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1 – Introdução 

 A análise sobre o programa de “reforma agrária de mercado” do Banco Mundial no 

Ceará, foi construída com base na tese sobre o desenvolvimento desigual e contraditório do 

capitalismo na sociedade moderna. Nesse processo, a medida que o capitalismo avança 

reproduzindo relações especificamente capitalistas caracterizadas pelo trabalho assalariado 

no campo, cria e recria, igual e contraditoriamente, relações não-capitalistas como o 

trabalho familiar, necessárias a sua reprodução. 

O programa “reforma agrária de mercado”, trata-se de uma política financiada pelo 

Banco Mundial aplicada nos países emergentes do terceiro mundo. Portanto, a “reforma 

agrária de mercado”, não foi uma idéia originária do Brasil, nem tampouco foi exclusividade 

do Ceará. Foi sim, uma política do Banco Mundial que já vinha sendo implementada na 

África, na América Latina e na Ásia. E o Ceará foi apenas o vetor inicial da política no Brasil. 

 A reflexão vem sendo realizada a partir de pesquisa transversal realizada em oito 

assentamentos em diferentes partes do sertão cearense, áreas prioritárias para a 

implantação dos programas São José e Cédula da Terra. A “reforma agrária de mercado” 

tem sido uma política de intervenção na área rural que procurou mercantilizar a questão 

agrária, desmobilizar os movimentos sociais de luta pela terra e divulgar no campo as idéias 

neoliberais do Banco Mundial, referentes ao acesso à propriedade privada da terra. 

 O momento histórico sinaliza para um choque entre o conceito neoliberal de “reforma 

agrária” proposta pelo Banco Mundial e o avanço dos movimentos sociais na luta pela terra 

e por uma Reforma Agrária que contemple o pluralismo cultural da sociedade moderna. 

2 - A luta pela terra no Ceará 

A luta pela terra na região dos sertões cearense, em parte, tem sua essência na 

estrutura fundiária do estado. Uma estrutura fundiária fortemente concentrada com origem 

no século XVII, a partir do regime de sesmarias. A doação de grandes extensões de terras 

voltadas para a pecuária no sertão semi-árido, favoreceu a constituição de uma elite agrária 

sertaneja. As fazendas de gado multiplicavam-se rapidamente, não ocupando na mesma 

proporção a mão-de-obra que estava se formando na área. A produção de gado extensiva, 
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ocupou pouca mão-de-obra e teve na figura do vaqueiro, um papel fundamental. No século 

XIX, o algodão, também, se estabeleceu como produto importante na economia cearense. 

Assim, a ocupação do território cearense no período colonial esteve composta pelo 

binômio gado-algodão. Nesse processo, as relações sociais constituídas, também, 

obedeceram a um modelo dual: de um lado, grandes proprietários de terras, coronéis do 

sertão, e do outro lado, camponeses sem terra ou com pequenos roçados. Moradores de 

condição, em sua maioria, os camponeses trabalhavam/trabalham nas fazendas criando o 

gado (vaqueiro); produzindo o algodão (parceiros/rendeiros) e associando a este os cultivos 

de feijão, mandioca e milho (cultivados para o consumo familiar). Nesse processo, o uso da 

terra ocorre mediante o pagamento da renda ao proprietário fundiário. Este pagamento da 

renda poderia/pode ocorrer a partir da parceria (terra em troca de renda em produtos) e/ou 

do cambão ou arrendamento (terra em troca de renda em trabalho) pagos ao 

fazendeiro/patrão. Esta relação pautada no código costumeiro, tem sua essência na lógica 

das trocas de favores. Trocas ocorridas geralmente em condições desiguais, de um lado há 

o proprietário da terra e do outro o camponês sem terra. Nessa relação, a dependência e a 

subordinação são alimentadas pela gratidão e pelo favor, num quadro de pobreza e miséria 

absolutas, agravado pelos longos períodos de estiagem, ser cativo parecia/parece ser a 

condição “única” de ter casa de morada e terra de trabalho, ou seja, de manter a reprodução 

da família. 

As secas em toda região do semi-árido cearense (93% do estado encontra-se no 

semi-árido) tem sido um dos problemas sociais de maior gravidade para os camponeses. 

Primeiro, devido a impossibilidade de manter os cultivos para o consumo familiar e depois 

por que, muitas vezes os mesmos são obrigados a migrar, tendo que se submeter a 

proletarização nas periferias urbanas. Os programas governamentais voltados para a 

agricultura camponesa estão sempre chegando atrasados e ficando muito distantes das 

necessidades dos camponeses. 

