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RESUMO 

 

CACIANO DE OLIVEIRA, Dayse Maria. O PROJETO DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL (PDS) E A CONSTRUÇÃO DE NOVOS MODELOS DE 

ASSENTAMENTO RURAL: O CASO DO ASSENTAMENTO OSVALDO DE 

OLIVEIRA DO MST EM MACAÉ-RJ. 2018. Dissertação de Mestrado – Programa de 

Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional – Escola de Serviço 

Social, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

A presente dissertação, inserida na linha de pesquisa Desenvolvimento Capitalista e 
Formação Social Brasileira do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e 
Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense (UFF), tem por 
objetivo analisar o processo organizativo do assentamento rural Osvaldo de Oliveira, 
que faz parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), no 
município de Macaé-RJ. Para isto realizou-se uma pesquisa empírica em que a 
coleta de dados sucedeu através da participação nas assembléias, atos públicos e 
reuniões com as diversas instituições envolvidas com o assentamento e por meio de 
questionário semi-estruturado aos fins de identificar elementos que explicitassem as 
contradições e o sentido e os desafios do PDS. Realizou-se também, uma pesquisa 
bibliográfica e documental em fontes primárias e secundárias. As respostas da 
entrevista foram transcritas e os conteúdos das falas foram apreciados. A 
abordagem qualitativa, os instrumentos de pesquisa e as técnicas de coleta de 
dados subsidiaram o alcance dos objetivos específicos e gerais à luz do 
materialismo histórico dialético. Em cada capítulo verifica-se o objeto de estudo em 
movimento, seja de modo direto ou indiretamente, haja vista a historicidade, ao 
tentarmos ser leal ao método de Marx,. Portanto, trata-se de uma pesquisa 
exploratória e de caráter não conclusiva por se tratar de sujeitos que não estão 
imunes às transformações societárias e os impactos destas na totalidade da vida 
social. Pôde-se observar certa dificuldade dos sujeitos envolvidos com o 
assentamento em discorrer sobre o desenvolvimento sustentável, seu caráter ético-
político e as expressões deste no contexto da reforma agrária. De modo majoritário, 
esses trabalhadores demonstram entusiasmo com a proposta de desenvolvimento 
sustentável, o equiparam a agroecologia e consideram, assim, estar labutando sob a 
direção desta.  
 

 

 

 

 

Palavras-chave: Projeto de Desenvolvimento Sustentável; Questão Agrária; 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 



RESUMEN 

 

CACIANO DE OLIVEIRA, Dayse Maria. EL PROYECTO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE (PDS) Y LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS MODELOS DE 

ASENTAMIENTO RURAL: EL CASO DEL ASENTAMIENTO OSVALDO DE 

OLIVEIRA DEL MST EN MACAÉ-RJ. 2018. Disertación de Maestría - Programa de 

Postgrado en Servicio Social y Desarrollo Regional - Escuela de Servicio Social, 

Universidad Federal Fluminense, Río de Janeiro, 2018. 

 

 
La presente disertación, inserta en la línea de investigación Desarrollo Capitalista y 
Formación Social Brasileña del Programa de Postgrado en Servicio Social y 
Desarrollo Regional de la Universidad Federal Fluminense (UFF), tiene por objetivo 
analizar el proceso organizativo del asentamiento rural Osvaldo de Oliveira, que es 
parte del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), en el municipio 
de Macaé-RJ. Para ello se realizó una investigación empírica en que la recolección 
de datos sucedió a través de la participación en las asambleas, actos públicos y 
reuniones con las diversas instituciones involucradas con el asentamiento y por 
medio de cuestionario semiestructurado a los fines de identificar elementos que 
explicitar las contradicciones y el sentido y los desafíos del PDS. Se realizó también 
una investigación bibliográfica y documental en fuentes primarias y secundarias. Las 
respuestas de la entrevista fueron transcritas y los contenidos de las palabras fueron 
apreciados. El enfoque cualitativo, los instrumentos de investigación y las técnicas 
de recolección de datos subsidiaron el alcance de los objetivos específicos y 
generales a la luz del materialismo histórico dialéctico. En cada capítulo se verifica el 
objeto de estudio en movimiento, sea de modo directo o indirecto, haya vista la 
historicidad, al intentar ser leal al método de Marx. Por lo tanto, se trata de una 
investigación exploratoria y de carácter no conclusivo por tratarse de sujetos que no 
están inmunes a las transformaciones societarias y los impactos de éstas en la 
totalidad de la vida social. Se pudo observar cierta dificultad de los sujetos 
involucrados con el asentamiento en discurrir sobre el desarrollo sostenible, su 
carácter ético-político y las expresiones de éste en el contexto de la reforma agraria. 
De modo mayoritario, esos trabajadores demuestran entusiasmo con la propuesta 
de desarrollo sostenible, lo equiparon a la agroecología y consideran, así, estar 
trabajando bajo la dirección de ésta. 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Proyecto de Desarrollo Sostenible; Cuestión Agraria; Movimiento de 

los Trabajadores Rurales Sin Tierra. 
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INTRODUÇÃO 

 

A dissertação de mestrado ora apresentada encontra-se inserida na linha de 

pesquisa Desenvolvimento Capitalista e Formação Social Brasileira do Programa de 

Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). A pesquisa em tela se propõe a analisar o processo 

organizativo na dimensão econômica, política e ambiental de um assentamento rural 

agroecológico localizado no município de Macaé-RJ1, que faz parte do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

O assentamento em consolidação que se dirige essa pesquisa é baseado no 

Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS). Trata-se de uma modalidade de 

projeto de assentamento diferenciado (PAD), de interesse sócio-econômico-

ambiental e apresenta-se como uma alternativa aos projetos de assentamentos 

convencionais. Tem como norte a combinação do desenvolvimento de atividades 

produtivas aliadas à conservação dos recursos naturais, a reorientação das 

ocupações, tendo em vista a sustentabilidade das atividades produtivas, e até 

mesmo a recomposição de seu potencial de recursos naturais original. Essa 

modalidade se mostra mais adequada às especificidades de locais inseridos em 

zonas florestais e das demandas de suas populações, permitindo respeitar e 

dinamizar a vocação florestal da região, conservando a biodiversidade, inclusive o 

ser humano, e diminuindo o impacto ambiental dos projetos de assentamento 

(INCRA/MDA 2006). 

