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O presente trabalho1 é uma contribuição aos estudos da questão agrária brasileira neste início de 
século XXI ao analisar uma problemática esquecida na maioria das pesquisas que tem nos 
assentamentos rurais o cerne da reflexão. Partindo de uma leitura do desenvolvimento contraditório 
do capital no campo (MARTINS, 1991, 1999, 1981; OLIVEIRA, 2001; 2007) o objetivo central 
deste artigo2 é refletir acerca do movimento de evasão de camponeses assentados, materializada em 
desistências/abandonos nos assentamentos rurais federais, defendendo que o mesmo trata-se de um 
perverso processo de expulsão camponesa face a continuidade da contrarreforma agrária no país. 
Delimitando como recorte temporal os últimos 12 anos, marcados pela chegada do Partido dos 
Trabalhadores (PT) ao governo federal, a análise dos Projetos de Assentamentos (PA's): Diamantina 
e Olga Benário, localizados nos municípios de Tabuleiro do Norte e Russas, Microrregião do Baixo 
Jaguaribe, Estado do Ceará, visa aprofundar as discussões. 
 
Palavras chave: Reforma agrária. Assentamento rural. Evasão camponesa. Contrarreforma agrária. 

 
1 Introdução 

 
A precariedade da reforma agrária e das políticas agrícolas para o setor camponês – marca 
iniludível de todos os governos que assumiram o Estado brasileiro – está expulsando 
famílias assentadas. No lugar dessas famílias excluídas surgem novas famílias assentadas. 
O problema não se resolve em si, se reproduz em si (FERNANDES, 2010, p. 192). 
 

Nas últimas décadas, um relevante e volumoso acervo de pesquisas sobre a questão agrária 

no Brasil tem dado atenção especial à criação dos assentamentos rurais no campo, enfocando as 

suas diversas dimensões (econômicas, sociais, ambientais, uso e ordenamento do território, 

mediadores e representação política, entre outras) e as dinâmicas que geram no entorno e nos 

municípios onde estão espacializados (BRUNO; MEDEIROS, 2000; GONÇALVES, 2004; 

MOREIRA e TARGINO, 2007; MITIDIERO JR., 2013).  

Não obstante, os processos de desistências e abandonos nos assentamentos rurais, não tem 

recebido a devida atenção da ampla maioria das investigações, como apontam Oliveira (1996); 

Bruno e Medeiros (2000); Mello (2006) e Ribeiro (2009). “Nos diversos estudos há algumas 

menções ao fato de que alguns assentados desistem e saem do assentamento, mas desconhecemos a 

existência de trabalhos que fazem das saídas o objeto principal de reflexão” (BRUNO e 

MEDEIROS, 2000, p. 8).  

                                                           
1 O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - Brasil. 
2 Este artigo é fruto de uma pesquisa em fase de conclusão sob a orientação do Prof. Dr. Marco Antônio Mitidiero 
Júnior.  



Neste contexto, o presente artigo visa contribuir para preencher esse passivo na produção 

acadêmica sobre a questão agrária brasileira, elegendo como problemática central, a evasão de 

famílias assentadas.  

Problemática esta que é tratada com variadas denominações e/ou processos, seja pelo 

Estado, academia, movimentos sociais e os próprios assentados, a saber: “saída”, “desistência”, 

“evasão”, “rotatividade”, “abandono”, “venda” e “troca de lotes”. Entretanto, a opção feita por 

este autor na investigação e o objetivo deste trabalho, é tratá-la como expulsão de famílias 

assentadas na trilha aberta por Fernandes (2010), por perceber que os referidos termos colocam a 

priori a responsabilidade do ato sobre os camponeses ex-assentados envolvidos nos processos, fato 

que será contestado neste trabalho, bem como, não traduzem a realidade precária nos assentamentos 

rurais.  

Delimitando como recorte temporal os últimos 12 anos, marcados pela chegada do Partido 

dos Trabalhadores (PT) ao governo federal, a análise dos Projetos de Assentamentos (PA's): 

Diamantina e Olga Benário, localizados nos municípios de Tabuleiro do Norte e Russas, 

Microrregião do Baixo Jaguaribe3, Estado do Ceará, visa aprofundar as discussões.  

Ambos, oriundos de processos de desapropriação por interesse social para fins de reforma 

agrária, sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

O PA Diamantina foi gestado num processo de reforma agrária negociada com o latifundiário 

rentista, ou seja, sem luta pela terra e atendendo aos interesses deste. Já o PA Olga Benário teve sua 

gênese a partir da luta pela terra, com a ocupação do latifúndio. O primeiro, criado no ano de 2004, 

tem capacidade para assentar 30 famílias e possui ligações com a Organização Sindical Rural. O 

segundo, criado no ano de 2010, possui capacidade para assentar 15 famílias e faz parte do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).  

A opção teórico-metodológica de uma leitura do campo teve como aporte o materialismo 

histórico e dialético, realizada por Martins (1991, 1981) e Oliveira (2001; 2007), onde defendem 

que o movimento do capital no espaço agrário ocorre primeiro e fundamentalmente pela sujeição da 

renda da terra, materializando-se assim, num desenvolvimento capitalista por si contraditório, onde 

simultaneamente o capital, no seu processo de produção e reprodução, segue expropriando, 

(re)criando e subordinando a agricultura familiar camponesa. 

Utilizou-se de levantamentos bibliográfico e de dados no Sistema de Informações de 

Projetos de Reforma Agrária (SIPRA) e demais arquivos do INCRA, no Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), no Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), 

na empresa responsável pela prestação de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) as famílias 
                                                           
3 Situada a Leste do Estado do Ceará é composta por 10 municípios, quais sejam: Alto Santos, Ibicuitinga, Jaguaruana, 
Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe, Tabuleiro do Norte (IBGE, 2010). 



assentadas, bem como no MST, nos Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR’s) 

e nas associações comunitárias dos assentamentos. A observação do cotidiano dos PA’s através do 

diário de campo, as conversas informais, a aplicação de entrevistas com roteiros indicativos e os 

registros fotográficos são instrumentos utilizados no decorrer da pesquisa.  

Estrutura-se este texto, além desta introdução, em dois itens, mais as considerações finais. 