A partir dos anos 60 do século XX e, especialmente, nas décadas de 70 e 80, o 

campo cearense foi alvo de profundas fissuras nas relações sociais tradicionalmente 

mantidas entre fazendeiro/patrão e camponês/trabalhador. Os programas governamentais 

voltados para a agricultura, o início do processo de sindicalização no campo motivado pelo 

Estatuto da Terra, os longos períodos de estiagem e o empobrecimento de famílias 

tradicionais, entre outros ocorridos no estado, alimentaram um processo de expulsão por 

parte dos fazendeiros de moradores de condição que residiam nas fazendas. Com isso os 

camponeses em conjunto com os sindicatos municipais começaram a questionar a violência 

do cativeiro mantido nas grandes fazendas. A negação desse questionamento pelos 

fazendeiros, favoreceu a emergência de graves conflitos sociais que se intensificaram ao 

longo dos anos. 
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De acordo com Barreira2, “nos anos 70, esses conflitos desenrolaram-se de uma 

forma isolada, dentro de contornos geográficos bem precisos – no interior de cada fazenda – 

e guardam como característica comum o confronto direto entre camponeses e o proprietário 

rural”. Em todos esses conflitos a luta camponesa teve um único objetivo – a luta pelos seus 

direitos. Nesse momento, os apoios dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais – STR’s e da 

Igreja Católica, seguidos mais tarde, pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária - 

INCRA, foram decisivos para a criação, em conjunto com os camponeses, do “espaço de 

contestação camponesa”, no qual “a construção de uma nova identidade camponesa no 

sertão passa, necessariamente, pela negação, redefinição e afirmação de novos valores” 3. 

Uma nova identidade onde a luta pelos direitos adquiridos com o Estatuto da Terra, 

fortaleceu a condição camponesa. Assim, a luta dos moradores parceiros da fazenda 

Japuara em Canindé (1968 a 1971), pela manutenção do regime de pagamento da renda 

estabelecido pelo antigo proprietário, a luta dos moradores e rendeiros da fazenda Santo 

Antônio em Caridade (1979 a 1983) para poder criar cabras na fazenda e a luta dos 

moradores - parceiros na fazenda Monte Castelo em Quixadá (1977 a 1983) pela diminuição 

do percentual de renda paga pelo uso da terra, são exemplos de conflitos que somaram-se 

a muitos outros exemplos de rebeldia camponesa na luta pela no Brasil. 

Os principais mediadores da luta pela terra no estado tem sido os Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais, a Igreja Católica (via Comissão Eclesial de Base - CEB`s e Comissão 

Pastoral da Terra - CPT), algumas Organizações Não-Governamentais – ONG’s e, mais 

recentemente, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, intensificando a 

pressão, via ocupações de terra, pela desapropriação de novas áreas. Embora com 

inserções diferenciadas na luta, estas entidades sociais deram condições para que os 

camponeses pudessem se organizar e lutar contra as injustiças sociais e por direitos 

adquiridos. Essas ações, em conjunto com outras mais no País, vieram fortalecer o 

chamado “espaço de contestação camponesa” no Ceará. 

De acordo com Leite, Heredia, Medeiros et al.4, “a partir de 1985, a intensificação 

dos conflitos somou-se a uma conjuntura favorável à reforma agrária ao nível nacional (no 

contexto do PNRA) e também do governo do estado, levando os órgãos estaduais de terra a 

trabalharem de forma articulada com o Incra, contribuindo para a ampliação do número de 

assentamentos. (...) Na década de 1990 o número de conflitos se manteve alto, e até se 

ampliou, intensificando também a criação de novos assentamentos”. 

                                                           
2 BARREIRA, César. Trilhas e atalhos do poder. Rio de Janeiro: Ed. Rio Fundo, 1992. p.47/8. 
3 Idem, p. 76 
4 LEITE. Sérgio, HEREDIA. Beatriz, MEDEIROS. Leonilde. ... [et al.]. Impactos dos 
assentamentos... – Brasília: IICA: NEAD; São Paulo: Ed. UNESP, 2004. Pgs. 51/52. 
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A conjuntura favorável criada com o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária – 

PNRA no governo do Presidente Sarney, agregou interesses favoráveis a realização total 

do, então, primeiro Plano Regional de Reforma Agrária do Ceará – PRRA-CE. Porém, 

conforme Barreira e Paula5, no Ceará, “as metas atingidas ficaram longe daquelas 

planejadas, as ações dos governos federal e estadual não foram tão efetivas ao ponto de 

realizarem mudanças profundas na estrutura fundiária e a reforma agrária voltou, mais uma 

vez, a ser assunto discutido por setores especializados e mais interessados”. 

Desse modo, a estrutura fundiária no Ceará se mantém fortemente concentrada, 

endossando, portanto, a tese sobre o caráter rentista da terra no Brasil. Esta relação dos 

capitalistas rentistas com a terra, tem levado a formação de um espaço rural permeado por 

conflitos fundiários, evidenciando ser a luta pela posse e uso da terra de trabalho, parte 

constitutiva da questão agrária no Ceará. 