A história dos Projetos de Assentamento ambientalmente diferenciados 

(PADs) está relacionada com a mobilização de lideranças de diversos estados que, 

a partir de várias discussões realizadas, começaram a exigir a formulação de uma 

política diferenciada de acesso à terra, como a criação de reservas extrativistas em 

que se destaca a atuação de Chico Mendes2. Segundo Gonçalves e Fernandes 

(2012), a implantação de assentamentos no Brasil ocorre de forma bastante 

                                                           
1
 No dia 1 de Março de 2013 foi concedido pela Vara Federal de Macaé ao Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) a imissão de posse da antiga Fazenda Bom Jardim, 
localizada no distrito macaense de Córrego do Ouro, para construir o assentamento Osvaldo de 
Oliveira em Macaé que faz parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).  
2
 O caso de Chico Mendes demonstra a forma de respostas da classe dominante às denúncias de 

destruição de povos e regiões: seringueiro e sindicalista, Chico foi protagonista da fundação do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri (Acre), no ano de 1977. Nesse processo, se tornou 
referência de peso na denúncia da destruição da floresta amazônica. Em 1988 foi assassinado a 
mando de setores ruralistas. 
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diversificada, correspondente ao grande número de assentamentos que têm 

territorialidades distintas. A territorialidade representa os modos de uso dos 

territórios: o uso, o manejo do solo e a infraestrutura dos assentamentos. Desta 

forma, os autores afirmam que “a tipologia dos assentamentos é resultado tanto da 

diversidade de projetos de reforma agrária, como da conflitualidade entre 

campesinato, latifúndio e agronegócio que disputam as terras agrícolas no país” 

(GONÇALVES; FERNANDES, 2012, p.1).  

A hipótese é que a organicidade política possui uma importância elementar 

para o avanço das lutas sociais, pois proporciona possibilidades de alternativas de 

uma participação coletiva na estrutura e unicidade de seus objetivos, no sentido de 

criar e desenvolver o “espírito de grupo” para identificar os seus limites, 

potencialidades, valorização de suas ações e de seu papel social e político perante a 

sociedade. Tendo em vista o contexto de domínio do agronegócio e de graves 

dificuldades para a elaboração de instrumentos políticos de luta contra a estrutura 

social que vivenciamos, experiências como essas têm sido um campo de visibilidade 

privilegiado no sentido de fortalecer a sua organização política, assim como a 

projeção autônoma e coletiva como assentamento. Parte dessa hipótese advém da 

inserção no programa de Extensão “Assessoria interdisciplinar em saúde e 

cidadania a movimentos populares”3 em 2013 na condição de bolsista enquanto 

graduanda em  Serviço Social na UFF de Rio das Ostras em que a pesquisa de 

conclusão de curso possibilitou aproximação com a temática. 

Elenco, neste momento, os principais desafios a serem enfrentados para a 

materialização do primeiro PDS no estado fluminense relatados pelos sujeitos 

entrevistados na pesquisa de 2014, a saber: o enfrentamento das condições 

desfavoráveis em que o Estado se encontra, a apropriação da metodologia de 

implementação do projeto de assentamento PDS, sua estrutura física, a relação 

entre as famílias, as relações com os núcleos, o modo de produção e o vínculo com 

a luta nessa nova realidade.  

                                                           
3
 Criado no ano de 2010 por um grupo de professores do curso de Serviço Social da UFF - campus 

Rio das Ostras, cujo perfil se caracteriza pela identidade com as lutas e resistências dos grupos 
subalternos e por anos de pesquisas e experiências de articulação junto a movimentos sociais e 
populares urbanos e rurais. Desde então, a proposta tem como objetivo formular e contribuir com a 
implementação de experiências de formação política e humana para militantes de movimentos sociais 
e populares, a partir da articulação no âmbito da UFF, mas também com outras Universidades 
públicas (como a ESS/UFRJ) e Centros de Formação (como a ENFF), na perspectiva dos direitos 
humanos e de cidadania. 
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A questão nesta dissertação avança ao considerar, nesse intervalo de quatro 

anos, um conjunto de processos que requer um estudo mais aprofundado sobre a 

questão agrária na contemporaneidade.  Longe de ser um estudo fiscalizador e 

conclusivo, a pesquisa volta-se para o processo organizativo dos assentados rurais 

mediado pelos determinantes concretos na luta pela reforma agrária, com ênfase no 

projeto de desenvolvimento sustentável e suas expressões na agricultura de base 

familiar campesina no bojo da particularidade da economia política do capital na 

região norte fluminense do Estado do Rio de Janeiro.  

Nesse sentido, temos por objeto de estudo o modelo de assentamento rural 

baseado no PDS Osvaldo de Oliveira (MST), no período de 2015 a 2018, no 

município de Macaé-RJ. O objetivo geral é analisar o processo organizativo na 

dimensão econômica, política e ambiental de um assentamento rural agroecológico 

do MST localizado no município de Macaé-RJ. Os objetivos específicos 

configuram-se em: problematizar os desafios e as particularidades sócio históricas 

do desenvolvimento da agricultura e sustentabilidade no Brasil; confrontar 

criticamente os diferentes discursos e práticas com vistas à compreensão da 

proposta de “sustentabilidade ambiental” para o Estado, os movimentos sociais e os 

trabalhadores rurais assentados e analisar a viabilidade de um assentamento rural 

agroecológico integrado entre diferentes setores, tendo como foco o papel do Estado 

em suas relações com os assentados e os movimentos sociais.  

Para o alcance dos objetivos propostos, fez-se necessário a construção de 

uma metodologia que subsidiasse o processo de construção do conhecimento, pois 

o saber não consiste em um manual de instruções. Há diversas determinações, 

mutações e transformações em seu desenvolvimento. De acordo com LEFÉBVRE 

(1975) o conhecimento é um “fato prático, social e histórico”  produzido e socializado 

por homens e mulheres inseridos na dinâmica da produção e reprodução da vida 

cotidiana em uma realidade essencialmente e extremamente contraditória. Assim, é 

através do conhecimento das múltiplas determinações (político, econômico, social, 

cultural, ideológico) que é possível conhecê-lo para além do plano meramente 

sensível. 

Nesse sentido, o pesquisador precisa operar um movimento de abstração do 

concreto para o conhecimento do objeto, no qual é possível vislumbrar inúmeras 

determinações provenientes da reprodução ideal (no âmbito do pensamento) do 

objeto. É no “caminho de volta” da abstração que têm-se o concreto pensado. Este 
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se reconstrói, pois, trata-se de um movimento contínuo e inesgotável. Sua aparência 

se mantém, mas o modo de entendê-lo se transforma (NETTO, 2011). 

De acordo  Kosik (1976, p. 12) (...) “captar o fenômeno de determinada coisa 

significa indagar e descrever como a coisa em si se manifesta naquele fenômeno, e 

como ao mesmo tempo nele se esconde. Compreender o fenômeno é atingir a 

essência. Sem o fenômeno, sem a sua manifestação e revelação, a essência seria 

inatingível”. Assim, pesquisar é um ato de investigação que pressupõe existir algo 

para além do mundo da pseudoconcreticidade (KOSIK, 1976) que é possível de ser 

desvendado.   

