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RESUMO 

As estratégias de intervenção no espaço rural brasileiro vêm atingindo diversos 

desdobramentos, alguns deles com conseqüências irreversíveis à dimensão sócio-territorial, 

na qual está inserido o homem do campo. O presente trabalho procura realizar um diálogo 

entre as propostas voltadas à urbanização do campo no Pará e as iniciativas de reforma 

agrária, resgatando padrões de desenvolvimento do contexto rural brasileiro, previstos pela 

instância estatal, até a discussão sobre a valoração e garantia da equidade territorial no 

campo, enquanto pressuposto de governo. Utiliza-se, para esta análise, o caso das áreas de 

assentamento existentes na meso-região do sudeste paraense, apresentando seu histórico 

e relacionado-o ao desenho de redes de sociabilidade e à interface rural-urbano. 

Palavras-chave: espaço rural; sócio-territorial; reforma agrária; equidade territorial; rural-

urbano 

Abstract 

The strategies of spatial intervention in the Brazilian rural space have many 

repercussions, some with irreversible sócio-territorial consequences, in which the rural 

population are inserted. This paper aims at providing a dialogue between proposals for 

urbanization in Pará state rural área and agrarian reform initiatives, rescuing development 

patterns tried in the Brazilian context, foreseen by the State instance up to the valorization 

and guarantee of territorial equity in the rural space, as part of government concepts. It is 

used in the analysis the case of settlements existing in the meso-region of Pará southeast, 

showing its history and relationship with solidarity networks and the rural and urban interface. 
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1. INTRODUÇÃO 

A trajetória do homem do campo e suas constantes transformações de ordem 

sócio-cultural devem-se, em grande parte, à força da hegemonia estatal em estabelecer 

modelos de desenvolvimento econômico a partir da lógica da integração nacional da 

Amazônia. Ao longo dos últimos trinta anos, o Estado tem engendrado ao espaço 

amazônico uma nova distribuição territorial do trabalho, a qual se dá, invariavelmente, 

permeada pelo sistema capitalista e da exploração de mão-de-obra. 

As heranças deixadas pelo sistema de aviamento2, comum durante o ciclo da 

borracha, acarretaram na formação de um novo estrato social na Amazônia. As intervenções 

governamentais no sentido de promover elevados fluxos migratórios até a substituição do 

modelo de exploração extrativista e de subsistência do caboclo amazônico pela 

modernização conservadora no espaço rural, na verdade, só vieram dar início a um longo e 

complexo processo de acesso à terra no norte do Brasil. 

Foram muitas as tentativas político-administrativas em adentrar à questão 

agrária. A Lei da Terra (1850), o Estatuto da Terra (1964), seguido da criação de 

organismos específicos para tratamento da questão agrária, como a Superintendência da 

Reforma Agrária (SUPRA), entre outros, até a institucionalização do Plano Nacional de 

Reforma Agrária (PNRA), de 1985, e seus desdobramentos, são algumas das políticas 

sociais compensatórias, conforme coloca Schmidt et al (1998), as quais contradizem a 

retórica de que haviam “áreas prioritárias de reforma agrária” (Estatuto da Terra). 

O contexto rural brasileiro vem adotando, ao longo de sua existência, inúmeros 

padrões de desenvolvimento - sobretudo apoiados nos modelos de desenvolvimento 

agrícola - a partir dos diferentes cenários históricos e políticos, estabelecendo paradigmas 

ou incorporando novos conceitos à forma de vida no campo. 

Mesmo com a grande peculiaridade sócio-cultural presente no ambiente rural, os 

modelos de desenvolvimento vigentes até então ainda não contemplaram, por completo, as 

novas perspectivas, reais ou potenciais, de ordem sócio-territorial. Aspectos decisivos para 

a consolidação da qualidade de vida no campo, como a degradação do meio ambiente e dos 

recursos naturais, a simbiose entre o urbano e o rural, o agravamento dos problemas sócio-

econômicos e as disputas pela equidade territorial no acesso à terra, permeiam as 

transformações estruturais em curso no meio rural, observadas por meio das mudanças na 

dinâmica das relações de trabalho e na conjuntura territorial, mas que ainda estão distantes 

de satisfazerem boa parte da população que anseia, há cerca de cinco décadas, por 

melhorias básicas em seu cotidiano. 
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O presente trabalho constitui-se em um esboço para compreender de que 

maneira o chamado “novo mundo rural” reflete suas estratégias de intervenção no campo 

paraense. Tem-se como escopo a trajetória do processo de reforma agrária vigente no 

sudeste paraense, atribuída como uma das mais importantes materializações de 

reivindicação social dentro das políticas publicas brasileiras. Utilizando-se o caso específico 

do processo de urbanização do campo paraense e sua capacidade de articular elementos 

empíricos e conceituais capazes de elucidar as proposições governamentais que visem 

transformar e desenvolver o espaço rural considerando-se os muitos valores sócio-culturais 

arraigados (e diferenciados) e que possuem grande relevância para a apreensão da 

identidade do meio rural, também são abordagens contidas nessa pesquisa. Desse modo, a 

retomada da problemática agrária no Brasil e no Pará, verificando elementos que retratem 

um possível cenário de desenvolvimento rural, a partir da articulação de fatores distintos, 

como diferentes expressões de territorialidade, capital social, relações de poder 

constituindo-se o desafio conceitual a ser travado a partir de agora. 

