isso, os assentamentos rurais vão se transformando em lugares de ampliação 

e produção de valor para o capital, diante de uma lógica de produção capitalista que tem 

o controle da terra, enquanto meio de produção, e no quadro de desigualdade da questão 

agrária brasileira, converte a posse da terra camponesa, via assentamento, em um dos seus 

apêndices, não possibilitando a autonomia para aqueles que lutam pela terra e, tampouco, 

uma reprodução social ampla. Assim, em meio aos usos hegemônicos, o processo de 

monopolização do território ganha força, por meio da reprodução ampliada do capital ao 

expropriar a força de trabalho camponesa em diferentes âmbitos. 

 De modo particular, foi sob esses moldes que se deu a Reforma Agrária no 

território do Rio Grande do Norte, sem constituir uma política de base, capaz de promover 

o desenvolvimento e, de forma mais contundente, sem desconcentrar a terra a partir da 

desapropriação do latifúndio, dado seu caráter normativo que favoreceu, principalmente 

as empresas agrícolas que se instalaram e os detentores do capital, pois ao invés de inserir 

vetores de emancipação e desenvolvimento social, impôs mecanismo de sujeição, 

controle e marginalização, diante da necessidade do capital monopolista, tornando 

funcional as formas de reprodução não-capitalista dos camponeses, restringindo a estes a 

apropriação efetiva da terra, frente à baixa produção mercantil advinda dos 

assentamentos. 

Dessa maneira, ao analisarmos os rebatimentos da Política Nacional de Reforma 

Agrária no estado, foi possível compreender as parcas intervenções fundiárias realizadas, 

em meio à realização de desapropriações de terras pelo INCRA, tendo o Estado como 

grande comprador, condicionado pelos mecanismos especulativos do capital, gestando 

um mercado de terra inflacionário para a Reforma Agrária com preços regulados pela lei 

da oferta e da procura, o que inseriu os camponeses em assentamentos com fragilidades 

nas condições de localização, de características ambientais, principalmente quanto à 

fertilidade do solo, e de infraestruturas técnicas, que, muitas vezes, não são 
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implementadas no território. Tendo a terra como ativo de valor, a reforma agrária passa a 

ter seus custos inflacionado, com o Estado pagando pelas desapropriações das terras, em 

média, 30% acima do preço médio de mercado. 

A realidade então evidencia diferentes níveis de concentração da terra, com um 

processo de criação de assentamentos rurais que fragmenta grandes áreas em pequenos 

lotes, viabilizando um processo de minifundização do território, não conseguindo 

promover alterações mais amplas. Nesse processo desigual e contraditório, percebemos 

que a desconcentração fundiária não pode ser realizada somente a partir da implantação 

dos assentamentos rurais, principalmente, quando se paga um alto custo pelas antigas 

fazendas e terras desapropriadas. Assim, diante da forma assumida pelo Estado, com uma 

dimensão organizacional capitalista, o primeiro grande entrave da política é a 

redistribuição qualitativa da terra, a partir de um dimensionamento justo, com base nos 

módulos fiscais municipais, porém, a criação dos assentamentos é realizada preservando 

o latifúndio no território potiguar. 

Com isso, os usos do território revelam tensões do processo de resistência e 

adaptação, criando então um descompasso, pois o camponês sem a apropriação efetiva da 

terra, a concretização da reforma agrária se faz a partir de vetores ,cada vez mais distantes, 

condicionantes exógenos que dominam o território e determinam as relações econômicas, 

ao mesmo tempo que limitam as relações sociais e as condições de infraestrutura para os 

camponeses assentados, inserindo-os em condições de extrema precariedade, em muitos 

casos, sem o acesso aos direitos básicos, como saúde e educação. 

É nessa lógica produtiva e dominante de acumulação do capital, viabilizada pelo 

Estado, em que se dão as ações de monopolização do território, possibilitando ao capital 

monopolista formas de sujeição da renda da terra, seja na produção camponesa, seja no 

momento de acesso ao crédito, seja na compra de insumos, seja na circulação, seja na 

comercialização e até quando o camponês não consegue produzir, o capital subordina-o 

diretamente, expropriando o sobretrabalho, diante da realização direta da mais-valia no 

contexto do trabalho acessório camponês, uma realidade impulsionada pelo Estado, que 

permite a recriação das condições de existência camponesa de forma precária.  

Nesse sentido, ao revisitarmos a nossa hipótese, na qual admitimos que a Política 

de Reforma Agrária, que vem sendo implementada no Rio Grande do Norte, efetiva-se 

na lógica desigual e contraditória do capitalismo, apresentando um caráter compensatório, 

não correspondendo às reais demandas da reprodução social dos camponeses, pois este 

sujeito tem seu trabalho subordinado por diferentes mecanismos da reprodução ampliada 
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do capital, percebemos que ela é confirmada, uma vez que os processos políticos 

estruturais e hierarquizantes ainda persistem no território potiguar e reordenam as 

relações existenciais dos camponeses, que envolvem a terra, a sua dimensão do trabalho 

e organizativa.   