Na perspectiva de qualificar tal investigação, recorremos ao referencial 

teórico-metodológico do materialismo histórico no sentido de compreender o 

desenvolvimento do território fluminense em relação à dinâmica internacional do 

capital. Ou seja, não nos interessa aqui isolar a singularidade fluminense, mas 

compreendê-la no bojo das relações sociais em que há predominância de um modo 

particular de trabalho e de vida, centralizado pela mercantilização das relações. Para 

tal propósito faremos uma recuperação do legado marxiano para requalificar o 

debate sobre desenvolvimento, tendo como base o restabelecimento do 

sociometabolismo homem/natureza como condição para a própria humanidade. A 

realização deste estudo teve como base as pesquisas bibliográfica, documental e de 

campo, com vistas a estabelecer uma análise qualitativa do objeto pautado.  

A pesquisa bibliográfica objetivou reconstruir mediações teóricas que 

permitissem a discussão do estudo pretendido, situadas no campo da teoria social 

crítica baseada no estudo exploratório das temáticas sobre desenvolvimento 

regional, desenvolvimento agrícola, agricultura familiar camponesa, história da luta 

camponesa no estado do Rio de Janeiro à luz de pesquisadores reconhecidos pela 

sua contribuição na produção de conhecimentos4, além de recuperar o 

                                                           
4
 Michael Löwy, (professor da École des Hautes Études en Sciences Sociales/EHESS), Leonilde 

Sérvolo Medeiros (professora do Programa de pós-graduação em Ciências Sociais em 
Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade/UFRRJ), Maria da Graça Lustosa (profesorra de pós-
graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional/UFF), Bernardo Mançano Fernandes 
(Professor do Programa de Pós - Graduação em Desenvolvimento Territorial na América Latina e 
Caribe - TerritoriAL - do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais - IPPRI/UNESP), 
Ariovaldo Umbelino de Oliveira (Orientador de mestrado e doutorado em Geografia Humana na 
Faculdade de Filosofia, letras e ciências humanas/FFLCH-USP),Enrique Leff (Professor Visitante no 
Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento da UFPR), Guillermo Foladori (professor do 
Doctorado en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, México) Sérgio 
Sauer(professor da Universidade de Brasília (UnB), na Faculdade de Planaltina (FUP) e nos 
Programas de Pós Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural (PPG-Mader – FUP/UnB) 
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conhecimento acumulado na experiência extencionista e na pesquisa de trabalho de 

conclusão de curso (TCC)5. 

Realizamos uma pesquisa documental nos arquivos dos programas de 

extensão mencionados e do MST, com o objetivo de reconstruir a memória da 

trajetória das famílias do antigo acampamento Osvaldo de Oliveira, situando-as no 

processo de consolidação do assentamento no modelo PDS. Analisamos 

documentos do INCRA, MST, DATALUTA, CPT, IBGE, prefeitura de Macaé, dentre 

outros, para que através dos dados possamos dar mais consistência ao campo 

empírico. 

Já a pesquisa de campo efetivou-se através de participação das 

assembléias e reuniões com as diversas instituições envolvidas com o 

assentamento e mediante uma amostra intencional no sentido de aumentar a 

possibilidade de encontrar informações precisas sobre o fenômeno em estudo. 

Depende, pois de procurar aqueles que vivem o fenômeno e são capazes de o 

comunicar. Contamos com questionários semi-estruturados6 para a realização de 

entrevistas aos fins de identificar elementos que explicitassem as contradições e o 

sentido e os desafios do PDS na perspectiva dos diversos sujeitos envolvidos, tendo 

como eixos principais: a sua inserção e relação com o assentamento; a concepção 

defendida acerca do desenvolvimento e sua respectiva práxis política; o sentido e 

significado que se dá à questão ambiental. Entrevistamos um representante da 

direção nacional do MST, seis integrantes do Assentamento Osvaldo de Oliveira e 

um representante do Conselho Gestor.7 Os (as) entrevistados(as) foram 

convidados(as) de forma voluntária e fazem parte de uma parcela de sujeitos 

envolvidos nessa construção que se fazem mais atuantes nos espaços de formação 

                                                                                                                                                                                     
e em Agronegócios (Propaga – FAV/UnB), João Márcio Mendes Pereira(professor do Programa de 
Pós- Graduação em História da UFRRJ, professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe da UNESP), Juan Martinez-Alier (Professor 
de Economia e História Econômica e pesquisador do ICTA na Universidade Autônoma de Barcelona 
), dentre outros.  
5
 Oliveira, D. M. S. C. de. O projeto de desenvolvimento sustentável (PDS) e os desafios para a 

construção de novas formas de assentamento: O caso do Assentamento Osvaldo de Oliveira em 
Macaé (RJ). 2014. (Monografia Graduação em Serviço Social) – Departamento Interdisciplinar de Rio 
das Ostras, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2014. 
6
 Ver apêndice B os roteiros das entrevistas. 

7
 Elemento regimental de todo projeto de assentamento de desenvolvimento sustentável. 

Oportunamente veremos como funciona sua dinâmica. 
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e organicidade do assentamento tais como: mutirões, assembléias, atos públicos, 

feiras, mesas de discussões, etc.8 

As entrevistas versaram sobre a relação com o MST; a avaliação acerca da 

relação dos núcleos e organização da produção do assentamento, a concepção 

acerca do desenvolvimento sustentável e agroecologia e a perspectiva acerca dos 

limites, potencialidades e desafios do PDS.  

A abordagem qualitativa alcançou os objetivos propostos. Os objetivos (geral 

e específicos) estão contemplados nos capítulos desta dissertação, em movimento 

junto ao objeto de estudo. O primeiro capítulo é construído com base na 

necessidade de demonstrar que o passado presente do Brasil e do norte Fluminense 

não consiste um mero pano de fundo ao objeto de estudo. Mas sim, na incumbência 

de salientar os traços estruturais e dinâmicos que atravessam a questão agrária e 

ambiental e sua razão de ser na dinâmica societária. 