De acordo com os Cadernos Conflitos no Campo da CPT, a luta pela terra no Ceará, 

no período de 1985 a 2002 chegou a 351 conflitos, sobressaindo os anos de 1986, 

1987,1995, 1996 e 1999 como anos em que ocorreram mais conflitos, e os anos de 1993, 

1997 e 2001 como sendo anos em que houve um número menor de conflitos. 

Quadro 01 

Ceará - Conflitos rurais por ano, 1985 – 2002. 

Período Número de Conflitos 
1985 26 
1986 97 
1987 33 
1988 19 
1989 20 
1990 20 
1991 9 
1992 16 
1993 5 
1994 17 
1995 20 
1996 15 
1997 7 
1998 9 
1999 21 
2000 8 
2001 2 
2002 7 

Fonte: Cadernos Conflitos no Campo, CPT - 1985 – 2002. 

                                                           
5 BARREIRA. César, e PAULA. Luiz Antônio M. de. Assentamentos rurais no Ceará... In: SCHMIDT, B.  
MARINHO. Danilo  C. e ROSA. Sueli L. Couto (orgs.) Os assentamentos de ...– Brasília: Ed. 
Universidade de Brasília, 1998.  
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De uma maneira geral, independente de se ter anos onde houve mais ou menos 

conflitos, houve de certo modo um decréscimo dos conflitos nos dados para o período 

apresentado. Porém, no total, os conflitos ocorridos no Ceará, para esse período específico, 

não aconteceram de forma linear, havendo momentos de maior tensão e outros momentos 

de menor tensão. Entretanto, todos os anos foram marcados por uma realidade onde os 

conflitos no campo cearense se fizeram presentes. 

Na história da luta pela terra no Ceará, talvez o fundamental não seja o número de 

conflitos em si, mas o fortalecimento da classe camponesa na luta pelo acesso à posse e 

uso da terra. Com isso, foi possível a construção em grupo da ação política de consciência 

da continuidade da luta camponesa no campo cearense. 

3 - O governo Tasso Jereissati (1994 a 2002) 

 No contexto nacional da discussão a favor da “Nova República” e da elaboração do I 

PNRA, o governo Tasso Jereissati (1986-1989), em parceria com o governo federal e 

organismos multilaterais como o Banco Mundial, implementou políticas públicas para o setor 

rural, em consonância com o modelo de desenvolvimento político adotado pelo país. A 

elaboração do PRRA envolveu intensas mobilizações de técnicos e órgãos competentes na 

constituição de assentamentos rurais, simultaneamente, foram implementados uma série de 

projetos buscando por fim na pobreza no campo cearense, tais como: projeto São Vicente 

(1986); projeto São José (1987) e programa de Irrigação do Nordeste (PROINE 1986-1989). 

Mesmo depois do PRRA – CE, os projetos com enfoques no “combate” a pobreza na área 

rural cearense continuaram: projeto Áridas (1995); programa de “reforma agrária solidária” 

(1996); projeto Padre Cícero (1997); programa de Desenvolvimento e Gestão dos Recursos 

Hídricos e a criação da Secretária de Agricultura Irrigada, em parceria com o Departamento 

Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS), onde vem se desenvolvendo projetos de 

irrigação como os “Agropólos” e o “Caminhos de Israel”. 

Quando os primeiros projetos, citados anteriormente, estavam sendo implementados, 

no Ceará iniciava-se a denominada: “Era Jereissati”6, período relacionado diretamente à 

conjuntura política pós-1986, quando ocorreu a derrota política dos “coronéis” e a eleição de 

um empresário representante do Centro Industrial do Ceará (CIC) – Tasso Jereissati para 

governador do estado. Conforme Barreira7, a consolidação do governo Jereissati teve por 

princípio “o discurso que tem por base a construção de uma retórica das mudanças, 

reveladora de uma sintonia entre diretrizes locais e nacionais da gestão do poder, 

                                                           
6 ARRUDA, José Maria e PARENTE, Josênio (orgs.). A era Jereissati. Fortaleza: Ed. Demócrito Rocha, 
2002.  
7 BARREIRA, Irlys Alencar Firmo. Pensamento, ... In: ARRUDA,  e PARENTE, (orgs.) Op.Cit., 2002. p. 
65 
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projetando o Ceará para o restante do País”. Este tem sido um caminho para se entender o 

autodenominado: “Governo das Mudanças”. 

Na hegemonia do governo Tasso Jereissati, durante o período de 1986 a 2002, o 

mesmo esteve três vezes no poder. O primeiro mandato sendo de 1987 a 

1990, o segundo de 1995 a 1998 e o terceiro de 1999 a 2002. Entre o primeiro e o segundo 

mandatos ocorreu a eleição de Ciro Gomes (1991–1994) candidato representante do grupo 

Tasso. Para essa análise específica, busco entender o segundo e terceiro mandatos do 

governador Tasso Jereissati, tendo como fio condutor o estudo das políticas do governo e 

os camponeses, enquanto sujeitos sociais em luta permanente na sociedade moderna. 