No primeiro, discuto o caráter contraditório do desenvolvimento do capitalismo no campo e as 

características perversas que marcam a questão agrária no bojo da sujeição da renda da terra ao 

capital. No segundo mergulha-se no processo de expulsão do camponês assentado nos 

assentamentos rurais investigados. Por fim, remete-se as considerações finais. 

 
2 O movimento contraditório do capital no campo: a sujeição da renda territorial como cerne 
do capitalismo rentista no Brasil 

 

No campo brasileiro, a profunda e injusta concentração fundiária, fato que permeia toda a 

história de sua formação territorial, continua sendo a marca maior. Concentração4 esta que persiste 

se utilizando dos meios mais escusos e perversos, como: grilagem, expropriação, violência, 

assassinatos e saques/genocídios de nações indígenas, mantendo praticamente intacta a 

desigualdade na distribuição e acesso a terra (OLIVEIRA, 2001, 2003, 2007; MEDEIROS, 2003; 

MOREIRA e TARGINO, 1997). 

Para Martins (1999), a propriedade da terra é, historicamente no Brasil, o centro de um 

sistema político oligárquico que persiste atualmente e que ganhou força renovada ao associar-se ao 

capital moderno. Este autor alerta, que a dissociação entre capital e terra não ocorreu na história 

brasileira, ocorrendo sim, uma unificação no mesmo sujeito social, do latifundiário e do capitalista, 

materializada em uma aliança entre capital e propriedade da terra.  

Nesse contexto, a reforma agrária, tida como uma ação clássica para eliminar qualquer 

empecilho imposto pela propriedade privada da terra a reprodução do capital na agricultura, não foi 

necessária no Brasil, haja vista, o caráter rentista que assumiu o capitalismo neste país. Assim, o 

movimento do capital no campo ocorre “[...] primeiro e fundamentalmente pela sujeição da renda 

territorial ao capital. Comprando a terra, para explorar ou vender, ou subordinando a produção do 

tipo camponês, o capital mostra-se interessado na sujeição da renda da terra [...]” (MARTINS, 

1981, p. 177). Desta forma, segundo este autor: 

 
O monopólio de classe sobre a terra assegura ao capitalista o direito de cobrar da sociedade 
inteira um tributo pelo uso da terra. É a chamada renda fundiária ou renda da terra. A renda 

                                                           
4 O Índice de Gini para a questão da concentração da terra no Brasil pouco se alterou na últimas décadas, mesmo com a 
criação dos mais de 9 mil assentamentos rurais espacializados pelo país: em 1985 era 0,857; 0,856 em 1996 e no de 
2006 o índice permaneceu em 0,854, segundo o IBGE apud Hoffmann e Ney (2010).    



não existe apenas quando a terra é alugada; ela existe também quando a terra é vendida. 
Alugar ou vender significa cobrar uma renda para que a terra seja utilizada? (MARTINS, 
1991, p. 55). 

 

Nessa esteira está Oliveira (2007), ao defender que a terra no Brasil “[...] adquiriu o caráter 

de reserva de valor, reserva patrimonial, ou seja, a terra é apropriada principalmente com fins 

especulativos e não para produzir” (OLIVEIRA, 2007, p. 64). Para ele, o desenvolvimento 

capitalista no campo é por si contraditório, desigual e combinado, onde avança sujeitando a renda 

da terra ao capital. Para ele, esse movimento não expande de forma absoluta o trabalho assalariado, 

mas também cria e recria o trabalho familiar camponês necessário para a produção do capital 

(OLIVEIRA, 2001). Neste bojo, quando a discussão é a reforma agrária, o presente autor é taxativo 

ao asseverar que: 
 
[...] toda discussão referente a reforma agrária põe em questão a discussão sobre a 
propriedade privada da terra. E esta discussão deve conter o debate em torno de sua 
eliminação ou substituição por outras formas sociais de propriedade [...] 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, 2007, pp. 65; 67). 
 

 É a partir deste quadro complexo e contraditório do desenvolvimento do capital no campo 

brasileiro que deve se inserir as discussões sobre a reforma agrária, bem como, no caso das 

investigações que tem os assentamentos rurais como objetos de estudo, é preciso ter em mente que 

simultaneamente ao processo de territorialização5 da luta pela terra, consequentemente, (re)criação 

do campesinato com o acesso a terra nessas frações territoriais  nos termos defendidos por 

Fernandes (1994), ocorre um movimento elevado de evasão de camponeses assentados, como 

demonstra os estudos explicitados no próximo item.  

 
3 A evasão camponesa nos assentamentos rurais do Ceará: reforma agrária ou 
contrarreforma agrária?  

 
 

O modelo agrário/agrícola do agronegócio tem avançado de forma avassaladora no campo 

brasileiro, expropriando e subordinando a agricultura camponesa. Fato este, impulsionado pelo 

Estado através dos diferentes governos, não sendo diferente no caso dos das administrações petistas. 

Nesse contexto, aos camponeses resta à luta para entrar e para permanecer na terra e a possibilidade 

de construção de outro território, onde o sentido da terra não seja apenas do valor econômico, mas 

também o da reprodução da vida.  

                                                           
5 Sobre a crítica ao conceito de territorialização no tocante a falsa autonomia que gera na conquista dos assentamentos 
rurais ver Alentejano (2007). 



No Brasil, o acesso a terra pelo campesinato, mesmo com todas as contradições, é uma 

conquista e proporciona mudanças significativas para os camponeses que se mobilizaram na luta 

por ela, onde a criação de um assentamento marca, ou deveria marcar, uma transição da luta pela 

terra à luta na terra (MITIDIERO JR., 2011; CARTER e CARVALHO, 2010; DINIZ, 2008). 

A importância da construção dos assentamentos rurais é destacada em ampla maioria dos 

estudos. Leite et al. (2004), enumeram uma série de impactos positivos proporcionados pela criação 

dos mesmos, dentre eles: a melhoria da qualidade de vida das famílias assentadas, quando se 

compara com a realidade vivenciada por estas antes do assentamento ou com a situação da 

população rural na mesma região de localização dos PA’s. Nessa esteira, alguns autores, como será 

visto mais a frente, tem enaltecido uma série de avanços (políticas/programas para o 

campo/agricultura familiar camponesa) ocorridos durante os governos do PT, que contribuíram para 

o fortalecimento dos assentamentos rurais e implementação da reforma agrária. 