No segundo capítulo, verifica-se a dinâmica do desenvolvimento regional no 

estado do Rio de Janeiro e a herança que o desenvolvimento econômico discutido 

no capítulo anterior deixou para a região norte fluminense, os efeitos do 

neoliberalismo e do fortalecimento do agronegócio e suas expressões nos âmbito 

dos conflitos no campo. Somado à fundamentação do capítulo anterior, compartilha-

se do entendimento de alguns autores que o as políticas de desenvolvimento rural 

sustentável se tornaram uma ideologia apropriada pelo capital, capturada 

institucionalmente pela acumulação contemporânea (tendo como marco as 

conferências da ONU sobre “desenvolvimento sustentável”)9 e por movimentos 

reformistas que criticam o crescimento econômico e não o desenvolvimento 

capitalista e a crise ecológica como uma manifestação concreta dos limites da 

sociedade burguesa. Logo, o horizonte do projeto de assentamento rural 

agroecológico não é o mesmo do projeto de desenvolvimento sustentável. Porém, 

grande parte dos(as) entrevistados(as) os equiparam, no terceiro capítulo. Neste, a 

                                                           
8
 Foi feita tentativa de entrevista com representante do INCRA, mas não obtive retorno.  

9
 Realizada em 1972, em Estocolmo, na Suécia, a primeira conferência da Organização das Nações 

Unidas (ONU) sobre o Meio Ambiente reuniu representantes de 113 países, 250 ONGs (organizações 
não governamentais) e órgãos ligados a ONU. Desse encontro resultou uma declaração de princípios 
de comportamentos e responsabilidades que deveriam conduzir as decisões em relação às questões 
ambientais e um Plano de Ação, que convocava toda a comunidade internacional a contribuir na 
busca de soluções para uma diversidade de problemas de cunho ambiental. Todavia, foi num 
relatório publicado em 1987, chamado de “Nosso futuro comum” ou “Relatório de Brundtland” que se 
empregou o conceito de “Desenvolvimento Sustentável” como “aquele que atende às necessidades 
do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas 
necessidades”.  
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pesquisa de campo ilustra os conteúdos da dissertação e revela os impactos das 

transformações e mudanças societárias sobre o processo organizativo de 

movimentos sociais camponeses que almejam uma nova ordem societária.  

Enfim, mais que um meio para o alcance dos objetivos, a pesquisa empírica 

foi uma oportunidade de troca de saberes, experiências e de construção de novos 

conhecimentos. Os resultados desta, ao serem socializados visam contribuir 

qualitativamente com a formação, qualificação e com o trabalho de profissionais 

comprometidos com a luta da classe trabalhadora e contribuir para evidenciar o 

protagonismo das lutas e a organicidade dos trabalhadores rurais do MST. 
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Capítulo 1 – CAPITALISMO E DESTRUTIVIDADE: produção e reprodução da 

questão agrária e ambiental 

Para que possamos apreender o conjunto de polêmicas conceituais, visões 

próximas e antagônicas de mundo e disputas por hegemonia que conformam o 

campo agrário e ambiental é necessário explicitar e enfrentar a força de sua 

dinâmica conflitiva com a devida tomada de posição. De início, é preciso 

compreender o significado de desenvolvimento historicamente, pois não se trata de 

um conjunto de ideias descoladas da realidade; ao contrário, ele traduz-se em um 

conjunto de ações concretas que revelam o domínio econômico e ideológico da 

sociedade sob o signo do capital.  

Subjacente à noção de desenvolvimento, reside a ideia da necessidade em 

superar o mundo rural, atrasado e conservador para ingressar no mundo urbano, 

moderno e industrializado. Além disso, as profundas mudanças tecnológicas 

provocadas pelo desenvolvimento capitalista ainda reforçam a ideia de um 

progresso ilimitado ancorado numa racionalidade científica, num conhecimento a 

serviço da dominação humana sobre a natureza. Assim, procuramos enfrentar o 

difícil reconhecimento da materialidade da natureza para que, ao longo do texto, 

possamos evidenciar o quanto é epistemologicamente equivocado descolar o 

ambiente do entendimento dos processos sociais e o quanto é incompreensível o  

modo de produção capitalista sem considerar a dimensão ambiental na análise de 

suas crises estruturais.  

Referenciado no debate contemporâneo, procuramos situar o conceito de 

desenvolvimento sustentável enquanto construção histórica que expressa e 

condensa a correlação de forças presentes na hegemonia liberal, em suas múltiplas 

facetas no âmbito da economia de mercado num esforço teórico que permita romper 

com o discurso que vem a público como consensual. O objetivo desse capítulo é 

trazer possibilidades concretas de se refletir criticamente sobre algumas questões 

centrais do debate ambiental contemporâneo e oferecer uma densa problematização 

acerca do conceito de “sustentabilidade” e seus diferentes significados sob diversas 

apropriações e principais implicações políticas, não só, mas especialmente para o 

Serviço Social.  
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1.1 Propriedade privada: fundamentos da "questão social" 

 

As desigualdades presentes no processo de desenvolvimento da sociedade 

capitalista têm sido uma das suas particularidades históricas. Essas desigualdades 

sustentam nossa base de análise do desenvolvimento do capitalismo e suas 

relações contraditórias. A literatura especializada no campo da teoria crítica sobre o 

desenvolvimento capitalista10 aponta que as transformações ocorridas, mais 

intensamente no final do século XVIII e início do século XIX, inicialmente na 

Inglaterra, e em seguida espalhando–se pelo mundo, consolidou o capitalismo como 

o modo de produção dominante nas diversas formações sociais e econômicas e 

mundialmente, fundando “uma economia industrial global e de uma história mundial 

única” (HOBSBAWM, 2011, p. 107).  

Ao analisar o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra no século XIX, 

Marx aponta que sua gênese está na dissolução da relação orgânica entre o 

trabalho humano e a terra, num processo ampliado de ocupação, expropriação de 

outros territórios e culturas, que passou a ser denominada de acumulação original, 

primária ou primitiva11. Esta constituiu a pré-história12 e a precondição da hegemonia 

da relação social13 capitalista. Para ele: “É somente através do trabalho, através da 

agricultura, que a terra existe para o homem” (MARX, 1982, p.385). Entretanto, o 

                                                           
10

 Trata-se de reflexões teóricas e políticas que têm como base os trabalhos de Karl Marx, Frederich 
Engels, Lenin, Trotsky, Rosa de Luxemburgo, Antonio Gramsci e outros. 
11

 Não cabe aqui a recuperação os ciclos de desenvolvimento da economia política do capital, mas 
reter alguns aspectos sócios históricos para entender o papel da agricultura e dos pequenos 
agricultores nessa dinâmica para subsidiar as análises posteriores sobre o objeto de estudo. Sobre a 
história da primeira etapa do capitalismo, LESSA e TONET (2011) referenciam os seguintes capítulos 
do livro I de O capital de Karl Marx: capítulos XI, “Da cooperação”; XII“Da divisão do trabalho e 
manufatura”; XIII“Maquinaria e grande indústria”; XXIV “A assim chamada acumulação primitiva”); a 
parte III do livro Do socialismo utópico ao socialismo científico de Friedrich Engels e O Manifesto 
Comunista de Marx e Engels. 
12

 Este período estende-se do século XVI ao XVIII. Inicia-se com as Grandes Navegações e 
Expansões Marítimas Europeias, fase em que a burguesia mercante começa a buscar riquezas em 
outras terras fora da Europa. Essa fase foi marcada pela expansão marítima comercial e também 
colonial, com a formação de colônias europeias em várias partes do mundo, com destaque para as 
Américas e também para o continente africano, cuja prática do mercantilismo e a manufatura, 
resultou no crescimento e construção de várias cidades. 
13