O trabalho está organizado a partir do exame retrospectivo dos padrões de 

ocupação do território rural e suas estratégias de desenvolvimento, em particular 

identificação do caráter modernizador ou de continuidade das políticas governamentais. A 

seguir, as condições de garantia de direitos do homem do campo, presentes nas políticas 

são inqueridas quanto ao caráter eqüitativo de ordenamento do território e do acesso à terra. 

A urbanização do campo paraense é indicada no trabalho, com vistas a aplicar o 

que foi revisto e também proposto. Embora não esgote o tema, breves apontamentos são 

adiantados sobre a questão da equidade sócio-territorial, a partir das ações de reforma 

agrária, e sua relação com outras variáveis estratégicas (intervenções estatais de divisão do 

espaço, predomínio da lógica do capital, movimentos sociais e reformulação de processos 

produtivos), no intuito de se propor uma reflexão sobre os aspectos relevantes para a 

compreensão do desenvolvimento rural. O caso do sudeste paraense será o elemento de 

análise dessa pesquisa. 

Nas considerações finais serão abordados alguns pressupostos decorrentes do 

resgate histórico, político e sócio-espacial do processo de ocupação do território amazônico, 

denotando seu grau de urbanização a partir de elementos conceituais previstos desde os 

padrões de ocupação do território até os questionamentos sobre a efetividade acerca das 

iniciativas de reforma agrária que engendrem equidade territorial. 

2. PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO DO CONTEXTO RURAL BRASILEIRO 

Ainda que as intervenções estatais na questão agrária tenham obtido maior destaque 

a partir dos anos sessenta, há outras iniciativas anteriores, relativas a questão da 

propriedade da terra, que datam do século XIX (Lei de Terras, de 1850), onde monarquistas 
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e intelectuais eram responsáveis pelo ordenamento do espaço rural brasileiro, conforme 

aponta Leite et al (2004): 

“De um lado, havia a preocupação de legalizar (como convinha um 

projeto de “país civilizado”) práticas extralegais dos que concentravam 

seu poder em grandes extensões de terra e evitar conflitos que iam se 

tornando endêmicos. De outro, havia a intenção de reparar injustiças 

históricas, atribuindo terra (cuja propriedade, na época, era um 

espécie de requisito de cidadania) aos ex-escravos, e assegurar um 

progresso que a experiência de muitos países sugeria estar fundado 

na pequena propriedade”. 

A argumentação colocada por Leite et al (2004) caracteriza o esforço da monarquia 

em continuar atendendo aos interesses das oligarquias, no sentido de evitar a maximização 

de conflitos. Entretanto, percebe-se que a destinação de terras a uma parcela de excluídos 

não se tratava de uma medida permanente, fundamentada em valores éticos e morais, mas 

de uma medida paliativa/compensatória, potencializando a fragmentação sócio-espacial 

entre grandes proprietários de terras e ex-escravos. Segundo Fernandes (2000), a maioria 

desses trabalhadores começou a formar uma categoria, que ficaria conhecida no século XX 

como sem-terra. 

A Lei nº 601, de 1850 (Lei de Terras), surgiu no intuito de dirimir os conflitos gerados 

pelo Regime de Posse e também relativizar os problemas herdados pelas Sesmarias, 

através da regularização da propriedade rural. A tentativa de se fazer da Lei da Terra um 

marco histórico no processo de transição para o capitalismo no Brasil (SMITH, 1990), 

acabou por propagar o sistema de latifúndios, uma nova modalidade de apropriação 

territorial, pois vedou novas iniciativas possessórias. 

A promulgação da Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra), documento este elaborado 

durante o período militar, deve-se, segundo Pereira (1993), a Carta de Punta Del Leste, de 

1961, resultado de uma reunião de todos os países latino-americanos que tratavam, 

prioritariamente, da adoção de políticas reformistas voltadas às suas respectivas economias 

agrárias. Fica explícito, portanto, que o tratamento da questão agrária havia sofrido uma 

transformação e começava a ser um problema declarado em nível mundial. A tônica desse 

documento, intitulado Estatuto da Terra, segundo Santos (1995), dispõe que a solução do 

problema agrário estaria na promoção da “justa distribuição da propriedade, com igual 

oportunidade para todos”. 

Contraditoriamente, aspectos inerentes a adoção do sistema capitalista alicerçavam 

o Estatuto da Terra, conforme o trecho extraído: 
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“a manutenção e formação de grandes empresas rurais em áreas 

onde a pressão demográfica moderada e onde a natureza do solo ou o 

tipo de cultivo tornam tecnicamente aconselhável a exploração em 

grandes unidades, desde que garantidos os princípios de justiça 
social e o uso adequado da terra com alto índice de produtividade” 

(grifo nosso). 

Esse era o contexto sócio-político que determinava a emergência das políticas 

agrárias na segunda metade do século XX. O pressuposto de que o espaço amazônico 

estava associado a um espaço vazio3, isto é, próprio para ser o macro-insumo da 

modernização tecnológica e degrau da inserção do Brasil no cenário dos países 

desenvolvidos, dentro da lógica produtivista do período militar, só afastaram possibilidades 

concretas em se implementar a reforma agrária. 

A criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em 1970, 

trouxe grandes expectativas às massas, ainda embrionárias, de trabalhadores rurais 

massacrados pela extensiva modernização tecnológica do campo e incapazes de se 

estabelecerem economicamente frente às mudanças radicais nas cadeias produtivas. 