Assim, afirmamos, em nossa Tese, que a Política Nacional de Reforma Agrária 

contribui para a reprodução ampliada do capital, a partir da monopolização dos mercados 

de mercadorias agrícolas e insumos, que garantem a expropriação da renda da terra e do 

sobretrabalho camponês; da expropriação do sobretrabalho camponês, quando do 

trabalho acessório; e da extração da renda absoluta, garantida a partir do mercado de terra. 

Tais determinações nos permitiram constatar que a reprodução social camponesa 

não se realiza fora da lógica do movimento do capital,  de caráter desigual e contraditório, 

bem como, de forma intercambiada, da conjuntura social, política e espacial, revelando 

ainda uma vulnerabilidade econômica e produtiva, diante da falta de uma efetiva 

assistência técnica, do acesso às pífias condições de crédito rural, da precária 

infraestrutura social e comunitária, que após a conquista da terra, muitas vezes, não são 

ofertados aos camponeses condições de desenvolvimento e o acesso aos direitos básicos. 

Assim é revelado que a reforma agrária, enquanto política de Estado, de fato, não só 

promoveu mudanças estruturais pouco expressivas no campo, em especial em relação à 

terra, como também viabilizou aos agentes do capital a subordinação da renda e dos meios 

de produção camponesa. 

Cabe destacar que a centralidade dada ao conceito de território, com ênfase na 

noção de uso e monopolização, além de uma contribuição científica, nos possibilitou 

abarcar o conjunto de ações políticas, sociais e institucionais estabelecidas pelos 

diferentes agentes, frente aos mecanismos de sujeição, normatização e regulação imposta 

à materialidade da reforma agrária, sem perdemos a dimensão da totalidade do nosso 

objeto de estudo. Em uma dimensão escalar mais específica, o lugar emerge como 

conceito, no intuito de capturarmos como tais ações hegemônicas de uso comprometem 

a função social do camponês não só no contexto da sua existência e reprodução, mas 

também na sociedade como um todo. 

Lançando o olhar para o interior dos assentamentos, percebemos uma carência no 

atendimento às demandas sociais específicas dos camponeses, além de um abandono por 

parte do Estado, no tocante à continuidade das ações de reforma agrária, sem condições 

mínimas de usufruírem do cultivo da terra. Vislumbramos condições socioeconômicas 

precárias e latentes, que fazem, dos camponeses assentados, um trabalhador pendular, 
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diante da necessidade de vender sua força de trabalho em outras localidades. Gesta-se, 

assim, entre a maioria dos camponeses potiguares assentados, um exército rural de 

reserva, no qual o capital extrai mais-valia do seu trabalho sem precisar expropriá-lo.  

Diante do nível da desigualdade sedimentado nos assentamentos do Rio Grande 

do Norte, frente às contraditórias ações institucionais, viabilizadas pelo Estado, 

percebemos ainda uma falta de coesão e alcance político entre os assentados, nem mesmo 

no tocante ao desenvolvimento de uma dinâmica produtiva interna, em ações associativas, 

comunitárias e cooperativas, salvo algumas situações exitosas entre os assentamentos 

mais recentes.  

Diante disso, é intrigante percebermos como as ações do próprio Estado se dão de 

forma seletiva no território, privilegiando distintos lugares em detrimento de outros. As 

próprias políticas públicas que trazem, em seu âmago, a perspectiva de desenvolvimento 

social, no caso da reforma agrária, são condicionadas pelo desenvolvimento 

macroeconômico do estado, que tem, como padrão de reprodução, o desenvolvimento do 

capital, segmentando as ações políticas no território, priorizando a manutenção e 

modernização do agronegócio potiguar, sobretudo, com base na fruticultura irrigada, e 

marginalizando as áreas rurais camponesas, tornando-as funcionais ao capital, diante da 

sua perspectiva de desenvolvimento.  

Todavia, é importante percebermos que, dentro do conjunto de ações estatais 

direcionada para a dinamização e o fortalecimento da Reforma Agrária, o estado não atua 

somente regulando, mas propondo um conjunto de políticas públicas que, em consonância 

com as demandas camponesas, qualificam as condições sociais e infraestruturais dos 

assentamentos para a reprodução social camponesa.  

Essas são políticas com aportes de recursos, como o PRONAF, a compra direta 

por meio dos mercados institucionais (PAA e PNAE), as ações, embora extintas a partir 

de 2016, de Economia Solidária (ECOSOL), que buscavam fortalecer o nível produtivo 

e de organização social dos camponeses membros de empreendimentos solidários rurais, 

além da implementação de redes produtivas solidárias, com o estabelecimento de um 

mercado justo, ações de beneficiamento técnico a partir de Editais do próprio MDA, 

extinto em 2017, e tantas outras políticas e ações que se somam à realidade agrária, 

possibilitando, inclusive, viabilizar círculos de cooperação não-hegemônicos entre os 

camponeses.  

Queremos demonstrar, com isso, que a natureza formal e o conteúdo legal das 

diretrizes políticas que reverberam na estrutura institucional da reforma agrária, mostram-
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se apropriadas e reguladas à luz da dinâmica econômica capitalista. Porém, há o 

desenvolvimento de práticas, sociabilidades e formas de resistências camponesas, 

imbricadas no lugar, que podem constituir um ponto de partida no processo de luta e 

conquistas sociais, abrindo novos horizontes e perspectivas para a classe camponesa 

assentada. Com isso, mesmo observando o quadro de precariedade e o histórico abandono 

das áreas de reforma agrária no estado, não se pode negar que tal política representa um 

ganho de direito, a constituição dos assentamentos rurais representa, mesmo que de forma 

preliminar, um avanço em direção a mudanças mais amplas e dinâmicas sociais mais 

sólidas. 