Entretanto, os tais avanços não estão chegando aos assentamentos em estudo ou se estão, 

não vem atendendo os anseios dos camponeses assentados e assim, impedido que ocorra um 

preocupante processo de evasão.  

O Estado do Ceará possui atualmente 402 Projetos de Assentamentos Federais com 

capacidade para o assentamento de 24 mil famílias. Na Microrregião do Baixo do Jaguaribe estão 

espacializados cerca de 10% deste total, ou seja, 40 assentamentos com capacidade total para 2.191 

famílias (INCRA, 2014) conforme quadro a seguir. Nele é possível encontrar indícios da 

problemática desta investigação. Refere-se aqui, a diferença existente entre os dados apresentados: 

da capacidade para assentamento de famílias nos PA’s, 2.182 famílias, e o número de famílias que 

atualmente encontram-se nos assentamentos, 1.877, chegando a um déficit de 305 famílias ou 

aproximadamente 14% da capacidade total dos PA’s. Percentual praticamente igual ao do Estado do 

Ceará, que é de 14,8%.  

A gravidade da questão da expulsão de camponeses assentados fica explicita também 

quando se observa o absurdo número de 1.926 assentados desistentes/evadidos nos 40 

assentamentos, número praticamente igual a capacidade destes, que é de 2.182 famílias. Contexto 

que não mostra-se diferente quando toma-se por base os PA’s: Diamantina e Olga Benário.  

 

 

 



 
Quadro 1 –Assentamentos rurais criados no Baixo Jaguaribe* (continuação na próxima página) 

MUNICÍPIO ASSENTAMENTO ANO 
OBTENÇÃO 

ANO 
CRIAÇÃO 

CAPACIDADE 
(Nº FAMÍLIAS) 

FAMÍLIAS 
ATUALMENTE 

DESISTÊNCIA 
(FAMÍLIAS) 

EVASÃO 
(FAMÍLIAS) 

TOTAL
*** 

ÁREA (HA) 

ALTO SANTO 

1 BAIXA NOVA 1996 1996 24 24 20 05 25 730,50 
2 CAROBA 1996 1996 55 35 41 - 41 2.114,37 
3 IPANEMA 1995 1995 94 80 77 04 81 2.845,21 
4 RIACHO 

SECO/BELA VISTA 
1995 1995 63 54 56 07 63 1.909,98 

 
IBICUITINGA 

1 RENASCER 
LONGAR 

1997 1998 35 34 07 - 07 1.276,51 

2 HORIZONTE 
CONTENDAS 

1998 1998 75 74 17 - 17 1.572,41 

 
 

JAGUARUANA 

1 CAMPOS VERDES 1997 1997 95 93 95 - 95 3.386,39 
2 BELA VISTA 1996 1997 175 174 64 - 64 4.406,90 
3 SERRA DANTAS 1998 1998 35 35 39 - 39 1.451,77 
4 ROSA 

LUXEMBURGO 
2007 2008 21 21 02 - 02 1.476,55 

 
PALHANO 

1 QUILOMBO DOS 
PALMARES 

2009 2010 14 11 - 04 04 1.064,97 

 
 
 
 
 
 

MORADA NOVA 

1 JUCÁ GROSSO 1995 1995 41 41 13 - 13 1.031, 86 
2 TERRA NOVA 1995 1995 102 102 88 07 95 3.622,76 
3 BARBADA 1995 1996 100 99 99 - 99 2.942,26 
4 CIPÓ 1995 1995 48 33 37 04 41 1.218,61 
5 BOM JESUS 1996 1996 55 54 54 04 58 1.655,30 
6 AMAZONAS 1997 1997 25 25 36 - 36 884,98 
7 AMAZONAS II 1997 1998 68 63 95 - 95 2.647,43 
8 BELFORD ROXO 1998 1998 25 20 38 - 38 1.392,81 
9 VOLTA 

CANAFISTULA 
1998 1998 45 27 59 - 59 1.761,87 

10 BANHOS 1998 1998 70 48 76 01 77 2.353,48 
11 FAVELA 1999 1999 28 28 15 - 15 986,71 
12 PE BARRA DAS 

FLORES ** 
1992 1997 11 11 06 01 07 604,00 

 
 
 
 
 
 

1 BERNARDO 
MARIM II 

2005 2005 48 33 21 05 26 2.824,12 

2 CAJAZEIRAS 1996 1996 60 35 104 11 115 2.320, 28 
3 CHICO MENDES 2008 2008 23 16 03 04 07 1.695,69 

 
 



 
RUSSAS 

 ASSENTAMENTO ANO 
OBTENÇÃO 

ANO 
CRIAÇÃO 

CAPACIDADE 
(Nº FAMÍLIAS) 

FAMÍLIAS 
ATUALMENTE 

DESISTÊNCIA 
(FAMÍLIAS) 

EVASÃO 
(FAMÍLIAS) 

TOTAL 
*** 

ÁREA (HA) 

4 CROATÁ/ 
JANDAÍRA 

2002 2003 50 39 38 - 38 2.960,99 

5 LUIZ CARLOS 2008 2008 10 06 02 03 05 841,13 
6 MALACACHETA/ 

BOA VISTA 
1997 1997 35 32 65 - 65 1.394,71 

7 MUNDO NOVO 1996 1996 110 82 88 - 88 4.013,45 
8 OLGA BENÁRIO 2008 2009 12 10 - 01 01 954,20 
9 RIACHO DAS 

MELANCIAS 
2008 2010 15 10 - 04 04 1.288,02 

10 SANTA FÉ 1996 1996 85 45 82 - 82 4.202,21 
11 SANTO ANTONIO 2009 2010 15 05 05 02 07 1.062,15 

 
TABULEIRO DO 

NORTE 

1 BARRA DO FEIJÃO 1994 1995 100 100 72 - 72 3.074,02 
2 DIAMANTINA 2003 2004 30 21 71 12 83 1.218,60 
3 GROELÂNDIA 1998 1998 64 60 49 10 59 2.535,42 
4 LAGOA GRANDE 1998 1998 95 95 52 26 78 2.992,57 

 
SÃO JOÃO DO 
JAGUARIBE 

5 CHARNECA 1994 1995 117 97 108 11 119 4.573,00 
 

6 PE NOVA 
HOLANDA** 

2000 2002 18 10 04 02 06 674,00 

TOTAL 40  2.182 1.877 1.798 128 1.926 78.610,05 
 

Fonte: INCRA (2014) – Org.: Claudemir Martins Cosme, 2014. 
* Dados do SIPRA/INCRA atualizados até 17/01/2014. 
** Projetos Estaduais que passaram a ser reconhecidos pelo INCRA e estão atualmente sob a sua responsabilidade.  
*** Somatório das colunas: desistência e evasão. 