“Os homens fazem sua própria história” (MARX, 2001, p,7) Mas, entretanto, “não a fazem sob 
circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, ligadas e 
transmitidas pelo passado” (MARX, 2001, p.7) Assim, as relações sociais estão intimamente ligadas 
às forças produtivas. 
Ao adquirir novas forças produtivas,os homens mudam o seu modo de produção e ao mudar o seu m
odo deprodução, a maneira de ganhar a vida, alteram todas as suas relações sociais.Nesse sentido, 
compreendemos o capital como relação social, pois é um processo atrelado à produção de relações 
sociais específicas. Portanto o capital ultrapassa o aspecto material e é necessário analisar seu 
movimento para refletir suas atuais tendências 
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capital altera essa relação se apropriando de terras comuns, aumentando-as, dando 

origem aos grandes proprietários e deslocando os camponeses.  Desta forma, as 

transformações das relações sociais de propriedade possuem no campo as 

primeiras raízes: observa-se uma expropriação dos meios de sobrevivência que 

provoca uma migração do campo para as cidades onde avançava a generalização 

das relações mercantis.  

Nesse contexto, cabia ao Estado-nação14 a preservação dos direitos 

individuais, da propriedade privada, com mínima intervenção sobre a “questão 

social” oriunda da lei geral da acumulação capitalista e da organização política da 

classe trabalhadora. Tal intervenção, caracteristicamente coercitiva, estava a serviço 

de conformar uma classe trabalhadora amoldada para suportar longas jornadas de 

trabalho, baixos salários, condições insalubres de moradia, a miséria em casos de 

desemprego, etc. A perda e redução drástica das terras para subsistência no campo 

fez com que a situação de miserabilidade se ampliasse ainda mais. Vale destacar o 

tratamento dado à pobreza desde o final do século XV: 

 

Os expulsos pela dissolução dos séquitos feudais e pela intermitente e 
violenta expropriação da base fundiária, esse proletariado livre como os 
pássaros não podia ser absorvido pela manufatura nascente com a mesma 
velocidade com que foi posto no mundo. Por outro lado, os que foram 
bruscamente arrancados de seu modo costumeiro de vida não conseguiam 
enquadrar-se de maneira igualmente súbita na disciplina da nova condição. 
Eles se converteram em massas de esmoleiros, assaltantes, vagabundos, 
em parte por predisposição e na maioria dos casos por força das 
circunstâncias. Daí ter surgido em toda a Europa ocidental, no final do 
século XV e durante todo o século XVI, uma legislação sanguinária contra a 
vagabundagem” (MARX, 1984, p. 275). 

                                                           
14

 Para possibilitar essa exploração dos trabalhadores pela classe dominante, foi necessária a criação 
de novos complexos sociais, entre os quais as mais importantes foram o Estado e o Direito. O Estado 
configura a organização da classe dominante em poder político. Para esse poder existir, apoia-se em 
um conjunto de instrumentos repressivos (exército, polícia, sistema penitenciário, funcionalismo 
público, leis, etc). Independente da forma que assume e exerce o poder, o Estado é, segundo Marx, 
um instrumento de dominação de classe. A essência da concepção teórica marxista do Estado que 
encontramos em passagens célebres como “ O poder executivo do Estado moderno não passa de um 
comitê para gerenciar os assuntos comuns de toda burguesia” (MARX; ENGELS.1999, p.12) 
expressa a natureza de classe no Estado moderno. Todavia, é preciso cautela para não reduzirmos o 
aparelho do Estado a um instrumento controlados pelos interesses dominante, pois sua determinação 
da natureza de classe não dispensa de analisar as formas concretas através das quais esse Estado 
funciona, quer seja, compreender sua configuração interna, seus níveis decisórios e as funções que 
os diversos centros de poder cumprem. Nesse trabalho será abordada uma concepção de Estado 
que leva em conta a sua dinâmica institucional interna sem, entretanto, abrir mão da perspectiva 
classista.  
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Assim, a expropriação foi condição para o surgimento do capitalismo e 

iniciou-se, sobretudo, através da expulsão dos camponeses, tendo como marcos 

histórico os cercamentos na Inglaterra (no século XVI), com sua expulsão massiva 

para os centros urbanos industriais. Tais relações eram constituídas por classes 

privilegiadas pela posse de terra, pela quantidade de servos e pelo monopólio 

mercantil. O desenvolvimento capitalista, não por casualidade, associou a indústria e 

a urbanização ao moderno, enquanto o mundo rural dos camponeses, da oligarquia 

rural, da produção artesanal, das corporações, passou a ser associado ao atraso, 

cuja tendência seria o desaparecimento.  

No decorrer do processo de Revolução Industrial, a divisão internacional do 

trabalho intensificou-se de forma tal que, de um lado nos deparamos com as 

colônias atuando como fornecedoras de matérias-primas e produtos primários em 

geral; do outro lado, as metrópoles e países industrializados como fornecedores de 

mercadorias. Os países “desenvolvidos” passaram por um grande crescimento 

populacional marcado pelo intensivo êxodo rural e pela expansão desordenada das 

periferias. No contexto iluminista15, em que há o florescimento da crítica à 

naturalização das relações vigentes, tem-se um forte impulso ao desenvolvimento do 

conhecimento científico em áreas estratégicas para a consolidação e expansão do 

próprio sistema. Nesse bojo, a economia política clássica justifica o capitalismo 

concorrencial em curso a partir dos princípios do liberalismo16, no contexto das 

transformações ocorridas na Inglaterra ao consolidarem juridicamente a liberdade 

individual e o direito à propriedade privada como pilares do desenvolvimento 

econômico. O pensamento econômico liberal, desenvolvido por Adam Smith 

defendia que o mercado e a divisão do trabalho eram constitutivos da condição 

                                                           
15

 Ou século das luzes. Ambos os termos são utilizados para se referir ao movimento cultural da elite 
intelectual européia que abarcou inúmeras tendências filosóficas, sociais e políticas no século XVIII. 
Segundo alguns intelectuais, a ênfase nas ideias e perfectibilidade humana e a defesa do 
conhecimento racional para a superação de preconceitos e ideologias conservadoras são as 
tendências mais comuns. Esse florescimento (ou para alguns “retomada”, tendo em vista a influência 
da filosofia da antiguidade na construção de algumas ideias), da razão desembocou no romantismo e 
na emoção, aspectos muito presentes em várias literaturas.  
16