Com isso, apesar das contradições postas, é importante que se reconheça a 

execução da Política de Reforma Agrária e o seu caráter territorial, simbolizando 

melhorias nas condições de vida de uma parcela significativa da população camponesa 

no Rio Grande do Norte, diante do seu passado de invisibilidade no acampamento e as 

condições do exercício da cidadania, agora enquanto assentado. Conforme constatamos 

empiricamente, a conquista do lote e da terra é bastante representativa no seio familiar 

camponês, com melhorias das condições de vida, mesmo em meio as dificuldades, pois, 

para eles, estar no assentamento significa um avanço importante para a garantia de muitos 

direitos básicos. 

A satisfação de estar vivendo no assentamento é perceptível, sobretudo pela 

relação proximal que os camponeses desenvolvem, pelo exercício da solidariedade na 

produção da sua existência e na construção social do lugar, embora nutrido por um 

cotidiano pauperizado, marcado pela pobreza, diante das condições materiais fragilizadas. 

Contudo, enquanto possibilidade, nesse contexto, é preciso resgatar a força política 

orgânica do lugar, pois sua condição de abrigo não pode estar associado somente à 

moradia, mas ancorada nessas relações endógenas camponesas, fortalecidas a partir das 

horizontalidades e solidariedades orgânicas, que se constituam, no tocante ao ciclo 

produtivo, círculos de cooperação não-hegemônicos, que, quando constituídos, os tornam 

menos vulneráveis às ações organizacionais da reprodução ampliada do capital, diante 

dos seus vetores de verticalidade. 

O fortalecimento dos círculos de cooperação e produção não-hegemônicos 

proporcionaria aos camponeses a conversão do uso do território que, sendo usado como 

abrigo, na dinâmica produtiva camponesa, estes poderiam usufruir do fruto do seu 

trabalho e do território como recurso, utilizado, a partir das sua necessidade social e 

organização cultural, reduzindo o nível de sujeição ao capital, diminuindo o nível de 
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expropriação ao qual os camponeses estão submetidos na lógica do mercado e a partir do 

fortalecimento da unidade de produção, garantir redes de comércio justo, dentro da sua 

própria dinâmica produtiva e existencial.  

No entanto, para a conversão dessa lógica, a luta pela reforma agrária precisa 

estabelecer novos nexos com o problema agrário atual, com o Estado constituindo um 

novo programa que responda às profundas transformações provocadas pelo capital, que 

recuperem os sentidos da trajetória política da classe camponesa e a sua função social, 

buscando romper com a díade historicamente estabelecida entre o camponês e terra, 

considerando a hibridez territorial ao perceber o social sem isolar a natureza, que envolve 

a multiplicidade das formas de produção, na constituição de um Estado de Bem Estar 

Social pleno. 

 Por fim, reconhecemos que a Tese, ora apresentada, abre outras vias de 

possibilidades e estudos dos limites da reforma agrária, pois não é apenas a posse da terra 

que está em jogo, a luta é por formas mais equitativas de distribuição de renda, de 

infraestrutura básica, pela necessidade de relação contínua com o Estado, bem como a 

luta por um novo programa econômico que se adeque à expansão das necessidades 

humanas, fazendo com que o desenvolvimento produtivo da sociedade perpasse pelas 

necessidades humanas, buscando transcender particularidades históricas, de uma luta 

apenas circunscrita aos camponeses ou a determinadas categorias de trabalhadores. A 

reforma agrária, enquanto uma necessidade estrutural, precisa ser compreendida a partir 

da potencialidade do território, para além do contexto da luta particular dos camponeses. 

 Dessa maneira, a luta pela reforma agrária deve transcender, assim, toda e 

qualquer análise de caráter particularista, buscando incorporar amplos setores da 

sociedade (social, econômico, político, jurídico, ambiental, cultural), considerando o 

desafio do exercício da totalidade espacial que se gesta por intermédio da Política 

Nacional de Reforma Agrária. Por isso, o esforço analítico e metodológico aqui 

empregado não se torna um fim, mas um ponto de partida para fomentar outras 

discussões, evidenciar tramas de relações e do (re)pensar das formas de emancipação e 

fortalecimento dos assentados, diante de uma atualidade histórica da reforma agrária, 

cada vez mais urgente.  
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Anexo A – Definição do quadro amostral 

- Elementos para a definição do quadro amostral 
A elaboração do quadro amostral para nossa pesquisa, foi realizada de forma conjunta 

com França Segundo (2017), buscando otimizar as ações de campo, a aplicação dos questionários 

e todo tratamento de dados. Por isso, replicamos o quadro amostral na íntegra, por ser tratar do 

mesmo universo da pesquisa.   
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Anexo B – Questionário aplicado junto aos assentados e lideranças 

 

 
 

 