 
 

No caso do PA Diamantina, ao realizar uma síntese geral dos números oficiais de famílias 

homologadas e desistentes/evadidas, o quadro após quase 10 anos de criação (2004 - 2014) 

apresenta-se da seguinte forma: com capacidade para 30 famílias, foram homologadas pelo INCRA 

93 assentados, onde 88 desistiram/evadiram, ou seja, uma elevada marca de 94,6%. O Gráfico a 

seguir traz o histórico ano a ano deste processo. 

 
Gráfico 01 – Histórico geral de desistentes/evadidos no PA Diamantina (2004-2014) 
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Fonte: INCRA (2014) – Org.: Claudemir Martins Cosme, 2014. 

 
É importante ressaltar, mais uma vez que esses números expostos são baseados nos dados 

oficiais do INCRA. Entretanto, um processo invisível aos olhos de todos, mas presente na realidade 

dos assentamentos rurais vem ocorrendo, qual seja: a entrada e saída permanente de assentados, sem 

ao menos terem o direito respeitado de serem cadastradas nos bancos de dados da reforma agrária. 

Ao acrescentar os dados colhidos, junto aos documentos da associação e depoimentos, sobre 

assentados que passaram pela comunidade, esses números oficiais que já são preocupantes, se 

tornam ainda mais.  

Nesse sentido, conforme a última visita de campo constatou-se que no PA Diamantina havia 

24 camponeses assentados, sendo que destes, apenas 05 eram cadastrados oficialmente. Os demais 

estão no PA há anos, esperando o órgão para efetivar o cadastro. Diante deste dado não oficial, 

constata-se que essas 19 famílias que estão assentadas, mas não foram homologadas, para o INCRA 

elas não existem, não estão nos bancos de dados do órgão, são invisíveis aos olhos das 

instituições/sociedade. Estão no PA, mas não contam. Como disse um assentado em depoimento, 

“estão jogados como folha ao vento”. Com base em análise do Livro de ATAS e relatos de famílias 



 
 

assentadas, chegou-se a um número de 143 assentados que passaram pelo PA Diamantina 

(somatório dos dados oficiais e extra-oficiais), sendo que destes, 119 foram expulsos e, apenas 24 

estão no assentamento atualmente. São dados bastante voláteis e bem superiores do que os 

apresentados pelo INCRA, pois os processos de entrada e saída de assentados ocorrem quase 

cotidianamente no PA. 

De acordo com os dados oficias do INCRA (2014), no PA Olga Benário com capacidade 

para assentar 15 famílias, desde a sua criação em 26/02/2010 até o fechamento do presente texto, 

haviam sido homologados os cadastros de 10 assentados somente, conforme gráfico a seguir.  

Entretanto, com base em depoimentos e pesquisas junto às famílias assentadas, foi possível 

constatar que ao menos 23 assentados teriam passado pelo assentamento, sem terem seus cadastros 

homologados pelo órgão, totalizando-se, portanto, 33 assentados. Atualmente, destes, apenas 5 

permanecem no PA, ou seja, 28 assentados foram expulsos da terra.  

O assentado Antônio Marcos Ferreira dos Santos6 é taxativo ao afirmar os motivos que 

levam as famílias, como ele mesmo diz, a sair do assentamento:  

 
Rapaz sai de tanta coisa. Sai de estrada que num tem, sai de escola, sai da saúde que num 
tem né, sai de recursos que aqui dentro num tem e trabalho também né. Se você num tem 
renda dentro do assentamento, como é que você vai viver, tem que sair mesmo. Eu acho 
que muita gente tá por aí né [...] A dificuldade é grande [...]. 
 

O abandono das famílias assentadas pelo Estado, quando este não efetiva as políticas que ele 

próprio formulou, materializa-se num quadro de extrema e perversa precariedade. São inúmeros os 

exemplos dos avanços propalados nos governos do PT, que não chegam aos camponeses 

assentados, como: 1) o acesso ao crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF); 2) a descontinuidade e inexistência, durante períodos, dos serviços de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), apesar de ser Lei; 3) os programas de 

comercialização - Programa Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional Alimentação 

Escolar (PNAE); 4) ausência do Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA); 5) a liberação 

e o beneficiamento da maior parte dos créditos instalação do INCRA; 6) o cadastramento de 

famílias que encontram-se nos PA’s há 4 anos a espera do INCRA e a 7) a ausência de 

infraestrutura para a produção agropecuária. Quadro de abandono que se aprofunda pelo acesso 

precário aos serviços de saúde e educação; dificuldades de abastecimento d’água para consumo 

humano e não acesso a infraestruturas sociais.  