Com o processo de redemocratização do país, em 1985, José Sarney cria o 

Ministério da Reforma e Desenvolvimento Agrário (MIRAD), cujo produto principal desse 

novo padrão político-ideológico era o PNRA, trazendo a idéia de estabelecimento de zonas 

prioritárias de reforma agrária (LEITE et al, 2004). Segundo Duarte (1988), a determinação 

aparentemente democrática em se confrontar as forças sociais que defendiam a Reforma 

Agrária e as forças conservadoras que tentariam (com êxito) impedi-la, demonstrava a 

marca não-reformista do governo federal. De um lado, havia a ebulição da classe de 

latifundiários no impedimento do PNRA e, de outro, a satisfação (efêmera) dos movimentos 

sociais em emergência, como Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) e 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, apoiados substancialmente pela 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) e pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB). 

O fracasso do I PNRA deve-se, sobretudo, à priorização dos interesses dos 

latifundiários por parte do poder público. Nada do que havia sido elaborado “saiu do papel”, 

mesmo com as incansáveis manifestações da sociedade organizada em torno da 

expectativa da reforma agrária. O modelo tecnocrático de planejamento, exercido pelo 

governo Sarney, gerou outros produtos posteriores tão frágeis quanto o PNRA, mas que 

possuíam, em sua essência, o atendimento exclusivo às pressões dos latifundiários 

(GOMES, 1987). Vale destacar um trecho do PNRA onde fica assegurada a intocabilidade 

dos latifúndios: 
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“§ 3º O Poder Público evitará a desapropriação de imóveis rurais que, 

embora incluídos em zonas prioritárias, apresentem elevada incidência 

de arrendatários e/ou parceiros agrícolas e cujos proprietários 

observer rigorosamente as disposições legais que regulam as relações 

de trabalho entre proprietários e cultivadores diretos”. 

Não é a intenção deste artigo esgotar as análises das iniciativas de políticas agrárias 

criadas e abandonadas por questões, em sua maioria, de baixa capacidade política. 

Entretanto, é importante que se retome parte dessa história para se compreender uma outra 

dimensão de poder, responsável por grande parte das medidas que resultaram em 

assentamentos no período democrático: os movimentos sociais. 

A partir do início da década de oitenta, os chamados “camponeses” tornaram-se a 

massa de produtores rurais sem expectativa de permanecer no campo, ganhando o status 

de beneficiários da reforma agrária. Organizando-se enquanto movimento social, e com 

elementar apoio da igreja católica, representada pela Comissão Pastoral da Terra – CPT e 

pelo Congresso Nacional de Bispos do Brasil – CNBB, sua força já se difunde em todo o 

território brasileiro e suas redes de relações sociais, mesmo com um caráter imaterial e 

descontínuo, são suficientes para reconfigurar o cenário sócio-territorial em vários pontos do 

território brasileiro. Conforme demonstra a pesquisa realizada por Leite et al (2004), até 

1999, o sudeste do Pará detém o maior número de assentamentos na área do estado, a 

partir de demandas do Movimento de Trabalhadores Sem Terra - MST, algo em torno de 

25%, em relação aos valores que oscilam entre 0% e 5% das demais manchas pesquisadas 

(referentes às demais regiões do Brasil). Tal indicador vem, além de demonstrar o elevado 

impacto fundiário, legitimar a significativa pressão social exercida por esse contingente do 

MST residente nessa região do Pará, uma vez que os “pacotes” de desapropriação 

realizados pelo INCRA são, invariavelmente, provenientes dessas pressões. 

O quadro de conflitos no campo gerados pela posse de terras só se agrava a partir 

da inexistência de uma política nacional de reforma agrária. Não se pode afirmar, na atual 

conjuntura, que existe reforma agrária, mas que existem medidas compensatórias (e 

isoladas) decorrentes de grandes mobilizações sociais, atribuídas ao MST. 

A partir de um cenário de co-reponsabilidade desse quadro de tensões sociais, há o 

sucateamento do INCRA face à problemática agrária, contribuindo nesse processo 

(in)eqüitativo de acesso à terra. O princípio da justiça social, enfatizado outrora pelo Estatuto 

da Terra, que hoje pode ser substituído pela terminologia equidade social (ou qualidade de 

vida no campo), não passa de discurso. A distribuição territorial do trabalho continua a se 

alastrar pelas regiões rurais; as estruturas políticas ainda resguardam interesses das elites 

dominantes, mesmo que disfarçados em projetos e programas de baixo impacto na vida do 
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homem do campo; os mecanismos metodológicos e operacionais dos organismos 

responsáveis pela reestruturação do espaço agrário são insuficientes e desacreditados pelo 

próprio Estado-nação. Em um outro extremo a esse panorama, encontram-se a massa de 

trabalhadores rurais, cada vez mais organizados, porém com um universo maior de 

interesses. 

3. O NOVO MUNDO RURAL: UMA ABORDAGEM MACRO-INSTITUCIONAL 

Em primeiro lugar, é preciso situar a recém-criada concepção “novo mundo rural”, 

significa essencialmente, um processo de transformação na realidade agrária brasileira, 

desenvolvido a partir dos instrumentos estatais disponíveis associados às correntes sociais 

reivindicatórias de melhoria da qualidade de vida no campo (ALENTEJANO, 2000). 