O governo do Ceará, no período de 1994 a 2002, esteve liderado pelo grupo 

empresarial eleito por uma coligação liderada pelo PSDB autodenominada: Ceará: governo 

das mudanças (1995-1998) e Ceará: avançando nas mudanças (1999-2002). A expressão 

desse domínio político, estava em consonância com as eleições presidenciais de 1994, 

quando o candidato Fernando Henrique Cardoso - FHC foi eleito Presidente da República 

pela primeira vez, por uma coligação dos partidos: PSDB, PFL e PTB e, também, em sua 

reeleição no período seguinte (1999 a 2002) com o slogan “Avança Brasil”. Portanto, a 

realidade cearense, encontrava-se em acordo com a Política Nacional. 

Assim, a leitura dos acontecimentos ocorridos no campo cearense no que concerne 

a política de assentamentos, não pode ser descolada das estratégias criadas pelo governo 

FHC, em resposta ao MST, ocorridas no cenário nacional. 

A luta dos movimentos sociais tem se constituído na luta pela reforma agrária ampla, 

com mudanças profundas nas estruturas mantidas com o empobrecimento e a exclusão 

social de milhares de camponeses sem terra. Uma luta que traz em sua base a necessidade 

do cumprimento do Estatuto da Terra e a Constituição Federal de 1988 que orientam a 

desapropriação da terra rural que não esteja cumprindo sua função social e seu pagamento 

em Títulos de Dívida Agrária – TDA’s resgatáveis em até 20 anos. Assim, a reforma agrária 

via desapropriação conforme previsto na legislação sobre a reforma agrária vigente, tem 

sido vista pelos movimentos sociais como a forma viável, capaz de amenizar as gritantes 

desigualdades sociais presentes na atualidade deste país. 

No caso do programa de “reforma agrária de mercado”, o governo implementou uma 

lógica de atuação divergente da lógica do Estatuto da Terra e da Constituição de 1988, uma 

vez que a aquisição de terra tem sido feita pela lógica do mercado. No caso do Ceará, as 

terras adquiridas, em sua maioria, eram “terras produtivas”, assim, a aquisição para fins de 

reforma agrária teria que ser mesmo via compra e venda no mercado. O problema é que a 

terra rural, retida nas mãos de proprietários rentistas tem sido paga em dinheiro, à vista, 
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contrariando, portanto, o Estatuto da Terra. Assim, com o programa, instalou-se no campo 

uma lógica para a aquisição de terras completamente diferente da lógica prevista pelo 

Estatuto da Terra e pela Constituição Federal de 1988. 

No Brasil, os programas Cédula da Terra e Banco da Terra criados no governo FHC, 

passaram a ser entendidos como respostas do governo aos movimentos sociais no intuito 

de negar os conflitos rurais e desmobilizar os movimentos sociais de luta pela terra. Nessa 

leitura, o programa de “reforma agrária de mercado” do Banco Mundial, foi a contrapartida 

do governador Tasso Jereissati as pressões organizadas pelos movimentos sociais de luta 

pela terra. Essa foi a maneira que o governo encontrou de mostrar para o mundo a 

realização, no Ceará, de “um modelo internacional de reforma agrária capitalista”8, de 

desmobilizar os movimentos sociais e, com isso, postergar os conflitos no campo. 

4 - A “reforma agrária de mercado” do Banco Mundial no Ceará 

A implantação da “reforma agrária de mercado” do Banco Mundial no Ceará, 

aconteceu efetivamente em agosto de 1997, tendo como pensamento fundante a concepção 

de “reforma agrária feita com base no mercado”, ou seja, a reforma agrária pensada como 

uma questão de mercado. A execução da experiência-piloto no Ceará, antecedeu a 

implementação do programa no Brasil. 

De acordo com Alencar9, a articulação do programa no Ceará começou com a 

Conferência Internacional sobre Impactos de Variações Climáticas e Desenvolvimento 

Sustentável em Regiões Semi-Áridas - (ICID), que aconteceu em Fortaleza em 1992, 

resultando para o Nordeste do Brasil a elaboração do documento intitulado “projeto Áridas: 

uma estratégia de desenvolvimento sustentável”. 