 Com aporte das formulações de Jonh Locke (1689), pensadores como Smith, Ricardo, Mill, Say, 
Malthus comportam o leque de pensadores pertencentes à “economia política clássica” e a “economia 
política vulgar” com diferenças significativas entre eles. A respeito dessa diferença, vale consultar 
Marx- “teorias da Mais Valia” vol1 , 2 e 3), “capítulo VI inédito de o capital”,  “prefácio da segunda 
edição do capital”, “O capital, livro 1 Tomo I (no capítulo 1, no item sobre o fetichismo da mercadoria);  
NAOLEONI, C. Smith, Ricardo, Marx: Considerações sobre a história do pensamento econômico. Rio 
de Janeiro, editora Graal, 1978.; LUKÁCS, György. Marx e o problema da decadência ideológica. In: 
LUKÁCS, György. Marxismo e teoria da literatura. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1968. 
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humana, isto é, o homem tendia naturalmente para a barganha, a troca, a permuta, 

o lucro contribuindo para a construção de uma racionalidade econômica para 

justificar o capitalismo concorrendo livremente no mercado.17 (POLANYI, 2000) 

A partir da análise da produção socializada e apropriação privada dos meios 

de produção, Marx (1984)constata que, como toda lei histórica social, a Lei Geral da 

Acumulação Capitalista tem caráter tendencial. Na medida em que são 

estabelecidas a relações mercantis, a mercadoria produzida não se converte em 

(mais) dinheiro ocasionando a interrupção do processo de acumulação.18Ao analisar 

a Inglaterra do século XIX, o autor percebe um já avançado processo, não apenas 

de concentração (apropriação de meios de produção que possibilita a apropriação 

do trabalho não pago – mais-valor), mas de centralização de capitais, transitando da 

soma de capitais individuais que competem entre si para o capital social, dinamizado 

pelo setor de créditos. Essa dinâmica contribuiu para que os capitalistas industriais 

tivessem condições de expandir a produção em larga escala. Esta, por sua vez, 

passa a ser baseada no aumento do capital constante em detrimento do capital 

variável como mecanismo para o aumento do acúmulo de capital. Nesse sentido, a 

centralização complementa a concentração de capital renovando o aumento do 

pauperismo. Ou seja, a tendência posta já de início pela industrialização era da 

exploração de uma quantidade menor de trabalhadores, resultando numa massa de 

trabalhadores sobrantes, que não participaria do processo de valorização do 

capital19. Tal processo se tornará mais evidente com a crise do capitalismo 

                                                           
17

 O capitalismo concorrencial alcança o seu auge durante os anos de 1860 a 1870 e teve como 
característica a existência em cada setor da economia capitalista (capital-comercial e capital-
produtivo) de empresários individuais sem nenhuma “interferência” nas relações de concorrência no 
mercado. Os capitais eram relativamente modestos e se limitavam, especialmente, atuar nos limites 
dos territórios nacionais (incluindo as colônias) e a sua regulação era definida pelo mercado, 
enquanto o Estado atuava como garantidor da propriedade privada e da livre concorrência.  
(MANDEL, 1982) 
18

 A compreensão sobre a composição orgânica do capital é fulcral para entender a influência que o 
capital exerce na vida da classe trabalhadora. De acordo com Marx, a taxa de lucro diferirá de 
indústria para indústria, dependendo das condições de produção predominantes. Grosso modo, é 
composta pela razão do capital constante (meios de produção ou tudo aquilo que se transforma em 
matéria prima) ao capital variável (parte despendida para compra da força de trabalho) que reflete, 
em termos de valor, o montante de maquinário, matérias-primas e tudo que é necessário para 
produzir uma dada mercadoria em relação à força de trabalho necessária. (Marx, 1984) 
19

Esse processo caracteriza o movimento cíclico do capitalismo que desencadeia a concentração e 
centralização do capital, a constante redução de força de trabalho no ciclo produtivo, a ampliação da 
pauperização e a queda tendencial da taxa de lucro. Ou seja, quanto maior a riqueza socialmente 
produzida, o crescimento e funcionamento do capital, a grandeza absoluta do proletariado e da força 
produtiva do seu trabalho, tanto maior será o exército industrial de reserva. Com isso, o capitalismo 
produz potenciais processos de produção de riquezas na mesma proporção de pobrezas. Assim, 
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concorrencial e sua transição para o capitalismo monopolista que se consolida no 

início do século XX que, de acordo com Netto (1992),  

 
A transição do capitalismo concorrencial à idade do monopólio concretizou 
três fenômenos que, embora deitando raízes genéticas no bojo do período 
“liberal” do capitalismo, só ganharam gravitação evidente no marco do novo 
estágio: o proletariado constituído como classe para si, a burguesia 
operando estrategicamente como agente social conservador e o peso 
específicos das classes e camadas intermediárias. Pontuar esses 
fenômenos, no modo em que se apresentam no fim do século XIX e nos 
primeiros anos do século XX, é um passo fundamental para apanhar a 
peculiaridade dos protagonistas histórico-sociais e seus projetos político-
sociais na afirmação do capitalismo monopolista. (NETTO, 1992, p.54) 

 
 

A partir dessas tendências deparamo-nos com a contradição fundamental do 

modo de produção capitalista: a sucessão de crises20 econômicas, caracterizadas 

pela superprodução, supercapitalização, superacumulação, estagnação produtiva e 

redução do consumo, enfim, pelas dificuldades de valorização do capital, que 

desemboca a superprodução de valores de uso21. Aspecto importante para averiguar 

o desenho de políticas fundiárias implementadas a partir da década de 1990 nos 

países da América latina, Ásia e África cujo eixo, como veremos adiante, é a 

promoção acelerada de transações mercantis de arrendamento e compra/venda de 

terras como base para o aumento da produtividade agrícola e o alívio da pobreza 

rural22. 

                                                                                                                                                                                     
quanto maior o exército industrial de reserva, maior será o pauperismo. Essas tendências continuam 
vigentes e são atuais para entender a realidade contemporânea. 
20

 A análise econômica da crise tem uma razão de ser: por causa do predomínio estrutural do 
processo econômico na sociedade capitalista (“primado da economia”), as crises são efetivamente 
geradas. Já a análise marxiana da crise volta-se essencialmente para determinar alguns momentos 
do aguçamento das contradições econômicas. Nisto consiste a análise da possibilidade formal da 
crise, que resulta das fases de circulação do capital. A percepção acerca da crise expresso nesse 
trabalho é a partir no legado marxiano e marxista segundo o qual, a crise nunca é somente 
econômica, mas também social e política. 
21

 A mercadoria produzida não se converte em (mais) dinheiro ocasionando a interrupção do 
processo de acumulação (D-M-D´). Assim, os períodos de expansão e crescimento são bruscamente 
cortados por depressões, falências evidenciando o caráter ineliminável das crises. Entre uma crise e 
outra decorre o ciclo econômico. Crise, Depressão, Retomada, Auge. Dentre as causas mais 
determinantes das crises estão: Anarquia da produção, queda da taxa de lucro, subconsumo das 
massas trabalhadoras. 
22