O tema “novo mundo rural” foi inaugurado em 1999, pelo Governo Federal, por meio 

da instituição de um marco legal que ensejasse uma nova fase no contexto rural brasileiro 

(MDA, 1999). Referências a reforma de valores, práticas e atividades econômicas do 

homem do campo estavam nas entrelinhas do documento, que direcionava sua abordagem 

ao fortalecimento das microeconomias rurais através da “fórmula” denominada de 

agricultura familiar. Vale ressaltar que as bases conceituais da agricultura familiar 

encontram-se nas experiências desenvolvidas na agricultura francesa, em um contexto 

social, político e econômico diferente do caso brasileiro. Conforme cita o documento da 

Assembléia Permanente das Câmaras da Agricultura (APCA), “enquanto que na atividade 

econômica francesa há o controle de um pequeno número de grandes empresas, na 

agricultura, há o domínio de pequenas empresas de cunho familiar”. 

Ainda que a macro-proposta almejada pelo documento “novo mundo rural” estivesse 

apoiada na expansão da agricultura familiar como estratégia de inserção do contexto rural 

ao mercado, pouco foi implementado nesse sentido. Dar ênfase a “capacidade de 

competição no mercado” pode, invariavelmente, gerar outros problemas e até mesmo 

reproduzir modelos como a tendência a concentração da propriedade, uso indevido de 

recursos naturais, aumento de custos de produção na garantia de produtividade a curto 

prazo, entre outros desdobramentos. Conforme coloca Alentejano (2000, p.): 

“a idéia de mercado que norteia o documento possui três 

problemas centrais: ignora a desigualdade entre grandes e 

pequenos produtores, desconsidera os processos de 

intermediação e a formação de preços pela agroindústria; toma 

o mercado como uma dado, algo neutro e não afetado pelas 

relações sociais”. 
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Conforme comenta o autor, a inserção da lógica do capital ainda permeia o 

documento, não obstante ao que era, sutilmente, abordado pelo Estatuto da Terra, quando o 

mesmo classifica aqueles que têm direito à terra e, conseqüentemente, estabelece 

enquadramentos específicos – latifúndio e minifúndio – no sentido de fomentar 

investimentos direcionados, seja para atender os pequenos produtores, seja para beneficiar 

os grandes proprietários. 

Não se quer, neste artigo, estabelecer parâmetros de comparação entre as 

intervenções estatais anteriores e aquelas contidas no documento “novo mundo rural”. Na 

verdade, há no referido documento a tentativa de se estabelecer um novo modelo de 

desenvolvimento do campo brasileiro, a partir da inserção de processos produtivos como a 

agricultura familiar, a pluriatividade, a preocupação com práticas ambientalmente 

inapropriadas. Tentativas como essas demonstram a flexibilidade de se rediscutir a questão 

rural a partir de novas práticas, de preferência, condizentes com a realidade brasileira. 

Por outro lado, o documento deixa a desejar em aspectos preocupantes, como o 

quadro alarmante de tensões sociais no contexto agrário, o estímulo à concentração 

fundiária (e aos incentivos governamentais para pequenos e grandes produtores), a 

hegemonia o capital agroindustrial, competindo contraditoriamente com a agricultura familiar 

do pequeno produtor e, por fim, a pormenorização dos movimentos sociais face aos 

avanços já atingidos. 

Construir um novo mundo rural, saindo da dimensão documental, depende 

sobremaneira, da capacidade de mobilização social dos atores sociais em torno da morosa 

atuação estatal para implementar uma Política Nacional de Reforma Agrária, fazendo o uso 

devido de todos os recursos que lhe são disponíveis, em todas as suas expressões. 

4. EQUIDADE TERRITORIAL: DISCURSO OU REALIDADE? 

Diante das exigências colocadas no documento em tela, há a necessidade de rever 

padrões de ocupação do espaço rural, ao longo dos últimos 30 anos sob a ótica da 

equidade territorial, partindo para uma analise mais conceitual e a construção de referencial 

para o entendimento da evolução do tratamento que o poder público vem dando a 

problemas sócio-espaciais no campo. No centro da questão está a necessidade de revisão 

de premissas como a garantia dos direitos do homem do campo, assegurando elementos 

básicos de sobrevivência, como acesso eqüitativo à terra, garantia da segurança alimentar e 

desenvolvimento rural, representam a pauta permanente de negociações entre movimentos 

sociais e Estado. 

O expressivo crescimento dos movimentos sociais no Brasil, a partir do início da 

década de oitenta, se deu em função do surgimento de conflitos em torno da desigual 
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estrutura agrária disponível, sendo sua forma de organização a partir da tática do 

acampamento (SANTOS, 1995). Conforme demonstra Leite et al (2004), em pesquisa 

recente sobre o desempenho de assentamentos agrários, “a quase totalidade dos 

assentamentos estudados resulta de situações de conflito: 87 dos 92 casos da amostra 

nasceram de algum tipo de conflito em torno da terra”. 

A questão da equidade territorial representa, sobretudo para a parcela da população 

rural diretamente beneficiada por intervenções de reforma agrária, um objetivo traçado e que 

deverá ser sempre perseguido. Em primeiro lugar, estão os recursos organizativos do 

Estado, disponíveis ao cidadão, seja pelo INCRA ou por agências de desenvolvimento, 

como a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), no caso da região 

Norte corresponderiam a um caminho em direção à equidade territorial. 