TERRITÓRIO, REFORMA AGRÁRIA E REPRODUÇÃO AMPLIADA NO RIO 

GRANDE DO NORTE 

 

Questionário para os assentados da reforma agrária no Estado do Rio Grande do Norte 

 

Mesorregião:  

 

Data:             Entrevistador:  

Total de questionários aplicados:   

 

I - RESGATE HISTÓRICO DOS ENTREVISTADOS 

1. Onde o entrevistado nasceu? 

(  ) Na zona urbana do município                                           (  ) Em outros municípios  

(  ) Em comunidades rurais próximas                                     (  ) Em outro Estado 

2. Há quanto tempo mora no PA? 

(  ) 1 a 5 anos        (  ) 6 a 10 anos               (  ) 11 a 20 anos         (  ) Acima de 20 

                      

3. Já morou em outras localidades?  (  ) Sim                       (  ) Não 

3.1. Quais?  

(  ) Na zona urbana do município                                            (  ) Em outros municípios  

(  ) Em comunidades rurais próximas                                      (  ) Em outro Estado 

 

4. Por que saiu da comunidade onde residiu anteriormente?  

(  ) Conquistou um lugar para morar                                       (  ) Sair do aluguel 

(  ) Recebeu o lote de parentes                                                (  ) Ter terra para produzir 

(  ) Buscar melhores condições de vida                                   (  ) Comprou um lote no PA 

II - PERFIL DOS COMPONENTES DO NÚCLEO FAMILIAR 

1. Quantidade de pessoas na residência:  

(  ) 1             (  ) 2 a 4               (  ) 5 a 7        (  ) 8 a 10      (  ) Acima de 10 

                                               

2. Distribuição do parentesco no domicílio (dos entrevistados): 

(    ) Pai                         (   ) Esposo (a)           (  ) Tios                      (    ) Netos 

(    ) Mãe                       (   ) Primos                (   ) Genro/Nora          (    ) Cunhados(a) 

(    ) Filhos                    (   ) Irmãos                 (   ) Avós      (   ) Sogra        (    ) Sobrinhos                

(    ) Outros 

 

3. Distribuição do Sexo nos domicílios:          (  ) M                  (  ) F 

 

4. Distribuição da idade dos residentes:  

(  ) 0 a 5 anos     (  ) 11 a 15 anos      (   ) 26 a 35 anos           (   ) 51 a 60 anos 

(  ) 6 a 10 anos   (  ) 16 a 25 anos       (  ) 36 a 50 anos           (   ) Acima de 60           

5. Ocupação (dos entrevistados): 

(      ) Agricultor                             (   ) Aposentado             (    ) Do lar 

(      ) Pedreiro/Servente                 (    ) Motorista                (    ) Assalariado (Agroindústria) 

(     ) Assalariado (Comércio)     (     ) Estudante  (      ) Monitora de reforço da escola                     

(     )   Outros       (          ) Funcionário Público               (      ) Bico  

Nº. _____ 
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5.1 Local de trabalho (dos residentes): 

(      ) No assentamento (Lote)                                                     (          ) Em outros municípios 

(      ) Na zona urbana do município                                            (          ) Em comunidades 

próximas 

 

6. Escolaridade (dos residentes):        

(     ) Analfabeto                                                                         

(     ) Fundamental incompleto                                                                 

(     ) Fundamental completo                                                        

(     ) Médio incompleto     

(     ) Médio completo                                                                                                         

(     ) Superior incompleto  

(     ) Superior completo 

 

7. Local da escola 

(     ) No assentamento                                            (    ) Na zona urbana do município 

(     ) Em comunidades próximas                            (    ) Em outro Estado 

(     ) Em outros municípios 

 

III - CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

1. Como o entrevistado conseguiu o lote no assentamento? 

(   ) Através/intermediado pelo Sindicato                                (     ) Herdou de parentes  

(   ) Comprado                                                                          (     ) Substituiu outro assentado 

(   ) Transferido de outro assentamento                                   (     ) Indicado pelo INCRA 

(   ) Após processo de acampamento                                        

 

2. Gosta de morar no PA?               (  ) Sim                        (  ) Não 

 

3. Pensa em sair do PA?         (  ) Sim                        (   ) Não 

 

4. Tem parentes morando no PA?  (   ) Sim                        (    ) Não 

4.1 Quais  

(    ) Pais                      (  ) Irmãos                 (  ) Primos               (      ) Cunhados                                        

(    ) Filhos                  (  ) Tios                     (   ) Avós                 (       ) Genro/Nora 

(    ) Sogro 

DIAGNÓSTICO SOCIAL 

I - ASPECTOS HABITACIONAIS  

1. Material utilizado na construção das paredes das residências (dos entrevistados): 

(   ) Papelão, zinco, palha                                       (     ) Pau a pique                

(   ) Madeira                                                            (      ) alvenaria 

 

2. Material utilizado na cobertura das residências? 

(       ) Palha, zinco, reciclados                                   (     ) Telha de barro              

(       ) Laje                                                                 (     ) Laje e  telhado   (     ) Forro PVC 

 

3. Quantidade de cômodos das residências? 

(      ) 1 cômodo                                                        (     ) 2 cômodos                   