 Todavia, ao observarmos os dados na Síntese de Indicadores Sociais (SIS) de 2015 do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) identificamos no Brasil um contingente de pessoas em 
extrema pobreza de 9,2%, o que totaliza mais de 18 milhões de pessoas. Embora apenas 15% da 
população brasileira resida em áreas rurais, entre as pessoas em extrema pobreza elas representam 
pouco menos da metade (46,7%); o restante (53,3%) localiza-se em áreas urbanas, onde reside a 
maior parte da população - 84,4%. Trata-se de um fenômeno curioso no que diz respeito as 
expressões do padrão de desenvolvimento sobre os segmentos de classes sociais envolvidas no 
setor agrário, fatos que podem conter significados importantes a serem desvendados, sobre a 
realidade dos trabalhadores envolvidos. 
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Sobre o caráter estrutural da forma de ser do sistema do capital enquanto 

crise em curso23, 

em termos simples e gerais, uma crise estrutural afeta a totalidade de um 
complexo social em todas as relações com suas partes constituintes ou 
subcomplexos, como também a outros complexos as quais é articulada. 
Diferentemente, uma crise não-estrutural afeta apenas algumas partes do 
complexo em questão, e assim, não importa o grau de severidade em 
relação às partes afetadas, não pode pôr em risco a sobrevivência continua 
da estrutura global. (MÉSZÁROS, 2007, p.797) 

 

Nesse sentido vivemos uma crise da totalidade social, isto é, que ultrapassa 

a dimensão econômica e política: “a crise que enfrentamos não se reduz 

simplesmente a uma crise política, mas trata-se da crise estrutural geral das 

instituições capitalistas de controle social na sua totalidade”. (MÉSZÁROS,2002, 

p.65) 

 No fim do século XIX e início do século XX, o capitalismo vivenciou 

profundas transformações, entrando no que Lenin (1984) designou de “fase 

superior” do capitalismo, o imperialismo. A superação do capitalismo concorrencial e 

sua passagem para a fase monopolista24 foi marcada por revoluções e fortes crises 

econômicas. Para muitos estudiosos do desenvolvimento capitalista, uma forte 

depressão econômica, do tipo: Unidade Alemã (1870), Comuna de Paris (1871 – 

esta revolução tentou implementar uma república socialista em Paris), Revolução 

Soviética (1917), e “A Grande Depressão”  (1929/1930) “iniciou uma nova era e 

pôde, assim, fornecer propriamente uma data de conclusão para a antiga.” 

(HOBSBAWM, 2011, p. 24). Nas palavras de Lênin: 

 

“o capitalismo separa a propriedade do capital da sua utilização na 
produção; separa o capital-dinheiro do capital industrial ou produtivo”. 
“imperialismo ou o domínio do capital financeiro é aquela fase superior do 
capitalismo (...) o capital financeiro se sobrepõe sobre todas ás outras 
formas do capital a hegemonia dos que vivem de rendimentos(...)” (LENIN, 
1984, pg. 58) 

                                                           
23

 Com efeito, estas crises são inerentes e funcionais ao modo de produção capitalista porque 
constituem a engrenagem para sua recuperação econômica e a retomada da taxa de lucro. Entender 
o modo como se manifestam e as suas contradições é essencial para analisar a proposta do 
desenvolvimento sustentável no capitalismo agrário, objeto deste estudo. 
24

 Caracterizado pela fusão entre capital bancário e capital industrial, marcada pelo protagonismo 
exercido pela especulação financeira e pela bolsa de valores que passou a ser uma espécie de 
“termômetro” sobre a economia de um país. Como veremos adiante, o principal efeito dessa dinâmica 
foi a industrialização dos países emergentes, com uma conseqüente e acelerada urbanização ao 
longo do século XX, a exemplo do Brasil, em função da migração dessas empresas estrangeiras para 
outras áreas em busca de impostos mais baratos, fácil acesso a matérias-primas, mão de obra mais 
barata e um amplo mercado consumidor. 
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A partir do pós-II Guerra Mundial cresce o consumo mundial de bens e 

serviços, ancorados numa produção com alta exploração de uma mão de obra 

reduzida e alta expropriação dos recursos naturais. Tais recursos, que são a base 

do trabalho e do sociometabolismo do capital, são finitos, limitando assim a própria 

ideia de desenvolvimento ad aeternum do capital25. 

 Os economistas burgueses procuram freqüentemente reduzir a noção de 

imperialismo à criação dos impérios coloniais, porém, isso é apenas um dos seus 

traços. A fase superior do capitalismo caracteriza-se por uma série de peculiaridades 

que, só tomadas em conjunto, podem dar a compreensão da essência do 

imperialismo. A base econômica da sociedade burguesa, na época do imperialismo, 

continua sendo: a propriedade capitalista sobre os meios de produção e a 

exploração, pela classe dos capitalistas, da classe dos trabalhadores assalariados.  

Entretanto, as formas desta propriedade e o modo de exploração do trabalho, pelo 

capital, modificaram-se consideravelmente, influenciados pelo estupendo 

desenvolvimento das forças produtivas, pelo progresso da ciência e da técnica. Ou 

seja, o imperialismo representa uma fase qualitativamente nova da formação 

socioeconômica capitalista, recolocando em patamar mais alto o sistema totalizante 

de contradições que confere à ordem burguesa os seus traços básicos de 

exploração, alienação e transitoriedade histórica, já desvelada pela crítica marxiana, 

ao mesmo tempo em que explana concretas alterações nas leis gerais de 

desenvolvimento capitalista no estágio imperialista.  

As análises desses autores são fruto de seu tempo histórico e, apesar de se 

mostrarem insuficientes para tratar da realidade campesina na atualidade, têm uma 

contribuição fulcral para a compreensão da política agrária integrada e submetida à 

lógica do capital. Não vivemos a mesma realidade européia, o capitalismo não é 

mais concorrencial, certamente as respostas do passado não serviriam para nossa 

realidade atual, no entanto, ainda há divergências fundamentais que permeiam o 

debate da agricultura no século XXI cujo debate travado por esses autores não 

perdeu sua atualidade. 

 As transformações ocorridas no capitalismo desde suas origens no final do 

século XV se manifestaram de formas diversas e peculiares, sobretudo nos países 

                                                           
25

 Engels (1876) em “O papel do trabalho na transformação do macaco em homem”, tem uma 
contribuição nesse debate ao indicar os efeitos da ação humana sobre a natureza para extração do 
que é imediatamente interessante para as classes dominantes, ignorando os aspectos ecológicos 
essenciais para a própria espécie humana em longo prazo. (ENGELS, F.1999) 
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ditos “periféricos” que abastecem de matérias-primas os países mais 

industrializados, tendo que lidar com os conflitos e custos sociais e ambientais desse 

modelo de desenvolvimento. Além disso, os acordos internacionais sobre 

biodiversidade e mudança climática são hegemonizados politicamente pelos países 

do Norte que são os mais poluidores, mas querem dividir essa conta com os países 

do Sul, historicamente explorados e espoliados26. 