A questão do não cadastramento no SIPRA/INCRA das famílias, por si, dá a dimensão da 

precariedade na qual está inserido o camponês assentado. Ao não ser cadastrado, este não existe no 

banco de dados da reforma agrária, não tendo nenhum direito as políticas públicas e aos créditos 

                                                           
6 Entrevista realizada no dia 14 de junho de 2011, PA Diamantina, município de Tabuleiro do Norte, Ceará. 



 
 

instalação do próprio órgão. Esse problema é apontado como uma das causas para o processo de 

elevada expulsão, como afirma o ex-assentado do Assentamento Diamantina Antonio Cleudo de 

Lima: 

 
[...] pra desistir, eu acho que cada um tem um problema, um ponto que, alguns não falam 
por que num sabe se expressar, outros falam mais, às vezes, exageram no problema. 
Basicamente, o problema hoje lá é estrada. Falta de recursos, que não tem o recurso pra 
pessoas sobrevirem lá dentro e mais presença, tem que ter mais presença do INCRA. Se não 
tiver presença do INCRA não vai pra frente. Por que se cada vez que o INCRA vem, se ele 
viesse a cada seis meses no mínimo, pelo menos seis meses, vai animando aquelas pessoas. 
Se viesse...o cara tá com seis meses...faz o cadastro daquele cara, que ele vai criar gosto, 
não hoje eu sou assentado, eu tenho a minha terra”. Ele pode fazer uma trabalho coletivo 
mais animado, ele pode participar das coisas com mais vontade, porque ele já ta sabendo 
que ele é assentado. Agora o que não tem cabimento é o cara com mais de ano, morando 
dentro do assentamento, trabalhando, fazendo o trabalho coletivo, e ele ainda num é 
assentado. Se chegar a vim um projeto o cara ainda não é assentado, não tem condições [...] 

 

Almeida (2006) defende que devido a presença da renda da terra, há três caminhos para 

diferenciação ao campesinato: atuar na lógica da acumulação; na lógica da sua reprodução e, por 

fim, na lógica da perda/prejuízo. Para ela, os camponeses assentados, quando muito, estão 

conseguindo atuar na lógica da reprodução, haja vista, os mecanismos de sujeição da renda da terra 

ao capital estarem permanentemente atuando. E nessa reprodução as ações dos fundos públicos são 

primordiais (programas sociais, aposentadoria, créditos, entre outros).  Entretanto, a autora assevera 

que boa parte dos camponeses assentados está atuando na lógica da perda o que aumenta o risco da 

expropriação camponesa nos assentamentos rurais. Nas palavras da autora: 
 
Encontramos, entretanto, boa parte atuando na lógica da perda, em razão das péssimas 
condições dos assentamentos, inclusive referente a questão agronômica, uma vez que as 
terras da “reforma agrária” têm sido as “improdutivas”, ou seja, as pirambeiras e os 
arenosos que, acrescida da falta de assistência técnica, da distância dos centros 
consumidores etc., têm gerado sucessivas perdas de lavoura, aumentando o risco de 
expropriação (ALMEIDA, 2006, p. 315). 
 

Nesse contexto, é preciso destacar que a avaliação, no tocante a implementação da reforma 

agrária, a partir de 2003, com a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva a Presidência, não apresenta 

consenso entre importantes estudiosos do tema. As críticas convergem, quando sinalizam para a 

opção histórica do Estado e dos governos do PT, em apoiar irrestritamente o agronegócio em 

detrimento da agricultura camponesa, porém, não há convergência quando o enfoque é a avaliação 

da reforma agrária em curso.  

Para alguns, está sendo implementada no Brasil, uma reforma agrária conservadora, 

parcial ou incipiente, mas com avanços significativos (FERNANDES, 2013; CARTER e 

CARVALHO, 2010). Já outros, avaliam no sentido de que está em curso uma contrarreforma 

agrária (THOMAZ JR., 2005; OLIVEIRA, 2010; PORTO-GONÇALVES e ALENTEJANO, 

2011; RAMOS FILHO, 2008, 2012). 



 
 

Carter e Carvalho (2010), mesmo defendendo a inercia da reforma agrária conservadora nos 

governos Lula e os avanços somente devido a pressão dos movimentos sociais, destacam: um maior 

apoio financeiro e logístico aos assentamentos, a promoção de programas de educação para o 

campesinato e aumento de recursos para o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA); um diálogo mais aberto com os movimentos sociais; a contratação de 1.800 

profissionais para o INCRA e a implementação do Programa Luz para Todos.  

Fernandes (2013), na mesma linha dos autores acima, defende que houve avanços nestes 

anos do PT à frente do governo federal, enaltecendo que há uma reforma agrária 

conservadora/incipiente e não uma contrarreforma agrária em curso. Para este autor, apesar de 

reconhecer a precariedade na qual estão inseridas as famílias assentadas, sublinhando o processo de 

expulsão destas neste quadro de apoio do Estado ao agronegócio, defende que nestes governos 

ocorreram avanços importantes, como: o PRONERA e o PAA. Nas palavras do autor: 
 
A reforma agrária parcial e a situação de precariedade das famílias assentadas foram 
denominadas de não reforma e contrarreforma agrária no governo Lula. Entendemos que 
este deu uma importante contribuição para a reforma agrária, mesmo que incipiente, 
considerando os dados do II PNRA. Qualificar e ampliar as políticas públicas, além de criar 
novas, são ações necessárias para uma reforma agrária ampla. Para isso, é preciso optar por 
um paradigma que considere a importância de uma agricultura camponesa autônoma 
(FERNANDES, 2013, p. 198). 
 

No segundo viés da avaliação sobre a reforma agrária que vem sendo implementada pelos 

governos do PT, está Oliveira (2010). Este afirma que nos últimos anos, o que se tem visto, é uma 

não reforma agrária e uma contrarreforma agrária. A primeira, segundo ele, caracterizou o primeiro 

governo Lula, e materializou-se na divulgação irreal pelo INCRA e pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), dos números relacionados a implementação do II Plano Nacional 

de Reforma Agrária (PNRA). Já a contrarreforma agrária para Oliveira (2010), marca do segundo 

mandato, é objetivada na arquitetura de projeto de lei e medidas provisórias pelo governo federal e 

congresso nacional, visando a legalização das terras griladas e o uso dos assentamentos para 

oferecer matéria-prima a indústria, especialmente na região da Amazônia.  

Ramos Filho (2012, 2008), em seus estudos também avalia que está em curso uma 

contrarreforma agrária no Brasil, onde a reforma agrária passa a ser substituída pelas políticas 

neoliberais de apoio ao agronegócio, pela implementação da reforma agrária de mercado e pelas 

políticas de combate a pobreza e miséria. 