(      ) 3 ou 4  cômodos                                           (     ) 5 ou mais cômodos 
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4. Perfil dos cômodos das residências: 

a) (       ) 1 Quarto            (     ) 2 Quartos       (    ) 3 Quartos     (      ) 4 Quartos ou mais 

b) (       ) 1 Sala                 (     ) 2 Salas             (    ) 3 Salas        (      ) 4 Salas ou mais 

c) (      ) 1 Banheiro          (      ) 2 Banheiros     (    ) 3 Banheiros       (   ) 4 Banheiros ou mais                        

e) (     ) 1 Varanda            (      ) 2 Varandas   

f) (    )  1 Área/Serv.         (     ) 2 Área/Serv. 

d) (   ) 1 Cozinha              (      ) 2 Cozinhas 

II – BENS DE CONSUMO DURÁVEIS DISPONÍVEIS 

1. Televisão:           (     ) Sim        (       ) Não              2. DVD: (     ) Sim        (     ) Não   

 

3. Geladeira:          (     ) Sim        (      ) Não              4. Freezer:  (    ) Sim   (     ) Não     

    
5. Computador      (    ) Sim        (     ) Não               6. Veículo: (    ) Sim     (     ) Não  

    

III – CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO  

1. Destino dado aos esgotos da residência? 

(    ) Exposto                  (      ) Córrego/Rio          (    ) Fossa                    (     ) Rede coletora  

 

2. Destino dado ao lixo? 

(       ) Exposto                  (     ) Enterrado              (     ) Queimado    (      ) Recolhido 

 

3. Frequência de recolhimento do lixo?  

(      ) Diariamente           (      ) Semanalmente      (       ) Mensalmente         (    ) Nenhum     

 

4. Forma de acesso a água? 

(       ) Carregada              (     ) Cisterna             (      ) Poço           (     ) Rede distribuidora 

 

5. Como armazena a água em casa? 

(       ) Latas, baldes          (     ) Cisterna cob.        (      ) Cisterna descob.    (     ) Caixa d’água 

 

IV – PARTICULARIDADES DA SAÚDE  

1. A comunidade dispõe de uma UBS?          (        ) Sim                                   (     ) Não 

 

1.1 Se não, onde a família procura atendimento? 

(       ) Em comunidades rurais próximas               (     ) Na zona urbana do próprio município        

(       ) Em municípios próximos                             (     ) Outros         (   ) Não se Aplica  

  

2. Quais profissionais fazem parte da UBS? (QUANTIFICAR APENAS SE O PA DISPOR 

DE UBS) 

(      ) Médico         (    ) Dentista          (      ) Enfermeiro    (    ) Técnico de Enfermagem 

                    

3. Como consegue atendimento? (QUANTIFICAR APENAS SE O PA DISPOR DE UBS): 

(          ) Ficha                             (        ) Agendamento             (       ) Ordem de chegada 
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4. É satisfeito com o atendimento na UBS? (QUANTIFICAR APENAS SE O PA DISPOR 

DE UBS) 

(        )Sim                                (        ) Não 

 

5. Há programas de acompanhamento de profissionais da área da saúde no PA?     

(       ) Sim  *Agente de Saúde                          (       ) Não  

 

6. Quando precisa de atendimento especializado, onde procura esse atendimento? 

(     ) Na zona urbana do município        (     ) Em outros municípios            (       ) Em outro 

Estado 

 

7. Alguém da família possui uma das seguintes doenças crônicas ou graves? 

(      ) Diabetes          (       ) Hipertensão     (      ) Problemas Cardíacos    (        ) Insuficiência 

renal       (     )  Não tem 

 

8. Alguém de sua família é portador de necessidades especiais?          

(       ) Física                                       (        ) Mental      (      ) Não tem 

V – ASPECTOS DA EDUCAÇÃO 

1. Existe algum programa de escolarização para os assentados? 

(       ) 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 

3.1 Quem fornece o transporte para os alunos? 

(     ) A Prefeitura                (       ) O Governo Estadual      (      ) A comunidade 

VII – DISPONIBILIDADE/NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

COMUNITÁRIOS 

(Responder disponibilidade por Assentamento e Nível de satisfação por entrevistados)  

Sim Não Equipamento/serviço Muito 

insatisfatóri

o 

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     
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DIAGNÓSTICO ECONÔMICO 

I – RENDA PROVENIENTE DO TRABALHO 

1. Quantidade de residentes que possuem apenas trabalho principal:                      (      ) 

 

2. Quantidade de residentes que possuem trabalho principal e secundário:            (      ) 

 

3. Quantidade de residentes que exercem atividade com carteira assinada:            (       ) 

 

4. Quantidade de residentes que contribuem para o orçamento familiar:               (       ) 

 

5. Identificação do trabalho principal:                          

(         ) Agricultor                              (        ) Vendedor                                    (     ) Serviço Público 

(         ) Pedreiro/Servente                  (        ) Motorista                                   (        ) Bico 

(        ) Assalariado (Comércio)        (       ) Assalariado (Agroindústria)       (       ) Industriário 

(       ) Ajudante e/ou ASG               (        ) Profissional Autônomo              (        ) Diarista 

 