Mesmo que, metodologicamente, seja difícil avaliar o nível de exclusão social 

presente na vida dos assentados da reforma agrária, empiricamente percebe-se, em 

diversas investigações de cunho governamental e acadêmico, alguns dados alarmantes no 

que tange elementos como potencialidades locais de geração de emprego e renda, 

formação educacional (em nível técnico e regular), modelos microeconômicos, politização e 

organização social, entre outros, confirmando a incipiente e descoordenada atuação do 

Estado. Já o princípio da linearidade, presente na totalidade dos planos de colonização e 

desenvolvimento regional, decorrentes do esgotado modelo de economia 

desenvolvimentista no Brasil, como o POLOAMAZÔNIA, PIN e PROTERRA, elaborados 

pela elite política, acaba sendo impraticável e utópico. Aliado a essa problemática 

excludente, Leite et al (2004) observa que a dinâmica de ocupações paulatinas no Sul do 

Pará, além de se desenvolver em cenários de conflito puro entre camponeses e fazendeiros, 

também é responsável pela crescente proliferação de bolsões de pobreza e miséria de 

centenas de comunidades rurais, já que não fazem parte de uma estratégia uniforme de 

ordenamento territorial por parte do Estado no contexto rural. 

Como segunda alternativa disponível ao homem do campo alijado pelo sistema 

capitalista excludente que norteia o crescente processo de modernização do campo, há a 

inserção em movimentos sociais, no intuito de confrontar as políticas agrárias estatais, 

caracterizando a emergência de conflitos, os quais, muitas vezes, não produzem resultados 

positivos na dinâmica sócio-espacial do campo. Schmidt (1998) demonstra um quadro 

preocupante de conflitos agrários pela posse de terras, em pesquisa realizada entre 1985 e 

1996, onde cerca de 996 pessoas foram assassinadas em todo o país, sendo a região 

amazônica a mais afetada, com ênfase no oeste do Maranhão e sudeste do Pará. 

Ao se recorrer a termos técnicos e quantitativos, A problemática da (in) equidade 

sócio-espacial na estrutura agrária brasileira pode ser expressa pelo “coeficiente de Gini”, 
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índice responsável pela verificação da distribuição de terras no território brasileiro, o qual 

totaliza-se em 0,833 no âmbito nacional, segundo dados do INCRA. No entanto, conforme 

aponta Cardim (), “se nós olharmos por região, veremos que só em cinco estados, todos da 

região Norte, este índice supera a média nacional e, portanto, no âmbito de cada estado, a 

gravidade do problema fundiário é bastante diferenciada, devendo as intervenções 

fundiárias, se pautarem em diagnósticos regionalizados”. (grifo nosso) 

A partir das experiências adquiridas nas dinâmicas sócio-espaciais presentes no 

cenário rural, é necessário que se reflita sobre a noção de equidade territorial, ou até 

mesmo sócio-espacial, embutida no universo de políticas públicas e seus respectivos 

projetos de desenvolvimento, considerando as diversidades sócio-territorias de cada região. 

Vale destacar que tal valor não se materializa apenas por meio da intervenção física do 

Estado, alicerçada por instrumentos jurídicos, ou até mesmo pela imediata qualificação 

específica do homem do campo, como locus de capital social4, mas também pela 

abordagem de outros aspectos estruturais, conforme afirma Barraclough (1991), como a 

“necessidade de reformas agrárias maciças e rápidas, para efetivamente produzir 

mudanças, destacando a importância da distribuição eqüitativa de terra para a segurança 
alimentar e geração de emprego e renda no campo” (grifo nosso). 

Como o tema “equidade social”, e seus possíveis desdobramentos para a dimensão 

espacial, está contido em um novo discurso em torno dos problemas de ordem social e 

econômica, o segmento governamental lida, atualmente, com um outro foco de intervenção, 

o qual prevê a adoção de lógicas territoriais em detrimento das tradicionais lógicas setoriais, 

no cerne das suas estratégias de desenvolvimento. Abramovay (1998) defende a concepção 

de desenvolvimento territorialmente integrado, afirmando que 

“o território, mais que simples base física para as relações entre 

indivíduos e empresas, possui um tecido social, uma organização 

complexa feita por laços que vão muito além de seus atributos 

naturais, dos custos de transporte e de comunicações. Um território 

representa uma trama de relações com raízes históricas, 

configurações políticas e identidades que desempenham um papel 

ainda pouco conhecido no próprio desenvolvimento econômico”. 

Um dos mecanismos que mais fazem ênfase aos novos discursos em torno do 

ambiente rural é a adoção do modelo de agricultura familiar como forma de atingir 

fortalecimento da economia rural, sustentabilidade e equidade social. Conforme qualifica 

Alentejano (2000), a agricultura familiar é fruto de uma confluência de pressões por parte 

dos movimentos sociais rurais – especialmente do MST, mas também da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), tratando-se, portanto, de uma nova 
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modalidade de cadeia produtiva, a qual não se esgota apenas no consumo do que se 

produz, mas também na comercialização do excedente. Já Rocha (2001) coloca que, 

enquanto a agricultura capitalista utiliza, de modo regular, o trabalho assalariado como 

gerador de acumulação através da expropriação do excedente, na agricultura familiar há o 

predomínio da mão-de-obra familiar, sendo o trabalho assalariado utilizado apenas de forma 

complementar. 

É interessante desmistificar alguns aspectos sobre o exercício da agricultura familiar, 

conforme aponta Carneiro (1999), no sentido de que “a noção de desenvolvimento 

adequada à agricultura familiar não deve se limitar aos resultados da atividade agrícola 

mercantilizada, mas incluir uma gama variada de formas de participação dessas famílias na 

economia e na sociedade, ainda que, aparentemente, possam ser vistas como “atrasadas” 

ou não “capitalistas”. 