Thomaz Junior (2005), no início do primeiro governo do presidente Lula, alertava para a 

necessidade e relevância dos trabalhadores organizados, pressionarem e se contraporem as forças 

hegemônicas latifundiárias, que atuavam dentro do governo, impedindo a realização da reforma 



 
 

agrária. Para ele, o conservadorismo nas ações do governo, resultado do “ranço latifundista” 

(THOMAZ JÚNIOR, 2005), eram indícios do movimento de contrarreforma agrária. 
 

Poderíamos dizer que a perseverança aos instintos e referenciais da contra-reforma agrária, neste 
início de governo Lula, além de se distanciar de qualquer estratégia capaz de desencadear 
mudanças na estrutura fundiária, está presente de forma nítida na dubiedade subentendida no fato 
de que o objetivo da Reforma Agrária seria a inclusão social e a geração de emprego e renda 
(assemelhada à concepção de Reforma Agrária de mercado do Banco Mundial), sem a devida 
clareza sobre o seu conteúdo e caráter, tampouco o modelo tecnológico adotado, hoje inteiramente 
submisso aos interesses da agroexportação, portanto distante do projeto de autonomia da produção 
familiar e camponesa (THOMAZ JÚNIOR, 2005, p. 18). 

 

O que pode ser percebido nos assentamentos rurais do Ceará7, quiçá do Brasil8, tendo por 

base os estudos aqui apresentados e comprovados na pesquisa realizada no PA Diamantina e Olga 

Benário é que ao invés de uma reforma agrária conservadora, parcial ou incipiente, o que se 

presencia é um aprofundamento e a continuidade da histórica contrarreforma agrária no Brasil. 

Nesse sentido, além das características mencionadas por Oliveira (2010) e Ramos Filho (2012, 

2008), a contrarreforma agrária arquitetada e implementada nos governos liderados pelo PT, é 

marcada também pela expulsão de camponeses assentados.  

 
4 Considerações finais 

 
O Estado brasileiro, nestes 12 anos de governos petistas, embebidos pela ideologia do 

progresso transmutado de um propalado “neodesenvolvimentismo” e ao continuar trilhando os 

caminhos ditados pelo ideário neoliberal, opta pelo agronegócio em detrimento do campesinato, 

consequentemente, continua e aprofunda a implementação histórica da contrarreforma agrária no 

país.  

Nessa esteira, a dramaticidade da contrarreforma agrária atinge seu pico na expulsão 

silenciosa dos camponeses assentados. Um processo violento e perverso que não ocorre como 

tradicionalmente está presente na história da questão agrária brasileira, onde o latifundiário 

utilizando de suas milícias expulsam os camponeses da terra. O processo de expulsão do que trata 

esse trabalho agora é realizado pelo próprio Estado. 

Diante da atual conjuntura, de hegemonia do agronegócio no campo deste país e da 

configuração de uma contrarreforma agrária, uma questão inicial é levantada: o acesso a terra nos 

assentamentos rurais pode ser lido, contraditoriamente, como o início do processo de expropriação 

                                                           
7 A atuação, entre os anos de 2003 e 2012, do autor deste artigo na condição de técnico de ATER nos assentamentos 
rurais da Microrregião do Baixo Jaguaribe permitiu conhecer a realidade de extremo abandono e precárias e, as vezes, 
ausência de políticas básicas para os camponeses assentados permanecerem com dignidade na terra. 
8 Em momentos de campo durante o Curso de Mestrado foi possível visitar assentamentos rurais nos Estados da Paraíba 
e Sergipe o que proporcionou perceber que o abandono dos camponeses assentados, consequentemente, a precariedade 
vivenciada é uma característica estrutural. 



 
 

do camponês assentado? Ou seja, ocorre uma proletarização da massa de camponeses assentados 

expulsos e a terra uma vez do assentamento está retornado a forma-mercadoria? Existe alguma 

possibilidade de construção do território camponês no atual modelo de construção dos 

assentamentos rurais? 

A continuidade da investigação busca responder estas indagações e as seguintes que ainda 

permanecem: a) como tem atuado a Organização Sindical Rural e o MST no período em análise, 

bem como, frente o processo de expulsão de camponeses assentados? b) o que representa na 

atualidade a materialização dos assentamentos rurais para o campesinato?  

São questões que estão postas ao debate e que acredita-se devem permear as investigações 

sobre a questão agrária neste início de século XXI. 
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RESUMO: O artigo tem como objetivo compreender as estratégias adotadas pelos camponeses da 
Comunidade Ribeirão, no município de Catalão/Goiás/Brasil a fim de garantir a sua permanência na terra de 
trabalho. Para tanto, percorreremos os seguintes caminhos metodológicos: a) levantamento bibliográfico e b) 
pesquisa de campo (entrevistas, história oral e registro fotográfico). A expansão do capitalismo no campo 
tem provocado profundas transformações nas relações sociais de produção e de trabalho, a ponto de suscitar 
interpretações que anunciaram o desaparecimento dos sujeitos que têm a terra como terra de trabalho: os 
camponeses. Entretanto, verifica-se que, ao contrário, os camponeses têm criado e (re)criado no movimento 
de luta pela terra e de luta na terra diferentes estratégias que possibilitam sua existência.Em meio à leitura 
de hegemonização das relações de produção e de trabalho no campo, a produção e o trabalho camponês 
apresenta uma dinâmica territorial, social, política e produtiva singular que merece ser investigada na 
perspectiva emancipatória desses sujeitos que teimam em existir e (re)existir. Os camponeses da 
Comunidade Ribeirão se autodenominam como pequenos produtores. São trabalhadores que adquiriram a 
posse da terra, em geral por herança e mantêm laços de parentesco e vizinhança que lhes permite manter a 
identidade camponesa, a formação comunitária e os laços de pertencimento ao lugar. De posse da terra, as 
famílias camponesas desenvolvem ações que vão desde a divisão de tarefas entre os membros da família e 
entre as famílias da Comunidade até a ação política para ter acesso às políticas públicas. A feira camponesa, 
iniciativa do Movimento Camponês Popular (MCP), e a comercialização junto ao Programa Nacional de 
Merenda Escolar (PNAE) estão sendo experimentadas pelas famílias camponesas da Comunidade Ribeirão e, 
até o momento, estão sendo apontadas como um importante instrumento para assegurar a renda da e na terra. 
Diversas outras ações de caráter econômico, social, cultural e político dão sustentação ao que se pode chamar 
de luta pela permanência na terra e demonstram que os camponeses não aceitam a expropriação como 
condição predestinada e que promovem a apropriação social da natureza em oposição à apropriação privada. 
Esse caráter de apropriação social da natureza, mais especificamente da terra, apesar de legalmente haver a 
propriedade privada e individual da terra, é garantido pela existência da comunidade formada por sujeitos 
camponeses.  
 