Em seu plano de metas, o projeto Áridas10 propôs áreas estratégicas que 

viabilizariam o desenvolvimento sustentável no Nordeste. No que concerne a questão 

agrária apresentou a área 2 – Ordenamento do espaço regional, com sub-programa: 

“reorganização do meio rural”. Para o projeto Áridas, a reforma agrária seria importante 

desde que “os esforços do governo e da sociedade sejam orientados para resultados 

objetivos, procurando conciliar os diversos interesses e baseando-se na medida do possível, 

em sistemas de incentivos e desincentivos que motivem e orientem a iniciativa 

descentralizada dos diversos agentes sociais envolvidos, particularmente os candidatos a 

beneficiários. Instrumentos como crédito fundiário e o fundo de terras são importantes para 

                                                           
8 MORAIS. Jomar. Revolução silenciosa. In.: Revista Exame 26/07/2000. p. 32. 
9 ALENCAR, F. Amaro Gomes. Caminhos e descaminhos da “reformas agrária” no Ceará, 2000. 
Mimeo. 
10 PROJETO ÁRIDAS. Nordeste..., 1995,p.133.  

 10791



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

uma reforma agrária efetiva, capaz de conciliar o papel da promoção do governo com a 

capacidade realizadora dos mecanismos de mercado”. 

Assim, foram lançadas no Ceará, as bases do que veio a ser no Brasil o programa 

Cédula da Terra ou a “reforma agrária assistida pelo mercado”. Por iniciativa do governador 

Tasso Jereissati, ocorreram as primeiras reuniões entre representantes do governo do 

Estado (SDR, IDACE e SEPLAN) e um grupo do Banco Mundial. As reuniões ocorridas no 

final do ano de 1995, tiveram como temática: “discutir o planejamento e a implementação de 

um programa de reforma agrária, denominado “Reforma Agrária Amiga do Mercado”, nos 

moldes de programas semelhantes desenvolvidos na África do Sul e Colômbia, com apoio 

do Banco Mundial11. 

Como resultado das reuniões ficou acordado que o governo do Estado, através do 

Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará (IDACE), deveria incorporar um componente 

de ação fundiária ao projeto São José. Para tanto foi criado um Fundo de Terras, instituído 

pela Lei Estadual no. 12.614 em agosto de 1996 e regulamentada pelo Decreto no. 24.239 

de 4 de outubro de 1996. Assim, foi implementada a experiência-piloto denominada: 

“reforma agrária solidária – projeto São José”. 

De acordo com o manual de operação, o projeto São José12 - combate à pobreza no 

interior do Ceará foi criado em 1987, com o intuito de “apoiar o pequeno produtor rural, 

contribuindo na geração de emprego e renda para a população carente do interior”. Sua 

proposta esteve centrada em infra-estrutura: fábrica de doces, casas-de-farinha, lavanderia 

comunitária, eletrificação rural voltada para a produção, entre outras. 

Com a introdução de um fundo rotativo de terras, no interior do São José houve a 

ampliação, necessária, dos objetivos iniciais do programa. Portanto, o São José passou a 

absorver novas finalidades. De acordo com o governo do Estado13, a “reforma agrária 

solidária – São José”, teria a “finalidade de desenvolver um novo modelo de reestruturação 

agrária, pelo qual os trabalhadores sem terra e minifundiários, organizados em associações, 

negociam diretamente a compra de terras”. 

No caso, o Banco Mundial emprestou dinheiro para o governo cearense adquirir 

propriedades rurais à vista, independente da condição ou viabilidade. As famílias 

assentadas passaram a dever o valor das terras compradas diretamente aos bancos 

financiadores: Banco do Brasil e Banco do Nordeste do Brasil. 

                                                           
11 Memória das Reuniões, sublinhado no original. In: ALENCAR et al. Programa Cédula da Terra. 
ABRA, CPT, APR, CJG, FIAN-Brasil, MST, e REDE Brasil. Fortaleza, 2002.p.19 
12 Governo do Ceará, Manual de operação.  Projeto São José – Combate à pobreza no interior do 
Ceará, 1987. 
13 Governo do Ceará. Manual de operação. Projeto Reforma Agrária Solidária, 1996. 
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Nesse contexto, a criação de um fundo de terras no interior do projeto São José 

significou a ampliação dos objetivos do programa inicial, portanto, significou a própria 

descaracterização do São José. A idéia do fundo de terras desvirtuou completamente a 

proposta inicial do São José, causando um burburinho no mercado de terras nas áreas de 

atuação do projeto. 

No caso dos assentamentos em estudo, nem mesmo a infra-estrutura prevista pelo 

São José havia sido instalada, os assentamentos da “reforma agrária solidária” já estavam 

sendo iniciados. E, mesmo assim, depois de constituídos os assentamentos, infra-estrutura 

como por exemplo: a casa-de-farinha e a eletrificação rural previstas pelo São José, ainda, 

não foram instaladas, ou seja, equipamentos básicos, essenciais para o trabalho no campo. 