Esse é o maior desafio de se efetivar equidade sócio-espacial no campo brasileiro: a 

ruptura de antigos padrões econômicos. A agricultura familiar acaba sendo esse elemento 

de “bifurcação”5, pois refaz uma dinâmica produtiva a partir dos atores sociais promotores 

dessa mudança, no caso, os pequenos produtores (já residentes no campo) e a classe de 

assentados, transformados, inevitavelmente, em “novos” agricultores familiares. Desse 

modo, o quadro analítico do desempenho da agricultura familiar no Brasil, acompanhado por 

organismos como INCRA/MDA, e de seus respectivos programas de incentivo, como o 

PRONAF, ainda deixa lacunas no que tange à eficácia, isto é, a avaliação de seus 

resultados concretos. Não basta apenas o conhecimento dos indicadores de produto, como 

o universo de agricultores familiares existentes em áreas rurais ou de assentamentos 

agrários, bem como o incremento financeiro dos investimentos do governo federal em 

políticas como essa, sem se avaliar seus impactos, sejam eles positivos ou negativos, como 

a gradativa ruptura com o setor de subsistência e a acumulação de capital humano e social. 

As dificuldades dos agricultores e assentados no acesso à terra ainda são muitas, e 

isso deve-se, portanto, ao grande número de mudanças político-administrativas em torno da 

questão agrária. A extinção de alguns programas de crédito rural e os baixos investimentos 

na agricultura familiar têm gerado um panorama de retrocesso às categorias de assentados 

e de agricultores, e que por outro lado, inflamam as manifestações de movimentos sociais 

rurais. 

Nesse sentido, conclui-se que a materialização da equidade sócio-espacial no 

contexto rural ainda não pode ser constatada em sua plenitude. É possível que haja até 

mesmo um resgate de medidas compensatórias como forma de enfrentamento de 

desigualdades sociais e da miséria, próprio do modelo neoliberal, mas a histórico do 

desenvolvimento rural comprova que esse não consiste na melhor alternativa. A elevada 
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ocorrência de conflitos agrários e de tensões sociais são os principais sintomas de que a 

qualidade e amplitude das políticas agrárias, renovadas ou não com outros discursos, ainda 

deixam lacunas irreversíveis às dinâmicas sociais no campo. Mesmo que a relevância do 

segmento familiar como célula principal de desenvolvimento de novos valores sociais 

(DELGADO & CARDOSO JR.,1999), principalmente nos pressupostos existentes na 

agricultura familiar, é necessário que se acrescente outros ingredientes nesse processo de 

formação de valores, não tornando sua abordagem simplificada. 

A incorporação de novos pressupostos governamentais, a partir das ideologias 

contemporâneas percebidas nas políticas agrárias, como a garantia da segurança alimentar, 

a agricultura familiar, a pluriatividade6 e o desenvolvimento local, integrado e sustentável, 

ainda não têm contribuído suficientemente para o desenvolvimento rural e territorial, ou 

então não se teria conhecimento acerca da existência de áreas rurais miseráveis no interior 

do Pará. 

Promover a criação e implementação de um “novo mundo rural”, no entanto, não se 

trata de algo simples, mas de um processo que implica na geração de impactos sócio-

culturais e econômicos e, inevitavelmente, constituindo no surgimento de um novo modelo 

de desenvolvimento rural. Alentejano (2000) estrutura alguns aspectos: i) o investimento em 

capital humano, embasado na educação e qualificação de camponeses, não é suficiente 

para garantir equidade ou abertura de oportunidades no campo, tratando-se de uma ótica 

unilateral e simplista do quadro caótico vivido no meio rural, além de significar a geração de 

resultados a longo prazo, para um problema emergencial; ii) o fomento a agricultura familiar 

a partir da classificação de agricultores familiares em fase intermediária ou em transição 

acaba por, indiretamente, incitar um cenário de exclusão da outra categoria, ou seja, os 

agricultores familiares sem nenhuma perspectiva e que representam a grande maioria e; iii) 

o antagonismo percebido pela frágil e sucateada estrutura estatal de pesquisa, assistência e 

desenvolvimento (INCRA e demais organismos estaduais) de áreas agrárias versus apoio 

aos agricultores familiares. 

Não se pode, no âmbito do trabalho, esgotar o assunto acerca de como a dinâmica 

de urbanização do campo paraense aporta (ou não) equidade territorial. Revisar o campo 

paraense como elemento anteriormente constituinte da “fronteira” de desenvolvimento e 

atualmente, transformado em locus da urbanização devido à desenfreada expansão do 

capital, demonstra uma estrutura fundiária e territorial desequilibrada (ou inequitativa), 

permeada de desigualdades sociais e dependente de outros circuitos econômicos. 

5. O CASO DO CAMPO PARAENSE FACE À QUESTÃO AGRÁRIA 

Fenômenos como a desruralização, percebido nas últimas décadas, não se 

reproduzem no caso da região Norte. A população rural cresceu cerca de 3,89 ao ano, entre 
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1981 e 1991, concentrando-se em áreas de fronteira agropecuária, essencialmente, no 

Pará, Rondônia e Roraima (Hébette e Moreira, 1996). Já a formação de classes de 

pequenos produtores sem terra ocorreu, inevitavelmente, a partir dessa confluência, mesmo 

com a desaceleração de investimentos governamentais em projetos amazônicos, a partir da 

segunda metade da década de oitenta (SCHMIDT,2004). 