Palavras-chave: Camponeses, Estratégias, Permanência na Terra, Território. 

 



INTRODUÇÃO 

  

Este artigo é resultado de estudos e reflexões realizados junto ao Núcleo de Pesquisa 

Geografia, Trabalho e Movimentos Sociais (GETeM) da Universidade Federal de Goiás – Campus 

Catalão (UFG/CAC), bem como da militância no Movimento Camponês Popular (MCP) que nos 

proporcionou o convívio com as famílias camponesas da Comunidade Ribeirão, no município de 

Catalão (GO). Da inter-relação teoria e prática vieram diversos questionamentos sobre a existência 

e reprodução dos homens e mulheres que vivem e trabalham na terra com suas famílias e que 

motivaram o desenvolvimento desta pesquisa que ora apresentamos. 

As transformações ocorridas com a expansão das relações capitalistas no campo têm 

provocado diversas interpretações acerca da existência e reprodução do campesinato, porque, ao 

contrário de muitas teses o fato é que o desenvolvimento capitalista não tem provocado o seu 

desaparecimento. Os camponeses têm buscado a sua recriação, seja com no movimento de luta pela 

Reforma Agrária, seja com o desenvolvimento de diferentes estratégias que possibilitem a 

existência e a permanência na terra já conquistada.  

A singularidade camponesa se manifesta na experiência única da sua reprodução, a qual se 

baseia no próprio controle sobre o trabalho e sobre os meios de produção. E isso é que permite que 

os camponeses conservem a capacidade de produzirem seus próprios meios de vida. A busca por 

uma autonomia relativa e pela renda como condição para permanecer na terra de trabalho1 não 

significa a independência de fatores externos, já que os camponeses afetam e são afetados pelas 

condições da totalidade da sociedade capitalista na qual estão inseridos. Essa autonomia relativa se 

manifesta na maneira com que estão organizados em sua terra de trabalho e em comunidades e com 

que controlam seu tempo e seu espaço de forma diferente da lógica dominante.  

Nesse sentido buscou-se conhecer os camponeses da Comunidade Ribeirão, no município de 

Catalão (GO). Constatou-se um modo de viver e de produzir sustentado por laços de solidariedade 

no núcleo familiar e entre as famílias que moram na comunidade, o que permite que esses 

trabalhadores se coloquem no mundo de forma completamente diversa daqueles que vivenciam a 

alienação do trabalho porque, apesar de eles estarem integrados à ordem dominante, o controle de 

parcela do território capitalista está com eles. A partir da confirmação da existência e 

territorialização camponesa na Comunidade Ribeirão o texto retrata as estratégias que os 

camponeses desenvolvem para assegurar a renda da terra. A ação política, a partir da participação 

no Movimento Camponês Popular (MCP) media a necessária diversificação da produção para a 

garantia da autonomia camponesa na obtenção de melhores condições de vida. 

   
                                                           
1 Conceito desenvolvido por  Martins (1995).  



O MOVIMENTO DE LUTA NA TERRA NA COMUNIDADE RIBEIRÃO 

 

Partindo da premissa de que a territorialização camponesa é contínua, marcada por lutas 

permanentes para assegurar a sua condição de existência e reprodução, as tentativas e a mudanças 

não podem ser tomadas como o fim, mas, como a recomeço de uma trajetória teimosa. Na 

territorialização camponesa a gestão própria da própria terra resulta de um circuito de experiências 

(tentativa para chegar a um melhor resultado, assegurando a renda da terra) somado ao saber-fazer. 

Nas conversas com os camponeses, e todas as visitas realizadas, sempre ouvimos a palavra 

tentativa quando eles relatavam suas estratégias produtivas, atuais ou passadas. Tentar é 

experimentar e só o pode fazer aqueles que têm controle de seu tempo e de seu espaço, bem como 

dos demais elementos envolvidos no processo. Nota-se, dessa forma, que o experimentar tem o 

objetivo do controle da produção da propriedade e de sua reprodução social, o que elimina a ideia 

de que a existência camponesa é algo dado ou dependente de agentes externos. Os camponeses 

traçam e constroem sua existência e sua reprodução. 

E isso não significa que é possível negar a interferência das forças hegemônicas, 

principalmente do Estado, no modo de vida camponês, mas que a existência camponesa não pode 

ser explicada como se fosse uma licença capitalista, pois no limite, os camponeses, de posse da 

terra, podem sobreviver fora da esfera mercantil, tendo em vista a capacidade de produzir os 

próprios meios de vida. Logicamente, esse seria um caso extremo, mas cujo exemplo não pode ser 

desprezado, dado o conteúdo simbólico de liberdade contra a opressão do mercado. 

Os camponeses da Comunidade Ribeirão, no Município de Catalão (GO), desenvolvem 

diferentes estratégias para a sua reprodução social e têm na diversificação das fontes de rendimentos 

e na disponibilidade de força de trabalho familiar as suas principais armas. Manejam-nas buscando 

driblar os fatores que contribuem para que eles se subordinem ao capital, perdendo, do ponto de 

vista estratégico, a construção de sua autonomia.  

Esses elementos, enquanto partes constituintes de uma especificidade camponesa, capaz de 

condicionar sua reprodução social, protagonizam as práticas cotidianas das famílias camponesas e 

rompem com as interpretações, pré-estabelecidas, que buscam evidenciar o fim do campesinato, 

ensinando-nos que as análises sobre o campesinato “[...] devem prescindir da compreensão da 

realidade/especificidade do conflito social e de classe, guiado pelo processo social historicamente 

definido.” (THOMAZ JÚNIOR, 2009 p. 24).  