Nesse contexto, o projeto São José que surgiu com o intuito de “apoiar o pequeno 

produtor rural, contribuindo na geração de emprego e renda para a população carente do 

interior (...)”, do dia para a noite, passou a apoiar os proprietários rentistas falidos, 

contribuindo com a geração de renda capitalizada para meia dúzia de proprietários de terra 

e capitalistas de pequenos comércios localizados nos centro urbanos das cidades do 

interior. 

A dinamização que o programa causou no mercado de terras nos municípios 

beneficiados, pode ser percebida nos depoimentos dos proprietários das terras vendidas. 

Ao questionar sobre o porquê da venda da fazenda Almécegas em Acaraú, o 

proprietário rentista revelou o que fez com o dinheiro e, ainda, a exploração do trabalho 

camponês feita na terra mantida como reserva de valor: 

“Foi vendida, pela parte financeira, deficiência financeira foi uma das causas. E, 

também, para ajudar os próprios moradores que estavam na terra. Que já eram antigos, o 

intuito maior foi esse. Hoje eles são donos, é outra história, o intuito maior foi esse. Mas, deu 

também para melhorou a loja. É, com a venda lá, implementou mais um pouco. Deu para 

pagar umas contas que já estavam em atraso e ampliar o comércio”. (Sr. João, 47a. Acaraú 

/ CE, 2002) 

 Nesse caso, o proprietário rentista revelou como se dá o processo de exploração da 

renda da terra. A terra mantida como reserva de valor, é instrumento de exploração do 

trabalho camponês. Em seu discurso que teve por base a lógica do contrário, ou seja, “vendi 

para ajudar o pobre camponês”, o proprietário mostrou como tem se estabelecido a 

produção do capital via mercado de terras. 

 Em outra entrevista o proprietário, da fazenda Curral Velho, revelou a lógica da 

especulação imobiliária que tem se estabelecido no campo. 
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“Vendi por que eu vivo nesse ramo de vida. É comprar e vender qualquer coisa. Que 

seja gado, que seja terreno, que seja carro. Então, eu já comprei vários terrenos, e continuo 

vendendo quando dá certo vender. Essa fazenda eu comprei por cinqüenta mil reais e trinta 

e cinco réis (cabeças de gado), com pouco tempo achei oitenta e cinco mil reais. Agora 

mesmo eu estou com 16 fazenda (16 terrenos), tudo aqui em Acaraú, É, Curral Velho, 

Cauassu, Carrapicho, Ilha do Rato, tudo por aqui”.(Sr. Edgar da Silveira, 62a, Acaraú/CE, 

2002) 

 Nesse caso, o proprietário rentista, também é, ao mesmo tempo, o especulador 

rentista, agente imobiliário, preparado para vender e comprar a terra especulada, mantida 

como reserva de valor. 

 Por fim, outro proprietário rentista mostrou como a renda capitalizada tem saído do 

campo para ser investida da cidade. 

 “A terra foi era herança e a cinco anos venho tentando investir na criação de gado, 

fiz um empréstimo no banco, mas, não consegui pagar e, por isso, vendi a terra. 

Com o dinheiro da venda da terra, melhorei o comércio (mercadinho) e ampliei o número de 

cabeças de gado numa outra fazenda” (Sr. Glaúcio, 37a, Canindé – CE, 2002). 

 Em todos os casos é os proprietários rentista falidos puderam com a venda das 

terras fazer novos investimentos na cidade e/ou no campo, ou seja, a produção do capital no 

campo cearense tem se dado com base na renda capitalizada da terra. O que confirma, 

portanto, o caráter rentista que tem a terra no Brasil. 

Assim, com a implantação de “reforma agrária de mercado” do Banco Mundial, o 

governo do Estado usou de seu poder coercitivo para implementar uma política de 

intervenção na área rural. A dinamização do mercado de terras beneficiou os proprietários 

rentistas, ampliando a atuação destes no mercado imobiliário rentista e nos pequenos 

comércios urbanos. 

Trabalhadores rurais sem terra, diaristas, pequenos rendeiros, meeiros, moradores-

de-condição estão cada vez mais pobres e, com esse programa de “reforma agrária”, além 

de pobres, endividados. A simples assinatura de um termo de compromisso de compra e 

venda da terra, não gera para os assinantes (no caso camponeses envolvidos no processo) 

o direito de propriedade. Dessa forma, se a terra não for paga, ela retorna para o Banco 

financiador. 

Mesmo assim, na avaliação do governo cearense e do Banco Mundial sobre a 

experiência-piloto: reforma agrária solidária – projeto São José, foi proposto a ampliação do 

programa no País. Isso fez com que o governo federal implementasse, simultaneamente, 
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em agosto de 1997 nos estados do Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia e área norte de 

Minas Gerais, também, com apoio do Banco Mundial, o programa-piloto: Cédula da Terra. 