Boa parte das sedes municipais localizadas na meso-região do sudeste paraense foi 

diretamente atingida por essa especificidade de fenômeno migratório, concentrando cerca 

de 74,2% de assentamentos implantados entre 1985 e 1999 (LEITE et al, 2004), sendo até 

mesmo superior a outros estados do país. Esse caso se verifica, principalmente, no entorno 

das cidades-pólo de Marabá e Conceição do Araguaia. Conforme aponta Leite et al (2004), 

Conceição do Araguaia é a microrregião (IBGE) do Pará que mais concentra 

assentamentos, apresentando elevada relação entre população assentada/população rural e 

total do município. 

Ainda a partir da pesquisa realizada por Leite et al (2004), esses dois municípios 

apresentavam uma relação de hierarquia urbana, sendo Marabá um centro político e 

econômico, onde se estabeleceram rotas comerciais e atividades econômicas específicas. 

Já Conceição do Araguaia, embora articulado ao pólo regional de Marabá, estabeleceu-se 

como centro comercial, político e social. 

Marabá e Conceição do Araguaia, ambos fortemente atingidos pelas ações de 

reforma agrária e repletos de áreas de assentamento, possuem idades cronológicas e 

trajetórias de desenvolvimento diferentes, mas vivenciam a mesma problemática social na 

interface urbano-rural. No entanto, dois aspectos foram relevados nesta pesquisa, pois 

retratam a essência do cotidiano social dessas comunidades, denotando ou não valores 

urbanos: modalidades de lazer e espaços de encontro dos assentados (gráfico abaixo). 
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Fonte: Pesquisa de Campo, 2000 – Questionários. 
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Gráfico 2: Principais espaços de encontro dos 
assentados.  
Fonte: Leite et al, 2004.

Gráfico 1: Principais modalidades de lazer dos 
assentados.  
Fonte: Leite et al, 2004.
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É perceptível a valorização das redes de sociabilidade, como as redes de vizinhança, 

reconstituindo as formas de sociabilidade típicas das comunidades locais rurais do Brasil 

(LEITE et al, 2004). 

Muito embora haja o enfoque da rede social desses assentados do sudeste 

paraense, não se pode considerá-lo como uma análise estanque. O cotidiano social não se 

desenvolve apenas dentro dos limites do assentamento, mas a partir da mobilidade dessas 

pessoas às sedes municipais e de que maneira há a gradativa absorção de hábitos e 

valores urbanos. Ao se adentrar nesse aspecto, percebe-se que no gráfico 2, a terceira 

categoria denominada de Outros, demonstra que a permanência dessas pessoas também 

se dá em ambientes como a própria cidade, esportes, futebol e festas. Já predominância em 

Ficar em casa, prevista no gráfico 1, na qual consiste em atividades como descansar, ver 

TV, ouvir música, possivelmente, pode-se enquadrar como elemento difusor da mobilidade 

desse assentado em busca de ambientes propriamente urbanos. 

 A verificação qualitativa desse fragmento da pesquisa sobre o caso do sudeste 

paraense aponta para a questão da formação, gradativa, de uma identidade sócio-territorial. 

Embora a implantação de áreas de assentamento seja uma prerrogativa do Estado, a 

presença de valores inerentes à essas sociedades não é estabelecida pela instância estatal, 

mas produto de um processo natural, constituído das heranças culturais trazidas dentro de 

cada um desses cidadãos, da nova expectativa deles em relação à terra, de suas relações 

sociais e de sua capacidade de organização em torno dos potenciais econômicos existentes 

nesse espaço. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme foi constatado neste artigo, as tendências que se apresentam para o 

quadro de desenvolvimento rural no Pará, a partir da retrospectiva de ocupação do território 

que se deu na Amazônia, podem despertar a evolução de conflitos e tensões no campo, 

uma vez que boa parte dos assentamentos implantados no território paraense nasceu da 

lógica de ocupações paulatinas. Esse modelo de ocupação do território, verificado no caso 

do Pará vem atribuir às ações de reforma agrária um papel de instrumento fragmentador do 

espaço, a partir de sua característica puramente compensatória e aquém de compor uma 

Política Nacional de Reforma Agrária. Ainda que o aparato estatal possua instrumentos (e 

subsídios científicos) capazes de formular políticas e programas voltados ao controle do 

território, o que se observa, desde a ocupação colonial caracterizada pelo regime de 

sesmarias até a institucionalização de organismos, na esfera federal, responsáveis pela 

promoção do desenvolvimento agrário, é a difícil consolidação de um marco institucional 

eficiente e eficaz, capaz de (re)conhecer o novo mundo rural e a carga de problemas 

inerentes ao mesmo, tratando-os de forma diferenciada. 
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São essas lacunas deixadas pela herança política do Brasil que fazem que as 

mudanças, endógenas ou exógenas, desenvolvidas no ambiente rural possuam um 

descompasso, percebido nas diferentes expressões territoriais, ao se analisar os avanços 

de região para região. O caso do campo paraense, em relação às demais experiências em 

desenvolvimento, possui peculiaridades de ordem histórica, social e econômica que, até 

certo ponto, justificam sua posição retrógrada no cenário nacional. Entretanto, há de se 

considerar o processo de acumulação de capital (financeiro, humano, social) desse sistema 

urbano chamado Amazônia, onde grandes disparidades em micro-escala, a partir das 

relações capitalistas e da distribuição territorial do trabalho, precisam efetivamente tornar-se 

subsídios às políticas públicas. Ao se dimensionar o prisma das relações de poder, as 

abordagens empíricas e conceituais tomadas neste estudo apontam para três vértices dessa 

pirâmide: governo, movimentos sociais e sistema capitalista. 