Nesse sentido, é necessário compreender as práticas exercidas pelos sujeitos da terra e suas 

estratégias de reprodução não como uma incapacidade de superação de relações arcaicas de 



produção, mas sim, como condições recriadas pela contradição do desenvolvimento capitalista2 que 

permite em seu cerne, relações puramente capitalistas de produção e relações não-capitalistas de 

produção.  

O fato de as famílias camponesas estarem de posse da terra e nela trabalharem reforça ainda 

mais a certeza de que é dela que auferem sua renda. Contudo, mesmo nesse caso o capital tende a 

subordinar sua renda através da circulação das mercadorias. Os camponeses mesmo com a terra 

ficam a mercê de representantes do capital – os conhecidos intermediários, atravessadores, 

atacadistas etc; Que impõem preço baixo ao valor de seus produtos, ficando assim, com uma 

parcela da renda que seria utilizada para dar melhor condição de vida à reprodução social do 

campesinato. Essa situação se agrava quando a família camponesa tende a especialização, pois ela 

dirige a maior parte dos esforços e do seu tempo para produção de apenas um produto e desta 

forma, não conseguem se livrar da ofensiva do capital que, ao reduzir o preço do produto leva a 

família ao empobrecimento acelerado.  

Contudo, as famílias da Comunidade Ribeirão que estão envolvidas em alguma forma de 

ação política compreendem esse processo de exploração e buscam na diversificação da produção 

agrícola e não agrícola uma estratégia de assegurar a renda oriunda do trabalho na terra.  

A partir da comercialização direta de diversos produtos driblam a ação dos representantes do 

capital, pois, ao terem queijo, requeijão, manteiga, hortaliças, farinhas, doces, cereais e outros 

produtos, as famílias camponesas passam a ter diversas fontes de rendimento e não sujeitam, 

portanto, à condição de trabalhadores para a indústria capitalista, têm sua autonomia, decidem o que 

produzir, quanto produzir e onde e com quem comercializar.   

Nessa complexa teia o campesinato, ao reconhecer a si mesmo como sujeito diferente no 

modo capitalista de produção, desenha a diversificação das fontes de rendimento como uma 

estratégia de reprodução social, de assegurar sua renda. Contudo, essa estratégia está, muitas vezes, 

condicionada à força de trabalho disponível na terra de produção camponesa, pois, quanto maior for 

a força de trabalho, maiores serão as condições de produzirem diferentes produtos, sejam eles 

agrícolas ou não agrícolas, independentemente do nível de mecanização.  

 

As estratégias da reprodução camponesa 

 

                                                           
2 O capitalismo está ligado, em seu pleno amadurecimento, à existência coetânea de camadas e sociedades não-
capitalistas. [...] A acumulação do capital também porém, não pode ser explanada sob a hipótese do domínio exclusivo e 
absoluto da forma de produção capitalista, já que, sem os meios não-capitalistas, torna-se inconcebível em qualquer 
sentido [...]. (LUXEMBURGO, 1976, p. 314). 



Nascimento e Mendonça (2012) afirmam que a situação atual em que se encontra o 

campesinato não aponta necessariamente o seu fim, mas faz com que ele desenvolva e/ou recrie 

especificidades que muitas vezes acabam por reforçá-lo.  

Fatores econômicos como a sujeição da renda da terra ao capital podem promover 

estrangulamento do campesinato pela marginalização e pauperização, pois o capital também 

consegue explorar o trabalho camponês, subordinando a sua produção. E é em seu produto que está 

contido o trabalho da família.  

 

No campo, setores em que a renda é baixa, como na produção da maioria dos alimentos para 

consumo interno, o capital não expropria a terra dos camponeses, mas, cria  condições para extrair a 

renda onde ela aparentemente não existe.  

Martins (1979) nos ensina que: 

 

Na medida em que o produtor preserva a propriedade da terra e nela trabalha sem o 
recurso do trabalho assalariado, utilizando somente o seu trabalho e o de sua 
família, ao mesmo tempo cresce a sua dependência em relação ao capital, o que 
temos não é a sujeição formal do trabalho ao capital. O que essa relação nos indica 
é outra coisa distinta; estamos diante da sujeição da renda da terra ao capital. 
(MARTINS, 1979, p. 26).  

 

Nesse caso, o capital utiliza a produção camponesa como recurso para garantir sua própria 

expansão. É na intensificação das relações comerciais que os intermediários, os atravessadores e os 

atacadistas (representantes do capital) drenam a renda da terra ao pagarem um preço baixo pelos 

produtos camponeses. O interesse por esses produtos pode ser porque eles constituem matéria-

prima para a indústria ou por, simplesmente, obter lucro com a intermediação entre produtor e 

consumidor final, ou seja, o capital controla a produção e explora o trabalho camponês na 

circulação. É “a produção subordinada à circulação”. (Oliveira, 2010, p. 21). 

Dessa forma, mesmo em relações não-capitalistas de produção3 o capital explora o trabalho. 

Paulino (2006, p. 110) ensina que “apenas o trabalho é capaz de criar valor, os capitalistas dele se 

apropriam, ao comprar a produção camponesa a um preço inferior ao valor do trabalho nela 

contido.” E o próprio Marx já ponderava sobre esse mecanismo de exploração, deixando claro que o 

resultado é o empobrecimento dos camponeses: 

 
                                                           
3 “A propriedade familiar não é propriedade de quem explora o trabalho de outrem; é propriedade direta de 
instrumentos de trabalho por parte de quem trabalha. Não é propriedade capitalista; é propriedade do trabalhador. Seus 
resultados sociais são completamente distintos, porque nesse caso a produção e reprodução das condições de vida dos 
trabalhadores não são reguladas pela necessidade de lucro do capital, porque não se trata de capital no sentido 
capitalista da palavra. O trabalhador e o lavrador não recebem seu lucro. Os seus ganhos são ganhos do seu trabalho e 
do trabalho de sua família e não ganhos de capital, exatamente porque esses ganhos não provêm da exploração de um 
capitalista sobre um trabalho expropriado dos instrumentos de trabalho.” (MARTINS, 1980, p. 59/60). 