6. Identificação trabalho secundário: 

(          ) Agricultor                              (       ) Vendedor                                    (       ) Serviço 

Público 

(       ) Pedreiro/Servente                  (       ) Motorista                                    (     ) Bico 

(       ) Assalariado (Comércio)        (       ) Assalariado (Agroindústria)       (     ) Industriário 

(       ) Ajudante e/ou ASG               (       ) Profissional Autônomo              (      ) Diarista 

 

2.1 Renda do trabalho Principal: 

(        ) - de 1 salário  (  1    ) 1 salário   (    ) 2 a 3 salários    (     ) 4 a 5 salários   (     ) + de 5 

 

3.1 Renda do trabalho Secundário: 

(       ) - de 1 salário   (       ) 1 salário   (    ) 2 a 3 salários    (      ) 4 a 5 salários   (      ) + de 5 

 

II – RENDA PROVENIENTE DE OUTRAS FONTES 

1. Recebe benefício do INSS:       
 (        ) sim                 (      ) não 

 

2. Recebe bolsa Família, PET:                  
(      ) sim                    (       ) não 

 

3. Recebe seguro Desemprego:  
(       ) sim                     (       ) não              

 

4. Recebe seguro Safra: 

(      ) sim                     (       ) não     

 

5. Utiliza algum dos benefícios citados na produção:   (        ) Sim                       (      ) Não 
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III – RENDA FAMILIAR TOTAL PROVENIENTES DE OUTRAS FONTES 

(Agricultura) (apenas quem comercializa) 

1. Renda média das famílias proveniente apenas da agricultura (em salários):  

(      ) - de 1             (     ) 1               (       ) 2 a 3               (       ) 4 a 5               (         ) + de 5 

 

1.1 Produtos comercializados (apenas para os que estão vendendo a produção): 
Produto Nº de 

Assentados 

produzindo 

Produto Nº de 

assentados 

produzindo 

Abacaxi  Macaxeira  

Tomate    

Milho    

Feijão    

Manga    

Acerola    

Horta    

Caju    

    

    

2. Possui empréstimo, financiamento ou prestação a ser pago em bancos?  (  ) Sim (  ) Não 

 

3. Teve alguma dificuldade? (      ) Sim    (     ) Não   (  ) Não Aplica 

 

4. Credor: (         ) BN        (          ) BB          (         ) Caixa        (          ) BNDES       (          ) 

Outros    (   ) Não tem 

    

4.1. valor mensal ou anual a ser pago?    

 

(     3    ) até 1 mil      (          ) + de 1 mil até 5 mil      (          ) + de 5 mil até 10 mil     (          ) + 

de 10 mil     (    ) Não se Aplica 

 

5. Área do lote? (em hectares)  

 

(       ) até 1    (   ) + de 1 até 5      (      ) + de 5 até 10      (    ) + de 10 até 20     (          ) + de 20 

 

 

6. Sobre o uso da terra informe 

Tipo de cultivo Qtd. De 

assentados 

cultivando 

Tipo de criação Qtd. De 

assentados 

criando 

Abacaxi  Cabras  

Acerola  Bovino  

Caju  Ovelhas  

Feijão  Galinhas  

Jerimum  Peixe  

Mandioca    

Manga    

Mamão    

Melancia    
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Milho    

Sorgo    

Tomate    

Horta    

Pinha    

    

    

    

 

7.Condição do trabalho do entrevistado: 

(     ) Proprietário da terra      (          ) Parceiro       (          ) Assalariado com carteira     (          ) 

Outros:   (          ) Arrendatário                  (          ) Meeiro         (          ) Diarista  

9. Tipo de alimentação que utiliza na criação de animais: 

(          ) Ração de armazém      (          ) Pastagem alugada     (        ) Pastagem própria    (      ) 

Palma      (    ) Farelo/Milho 

 

10. Forma de venda da produção?   (       ) Individual     (    ) Em grupo      (        ) Não vende 

 

11. Se vende, onde comercializa:  (        ) Feiras          (          ) Cooperativas        (          ) 

Agroindústrias   (    )  Atravessador  (    ) Não se Aplica 

 

12.Contrata mão de obra:      (          )  Temporária        (     ) Permanente     (    ) Não contrata 

      

12.1 Se contrata, qual a remuneração em salários:     
(          ) Até 1       (      ) + de 1 até 3       (     ) + de 3 até 5     (       ) + de 5  (   ) Não se Aplica         

 

13. Quantas pessoas trabalham com você (Familiar):  (     ) 1   ( 1 ) de 2 a 3         (     ) + de 3 

 

14. Existe na comunidade prática de ajuda mútua entre famílias:   (      ) sim    (      ) não 

 

15. Recebe algum financiamento para produzir (apenas se tiver ativo):  (    ) Sim     (  ) Não 

Qual?  (          ) Crédito Amigo     (     ) Pronaf           (      ) Crédito Rural          (          ) Outros  (   

) Não se aplica 
 

 

16. Recebe algum tipo de assistência técnica para a sua produção:    (       ) Sim    (     ) Não 

 

 

17. Você acha que seu modo de produzir afeta o meio ambiente?  (          ) Sim       (    ) Não 

 

18. Participa de feiras: (      ) Convencional   (          ) agroecológica  (  1  ) Não participa 

 

18.1 Periodicidade: (    ) Diariamente     (   ) Semanalmente    (   ) Mensalmente  (     ) Não se 

aplica 

 

19. O que deve ser feito para melhorar a comercialização dos produtos 

agroecológicos/orgânicos? (Responder apenas se o assentado comercializar?) 