Os diversos arranjos territoriais no campo não obedecem mais a lógica imperialista e 

autoritária do governo. Um dos elementos “atratores” desse novo olhar sobre o campo 

devem-se, fundamentalmente, às demandas identificadas e reivindicadas pela classe de 

excluídos ou sem-terra. Por outro lado, as estratégias de desenvolvimento rural, na tentativa 

de urbanizar o campo, ainda estão condicionadas à implantação de sistemas econômicos e 

cadeias produtivas, ditos específicos, como o agronegócio e a agricultura familiar. Nada 

mais justo quando se muda o discurso, mas a verificação de seus impactos, a ponto de 

influenciar as relações campo-cidade, devem ser um dos centros de outras discussões. 

Ao se constatar que a pobreza é proporcionalmente muito maior no campo do que na 

cidade, atingindo 39% da população rural em 1990 (IPEA, 1996), de maneira que há forte 

tendência desse vetor de pobreza se agravar cada vez mais, há a necessidade de se 

questionar até que ponto o novo discurso associado às novas estratégias político-

administrativas está, eficazmente, mudando a realidade rural. 

Dentro desse contexto, o processo de (re)territorialização no sudeste paraense, cujos 

sujeitos são os assentados da reforma agrária, sustenta-se inicialmente pela instância 

estatal (INCRA/MDA), perdendo-se gradativamente esse vínculo de dependência. Com o 

abandono do aparelho estatal desse processo, deixando que se emerja a identidade 

territorial, há a vulnerabilidade natural desses habitantes às formas de vida urbana (hábitos, 

redes de sociabilidade, culturas, bens de consumo), sobretudo por sua localização espacial. 

Especificamente para o estudo de caso abordado por esta pesquisa, observou-se que a 

proximidade desses assentamentos da cidade formal acarreta a descaracterização de um 

capital social essencialmente rural. Existe uma espécie de “miscelânea” de valores e 

hábitos, em função dos laços que tais comunidades mantém com os centros urbanos, os 

quais não podem ser considerados nocivos, mas que reconfiguram a abordagem sócio-
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territorial, tanto dos atores internos à essa categoria de aglomerado quanto dos atores 

externos, componentes de outras realidades sociais. 

As relações de dependência e a dialética entre o rural e urbano podem perdurar, mas 

não devem obedecer à interpretações dicotômicas. Na verdade, além do estudo de caso, a 

presente pesquisa procurou demonstrar que existem outras expressões espaciais (ou 

territoriais) – como as áreas de assentamento - que sofrem influência direta desses dois 

ambientes, embora existam as definições e classificações oficiais de cada um desses 

ambientes. 

Nesse sentido, a tese sustentada por Milton Santos de que o espaço, bem como sua 

transformação em território, depende exclusivamente do produto das relações sociais que ali 

se desenvolvem, não correspondendo mais a análises conceituais fechadas e rígidas. Os 

processos passam a desencadear as transformações das estruturas, alterando tanto a 

forma, quanto a função do espaço. Para que todos esses elementos sobrevivam numa 

relação simbiótica, há a instauração das redes, materiais ou imateriais, as quais passam a 

ser, ora os meios de transformação do espaço, ora conseqüência de suas demandas 

naturais. Dentro dessa perspectiva, destaca-se o exemplo das redes sociais, as quais para o 

caso do sudeste paraense não enfraqueceram, pelo contrário, garantiram a construção de 

uma identidade própria a partir do surgimento de outras formas de sociabilidade, além das 

previsíveis. 

Para alguns autores, como para Alentejano (2000), o desenvolvimento do capitalismo 

e a “industrialização” da agricultura ainda desencadeiam a urbanização do campo. O que se 

quer destacar sobre tal afirmação é que o espaço rural vem agregando variáveis cada vez 

mais determinantes para seu processo de transformação, como o caso da existência de 

atividades não-agrícolas no campo. Porém, tais componentes e atividades econômicas não 

desvinculam o espaço rural de sua forte relação com a terra, com o local, diferente da 

abordagem urbana, a qual se estrutura a partir de relações mais globais, apresentando certa 

complexidade na composição de sua territorialidade. 

Lamentavelmente, a lógica de acesso à terra, via reforma agrária, ainda percorre 

esses dois caminhos: ou se depende exclusivamente do aparato púbico e de seus modelos 

incipientes de desconcentração da estrutura agrária ou se opta por compor a massa 

reinvidicatória de excluídos dessas políticas, mas que também pouco se logra no que tange 

a equidade territorial, resultando, em sua maioria, em altos custos políticos e sociais para a 

nação. 

Enquanto não houver uma efetiva revisão de valores e de experiências sobre a 

trajetória do homem no campo, por parte do poder público, enfatizando fatores como meios 

de sobrevivência, pobreza e exclusão social, práticas e tradições rurais, políticas públicas e 
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legitimidade política, poucos avanços serão logrados. A reforma agrária pode expressar tal 

revisão, se for considerada como prioridade absoluta dentro das pautas governamentais; no 

entanto, ainda se trata a questão agrária a partir da lógica “tapa-buraco”, na intenção de se 

dirimir tensões sociais com a adoção de medidas compensatórias. 

Antes de importar experiências estrangeiras, é necessário que se investigue o capital 

social e humano do homem do campo, viabilizando-as para nossa realidade. A 

descentralização política e o incremento de saberes locais às intervenções estatais são dois 

pilares fundamentais na garantia do desenvolvimento rural, mudando inclusive as lógicas 

vigentes de acesso à terra. 
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