No Ceará, manteve a denominação de “reforma agrária solidária – Cédula da Terra” e 

operou de 1997 a 2000. A partir deste ano, começou a funcionar o programa Banco da Terra 

e em 2002, o programa Crédito Fundiário de Combate à Pobreza Rural. 

Conforme o manual de operação do programa: reforma agrária solidária – Cédula da 

Terra14, o programa tratou-se de uma “continuidade da experiência bem-sucedida 

desenvolvida em caráter pioneiro pelo Governo do Estado do Ceará, através do Projeto 

Piloto de Reforma Agrária Solidária, no âmbito do Projeto São José. Caracterizando-se, 

portanto, pelos financiamentos para aquisição de terras e pelos aportes de infra-estruturas 

produtivas e social, exclusivamente nas áreas adquiridas para compra e venda, para fins de 

assentamento de trabalhadores rurais sem terra ou minifundiários...”. 

Na leitura do Secretário do Desenvolvimento Agrícola do STR’s de Canindé, “o que o 

governo quer com a “reforma agrária solidária” é acabar com a luta pela terra. Houve uma 

grande integração entre os proprietários de terra e os trabalhadores ficaram só com as 

contas. Por isso, se o Sindicato achasse que era uma reforma agrária social apoiaria, mas o 

risco maior é que, com a continuidade, se os trabalhadores não pagarem a terra, irão ficar 

sem terra e devendo ao banco. E os trabalhadores têm que entender que só existe 

conquista se existir luta. Assim, a “reforma agrária solidária” será uma conquista para os 

trabalhadores rurais? Ou irá apenas fazer com que eles apareçam como irresponsáveis 

diante do banco?” (sr. Zé Neném, 57a. STR’s – Canindé/ CE, 2001). 

Assim, para o Sindicato, com o programa de “reforma agrária” proposto, os 

trabalhadores correm o risco de ficarem inadimplentes diante do banco e ao governo 

interessa a desmobilização política dos trabalhadores do campo. 

Embora tratem-se de uma mesma política de intervenção fundiária – a chamada 

“reforma agrária de mercado” do Banco Mundial - , cada um dos programas descritos, 

anteriormente, possuem características próprias. A diferença está, basicamente, nos prazos 

de carência e pagamento da terra e nos juros cobrados pelo banco financiador. E a unidade 

está, portanto, na necessidade de descentralizar a reforma agrária, enquanto uma política 

nacional, mercantilizar a questão agrária e desmobilizar os movimentos sociais de luta pela 

terra. 

As críticas freqüentes feitas pelos camponeses sobre a impossibilidade de 

pagamento da terra, levaram esses a se unirem com os movimentos sociais (CPT, MST, 

Associação Brasileira de Reforma Agrária - ABRA e do Fórum pela Reforma Agrária) e 

                                                           
14 Governo do Ceará. Manual de operação.  Reforma Agrária Solidária – Cédula da Terra. 1997. 
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lutarem por mudanças nos prazos de pagamento. As condições de pagamento, foram 

alteradas no decorrer do processo, estando atualmente com quatro anos de carência e 

dezesseis para pagamento com juros de 6% ao ano, sendo que, se pago em dias, reduz-se 

esse juros em 50%, ou seja fica, 3%, isso nos casos dos projetos São José e Cédula da 

Terra. 

Tabela 01. 

Ceará - Resumo dos programas que compõem a ”reforma agrária de mercado” do Banco 

Mundial. Período de 1997 até 2004 

Discriminação por programas No. de 

projetos 

No. de 

famílias 

Área (há) Período do 

contrato. 

São José 44 688 24.052,37 1997 

Cédula da Terra 114 2.000 72.484,81 1997/2000 

Transição CT / Banco da Terra 112 1.590 70.416,68 2000/2002 

Total CT/ transição CT/BT 226 3.590 142.901,49  

CFCP 35 488 18.256,89 2002/2004 

Total  305 4.766 185.210,75  

Fonte: Seagri – CE/2004. 

A “reforma agrária de mercado” do Banco Mundial no Ceará em primeiro ano de 

funcionamento com a denominação: reforma agrária projeto São José (1997), adquiriu 44 

imóveis beneficiando 688 famílias. Porém, nos anos seguintes já denominada Cédula da 

Terra (1997 a 2000) deu um salto para 114 imóveis beneficiando 2.000 famílias. A transição 

para o Banco da Terra, não inibiu o desenrolar dos projetos e, assim, entre 2000 e 2002, 

foram implementados 112 projetos, beneficiando 1.590 famílias. O CFCP (2002 a 2004) 

adquiriu 35 imóveis beneficiando 488 famílias. O salto no número de projetos e famílias 

beneficiadas com o CT e sua continuidade no período de transição CT/BT teve uma intima 

relação com a campanha eleitoral para Presidência da República e a possibilidade, na 

época, do governador Tasso Jereissati ser o candidato escolhido pela Presidente FHC. A 

queda dos números ocorrida no programa CFCP, pode ser associada a um quadro de 

instabilidade presente na política de desenvolvimento rural do Presidente Lula e as 

constantes críticas feitas ao programa seja por políticos, intelectuais ou lideranças dos 

camponeses. A pressão feita pelos movimentos sociais tem sido fundamental para o 

repensar a continuidade desse programa no país. 