(       ) Haver incentivo estatal na produção          (        ) Melhorar o sistema de negociação 

(     ) Estruturar os locais de comercialização        (          ) Incentivar o consumo desses produtos 
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20. Forma de gestão da unidade produtiva: (     ) familiar          (      ) individualizada 

 

21. Quantidade de horas trabalhadas por dia:  (    ) 1 a 4        (       ) 5 a 8       (      ) + de 8 

 

 

22.Quais técnicas que utiliza na produção (Pode ser quantificado várias alternativas): 

(     ) Corte da terra e/ou Aração       (     ) Adubagem           (      ) Sistema de Irrigação 

(      ) Compostagem                        (      ) Plantio Direto      (       ) Pulverização 

(     ) Rotação de culturas               (      ) Drenagens 

 

 

23. Você acha que seu modo de produzir afeta o meio ambiente: 

(          ) sim                  (       ) não 

 

 

 

IV – MEIOS DE PRODUÇÃO (Pode ser quantificado várias alternativas) 

 Número  Número 

12.1. Tratores:   *Da prefeitura  12.15. Pulverizador costal  

12.2. Colheitadeiras:  12.16. Quebrador/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. Enxada/Machado/Chibamca  

12.13. Trilhadeira ou batedor  12.26.  
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ANOTAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V – TIPOLOGIA DA AGRICULTURA 

1.Você se identifica como um agricultor:   

(      ) Agroecológico                             (      ) Agricultor de produtos orgânicos    

(     ) Agricultor  tradicional                 (        ) Agricultor convencional                 

 

2. Quanto tempo trabalha com agroecologia/ agricultura orgânica/ outro tipo:  
(     ) 1 ano             (      ) 2 a 3 anos               (   ) 4 a 5 anos         (   ) + de 5 anos  

 

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 tem renda para comprar produtos químicos.       (      ) Outro 

 

5. Quais são as dificuldades enfrentadas? 

(       ) Comercialização                                           (        ) falta de recursos financeiros 

(       ) falta de assistência técnica                            (       ) falta de apoio do governo 

 

7.A sua produção é: 

(       ) 100 % agroecológica:       (    ) Parcial              (       ) está em processo de transição   

(       ) não se aplica 

 

VI – TÉCNICAS DE MANEJO 

1. Realiza práticas de conservação do solo? E os demais recursos naturais como são 

protegidos? 

(       ) Realiza práticas de conservação               (       ) Não realiza práticas de conservação 

 

1.1Tipos de prática: 

(      ) Não utilização agrotóxicos                                (     ) Não retira vegetação ciliar ou nativa 

(       ) Não retira a cobertura natural do solo               (      ) Produz por rotatividade  

(    ) Não se aplica 

 

3. Como faz para controlar insetos e doenças: 

(      ) Utiliza agrotóxicos ou pesticidas                      (    ) Utiliza insumos caseiros ou naturais 

(    ) Não faz o controle                                             (     ) Outro 

 



271 
 

VII – CERTIFICAÇÃO 

1. Tem certificação?          (          )  Sim               (    ) Não 

 

2. Qual a instituição que realiza a certificação?  

(          ) _________________                              (          ) _____________    (   ) Não se aplica 

 

3. Qual o custo?  

(          ) _________________                              (          ) ______________________ 

(          ) _________________                              (          ) ________               (   ) Não se aplica 

 

4. Existe vantagem com a certificação?  

(          ) Sim          (          ) Não              (  ) Não tem 

  

4.1 Quais:  

(          ) Agrega valor ao produto      (          ) Aumento o lucro    (          ) Expande o mercado 

consumidor               (    ) Não se aplica   

 

 

 

VII – DESTINO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (quantidades por 

assentado/mesorregião) 

Produto Utiliza na 

Propriedade  

Vende em 

cooperativa

s 

Venda para 

agroindústria

s 

Venda para 

atravessador 

Venda para 

supermercado

s 

Vende em 

Feira Livre 

Milho       

Feijão       

Sorgo       

Caju       

Mandioca       

Mamão       

Melancia       

Cabra       

Boi       

Horta       

Fava       

Batata       

       

       

       

       

       

 

DIAGNÓSTICO POLÍTICO  

 I – ASPECTOS DA CIDADANIA E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA  

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            
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3. Você participa de Associação Comunitária ou de Produtores? (          ) Sim    (      ) Não            

 

3.2 Existe mais de uma Associação:  (          ) Sim                                (         ) Não  

 

4. Se você não participa, o que deve acontecer na Associação para que você possa participar? 

(         ) Mudar a presidência/gestão                       (    ) Haver um maior empenho das lideranças 

(          ) Haver nova eleição                                              (         ) Outro:  Organização e transparência   

 

5. Na sua concepção, qual a importância da Associação para a comunidade?  

(        ) Traz benefícios para o PA              (      ) Garante a representatividade dos assentados 

(        ) Luta por melhorias                                (          ) Outro:__________________________ 

 

 

6. Você considera a Associação (existente) forte?    (          ) Sim                     (       ) Não 

6.1. Se não, por quê? 

            

7. Participa de Movimentos de Trabalhadores rurais Sem-Terra?   (    ) Sim       (   ) Não  

7.1 Como avalia sua participação:  

(         ) Boa                    (          ) Ruim                     (          ) Regular                     (          ) Péssima 

(        ) Não se aplica 

8. Você é filiado ao Sindicato Rural?        (      ) Sim                        (     ) Não 

 

9. Se é filiado, você participa de atividades ligadas a ele?     (       ) Sim              (         ) Não 

Quais?   (       ) Reuniões          (          ) Protestos            (           ) Capacitação/treinamentos                        

 (     )  Pagamento mensal 

 

10. Tem conhecimento da certificação participativa? (          ) Sim              (      ) Não 
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Anexo C – Roteiro de Entrevista: Superintendência do INCRA 

 

 

 
 

TERRITÓRIO, REFORMA AGRÁRIA E REPRODUÇÃO AMPLIADA NO RIO 

GRANDE DO NORTE 

 

Questionário para administradores públicos da reforma agrária no Estado do Rio 

Grande do Norte (Diretoria do INCRA e Secretários de Agricultura Municipal) 

 

Mesorregião:  

 

Data:             Entrevistador:  

Total de questionários aplicados:   

 

INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS AS FAMÍLIAS 

ASSENTADAS  

1 – Existem escolas municipais no(s) assentamento(s)?  

A) ( ) sim, uma B) sim, duas C) sim, três D) sim, mais de três  E) ( ) não  

 

2 Número de alunos atendidos: ______________________________________________  

 

3 – Quantidade de funcionários que trabalham na(s) escola(s):  

A) professor (es) _____________ B) merendeira (s)___________ C) caseiro________  

 

4 - Principais demandas dos assentamentos: (numerar de 1 a 5 por ordem de prioridade) 

 A-( ) infraestrutura B-( ) saúde C-( ) educação D-( ) transporte E-( ) benefícios sociais 

(cestas básicas, bolsa escola, vale gás, etc.) F- ( ) assistência técnica  

 

5- Atualmente como o senhor considera os serviços prestados pelos municípios à 

população assentada: 

A- ( ) ótimo B- ( ) bom C- ( ) regular D- ( ) péssimo  

 

6-A implantação dos assentamentos neste município:  

 

6.1-Aumentou o número de estabelecimentos comerciais na cidade? A- ( ) sim B- ( ) não  

Comente: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

 

6.2-Diversificou a produção do município? A - (   ) sim B - (   ) não  

Comente: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

 

 

Nº. _____ 
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6.3- Aumentou a arrecadação do município? (   ) sim (    ) não  

Comente: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

 

7- Quais as principais dificuldades enfrentadas na administração municipal com relação 

aos assentamentos? (Numerar de 1 a 7 por ordem de prioridade)  

A- ( ) falta de infraestrutura da prefeitura para atender os assentamentos B- ( ) aumento 

da demanda por serviços públicos C- ( ) nível de exigência dos assentados D- ( ) falta de 

repasses financeiros do governo federal e Estadual  

 

8 – Com relação ao nível de organização dos assentados para reivindicar benefícios:  

A- ( ) ótimo B – ( ) bom C- ( ) regular D- ( ) ruim  

 

9- Existe aporte de recursos adicionais pela implantação dos projetos de assentamentos 

no Município? 

A) ( ) sim B) ( ) não  

Comente:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10 – Qual é o principal projeto que a prefeitura desenvolve atualmente ou desenvolveu 

no(s) assentamento (s)? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

11- Existem feiras livres no município?  

A - ( ) sim, uma vez na semana B - ( ) sim, duas vezes na semana C - ( ) não  

 

12 – Em caso afirmativo, existe algum tipo de incentivo municipal para funcionamento 

desta feira? A) sim infraestrutura B) sim, transporte de feirantes C) sim, outros D) não se 

aplica E) ( ) não  

 

13- A administração municipal participou do processo de seleção das famílias assentadas? 

 A - ( ) sim B - ( ) não C -( ) não sabe D -( ) não quis responder  

 

14- Em caso afirmativo como foi?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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15 - Com relação aos assentados: A- ( ) todos moravam no próprio município B- ( ) a 

maioria morava no próprio município C- ( ) a maioria veio de outros município D- ( ) não 

sabe  

 

 

 

 

 

16 – Em sua opinião o que seria preciso para melhorar o desenvolvimento das ações de 

Reforma Agrária? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

Nome do entrevistador:                                                                           

 

 

 

 Data: ____/_____/______. 
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Anexo D – Dados da composição da Renda das famílias assentadas por Mesorregião 

 

Rio Grande do Norte: composição da renda das famílias assentadas na Mesorregião Leste 
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Rio Grande do Norte: composição da renda das famílias assentadas na Mesorregião Agreste 
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Rio Grande do Norte: composição da renda das famílias assentadas na Mesorregião Central
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Rio Grande do Norte: composição da renda das famílias assentadas na Mesorregião Oeste 

 
 