Tabela 02 - Programas de “reforma agrária” no Ceará 

Período: 01/01/1995 até 14/07/2004 
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Discriminação 

por programas 

No. de projetos Área (ha) No. de famílias 

assentadas 

Forma de 

obtenção 

PA 237 529.582,56 11.987 desapropriação 

PE 37 28.250,45 657 compra e venda 

PBM 305 185.210,75 4.766 compra e venda 

Fonte: Incra-CE/ 2004 e Seagri-CE/2004 

Obs.: PA – Projetos de Assentamento do Incra; PE – Projetos de Assentamentos do Estado 

(Idace); PBM – Projetos que compõem a “reforma agrária de mercado” do BM (Idace). 

A tabela revelou que no interior dos programas voltados à “reforma agrária” no 

Ceará, há variações nos processos de aquisição de terras para assentamentos. Embora os 

projetos do estado e os projetos que compõem a “reforma agrária” do Banco Mundial optem 

pela aquisição via compra e venda, a aquisição via desapropriação é, ainda, a forma que 

mais tem beneficiado famílias no estado. Outra constatação é a “reforma agrária” do Banco 

Mundial, implementou o maior número de assentamentos no estado, consequentemente, o 

número de famílias atendidas, também, foi significativo quando comparado com os números 

dos assentamentos estaduais até então. 

Nesse contexto, para Alencar et al.15, “ao compararmos o Programa Cédula da 

Terra com qualquer outro programa de intervenção fundiária no Ceará, implementado pelo 

Governo do Estado, este se destaca dos demais, principalmente em relação ao Projeto de 

Assentamento”. 

De maneira geral, o programa “reforma agraria de mercado” do Banco Mundial no 

Ceará foi composto pelos programas São José, Cédula da Terra, Banco da Terra e o 

Credito Fundiário de Combate à Pobreza Rural. Os mesmos têm sido divulgados como 

programas bem sucedidos, muito embora carreguem elementos que contradizem tais 

propagandas oficiais. 

Na articulação entre governo do Estado, proprietários rentistas e camponeses, houve 

ganhos e perdas que favoreceram o clientelismo político entre os ricos e poderosos em 

detrimento dos pobres. De acordo com Martins16, “na simples diferença entre o preço pago 

pela terra e o preço atual, sem qualquer atividade produtiva, as propriedades estão gerando 

um lucro potencial, sob forma de renda territorial”. 

Nesse contexto, a terra mercadoria, considerada instrumento de exploração do 

trabalho alheio, mantida como reserva de valor e/ou reserva patrimonial, entrou no mercado 

imobiliário, ainda mais valorizada, gerando renda capitalizada para os capitalistas 

                                                           
15 ALENCAR, Francisco Amaro Gomes de et ali. op. cit.  2002.p. 23. 
16 MARTINS, José de Souza. Não há terra para plantar nesse verão. Petrópolis: Vozes, 1986. p.19 
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especuladores e proprietários de terra rentistas. E, através da compra, passou para as mãos 

dos camponeses como instrumento de trabalho, adquirindo a função social de produzir 

alimentos e gerar renda camponesa. Assim, a lógica de apropriação da terra mudou, 

significativamente, o que tem resultado em grandes diferenças. No processo, parte da renda 

produzida pelo trabalho camponês, vai para o consumo familiar e a outra parte tem sido 

expropriada pelo capital comercial e financeiro que aliados ao Estado se beneficiam da 

renda camponesa. Portanto, o que está em jogo é, antes de mais nada, a apropriação da 

renda camponesa tida como elemento fundante da produção do capitalismo no campo 

cearense. 

Por fim, a implementação da “reforma agrária de mercado” no Ceará, tem significado, 

por um lado, a reativação do mercado de terras contribuindo para a ampliação das relações, 

especificamente, capitalistas no campo como a compra e venda de terras. E, por outro lado, 

os assentamentos têm se mostrado como espaços da não-sujeição, da não expropriação da 

renda da terra pelo patrão e da continuidade das relações de origem não-capitalistas no 

campo como o trabalho familiar. Portanto, este quadro, tem revelado na figura do camponês 

assentado que a “lógica do desenvolvimento do campesinato está no seio da lógica 

capitalista17”. E à Geografia cabe o estudo dessa realidade desigual e contraditória, a partir 

da análise do território, enquanto produto concreto da luta de classes travada no cotidiano 

da sociedade capitalista. 
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