A formação histórica e o desenvolvimento do capitalismo foram os principais 

criadores das atuais condições ambientais enfrentadas na atualidade. É nas 

expressões da questão social27que os processos organizativos de um assentamento 

rural se configuram e se objetivam. No momento em que a questão social ocupa um 

lugar no espaço da ação do Estado é que surgem as condições históricas e sociais 

para a criação de políticas agrárias, em que diferentes projetos de assentamentos 

são envolvidos. 

O significado, surgimento e expressões da questão social, segundo Netto 

(2001, p. 42), têm um histórico recente. Começou a ser utilizada na terceira década 

do século XIX para nomear o fenômeno do pauperismo da população trabalhadora 

como resultado do capitalismo industrial e cresce na mesma proporção que aumenta 

a produção. Assim, questão social é produto e expressão da contradição entre 

capital e trabalho da sociedade capitalista. Imaginar então a solução da questão 

social no modo de produção capitalista seria o mesmo que pensar que esse modo 

de produção pode se manter e reproduzir sem acumulação do capital. Contudo, não 

trata de uma relação estruturalista, etapista, pois o conjunto de desigualdades 

provocadas pelo capitalismo teve no decorrer da sua história diversas formas de 

resistências. Assim, longe de esgotar ou simplificar o debate é importante destacá-lo 

e situar essa relação, pois é fundamental para compreender a questão agrária e 

                                                           
26

 Em se tratando da realidade latino-americana, vale consultar: GALEANO, E. As veias abertas da 
América Latina. Porto Alegre, RS: L&PM, 2013. 
27

 O significado, surgimento e expressões da questão social, segundo Netto (2001, p. 42), tem um 
histórico recente. Começou a ser utilizada na terceira década do século XIX para nomear o fenômeno 
do pauperismo da população trabalhadora como resultado do capitalismo industrial e cresce na 
mesma proporção que aumenta a produção. Assim, questão social é produto e expressão da 
contradição entre capital e trabalho da sociedade capitalista. Imaginar então a solução da questão 
social no modo de produção capitalista seria o mesmo que pensar que esse modo de produção pode 
se manter e reproduzir sem acumulação do capital. Contudo, não trata de uma relação estruturalista, 
etapista, pois o conjunto de desigualdades provocadas pelo capitalismo teve no decorrer da sua 
história diversas formas de resistências. Assim, longe de esgotar ou simplificar o debate é importante 
destacá-lo e situar essa relação, pois é fundamental para compreender a questão agrária como 
conjunto de problemas que o desenvolvimento do capitalismo provoca no campo e que incidem 
diretamente no objeto de estudo desse trabalho. 
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ambiental como conjunto de problemas que o desenvolvimento do capitalismo 

provoca no campo e que incidem diretamente no objeto de estudo desse trabalho. 

Nesse sentido, o termo “questão social” foi incorporado pelo Serviço Social de forma 

crítica, compreendendo-a como oriunda da luta de classes e que expressa a lei geral 

da acumulação capitalista. Conforme recorda Santos (2012, p.17-18) “Nos termos de 

alguns dos mais significativos autores do Serviço Social brasileiro, freqüentemente, 

a expressão encontra-se entre aspas, denotando um certo cuidado na sua adoção, 

que se explica não somente pela origem conservadora da expressão, conforme 

alerta Iamamoto (2001) e Netto (2001). As aspas também foram adotadas como 

“solução” para o fato da “questão social” não poder ser alçada ao estatuto de uma 

categoria, no sentido marxiano, como forma de ser, determinação da existência”. 

 

 

 

1.2 Capitalismo no século XXI e suas contradições sociais na particularidade 

brasileira 

 

Na medida em que o cenário Internacional procura recuperar seu ciclo 

produtivo, ficam mais explícitas as respostas sistêmicas para repor e expandir os 

patamares de acumulação, impondo-se mudanças na organização da produção 

material, na forma de acumulação, nas formas de consumo e gestão da força de 

trabalho, no perfil da intervenção estatal e na disseminação ideo-política desse 

“projeto” que conformou uma espécie de senso comum que naturalizou as respostas 

apresentadas como “única alternativa possível” para o desenvolvimento da 

sociabilidade. Nesse processo, a chamada reestruturação produtiva, que tem por 

base a reordenação dos processos de trabalho, pela via da flexibilização da 

produção, readéqua-os aos interesses do mercado de modo a reduzir o tempo e os 

custos da produção, com novas formas de gestão e envolvimento da força de 

trabalho. Conseqüentemente nas formas de reprodução das relações sociais28. 
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 Em acordo com Iamamoto e Carvalho (2009) a produção e reprodução do capital é uma relação 
social historicamente dada que aparece como produção e reprodução de coisas. Na medida em que 
os homens estabelecem relações através da troca de seus trabalhos equivalentes, materializado em 
objetos, o caráter social de seus trabalhos aparece sendo como relação entre os produtos de seus 
trabalhos, entre coisas, independente de seus produtores. Vale consultar cap I do Capital de Karl 
Marx. 
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O atual estágio de reprodução capitalista tem seu projeto societário distinto 

daquele que manifestou o imediato segundo pós-guerra, baseado numa tentativa 

“mais humana” de expansão. Se, na fase padronizada pelo modelo fordista-

keynesiano havia a possibilidade real para incorporação de numerosas conquistas 

de interesse dos trabalhadores, podendo engrossar assim, sua consistência político-

social na arena das correlações de forças – nos marcos da tentativa dominante de 

mostrar que o capitalismo não precisava ser superado para atender a todos –, a 

atual fase freou essa marcha.29 Em um determinado momento, o quadro 

caracterizado pelo padrão fordista-keynesiano obstaculizou a reprodução capitalista 

e acarretou a crise que se explodiu na década de 1970, e que nos termos de 

Mészáros (2007), se constitui uma “crise estrutural oniabrangente” 30. O atual estágio 

de reprodução sistêmica, pois, revela limites para o controle da acumulação do 

capital. O valor de troca e o trabalho abstrato imperam como medida maior de todas 

as coisas de forma acirrada, nas diversas dimensões da vida social, sem pretensão 

alguma de tecer margens para promoção de “bem-estar social”, que afetem sua 

ampla expansão. Assim, a pretensão do grande capital é clara: destruir qualquer 

trava extra econômica aos seus movimentos. Apresenta-se como possibilidade única 

de “desenvolvimento” social, precisando ser fortalecido e jamais alterado. 

 

O início da crise estrutural do capital ocorrida na década de 1970 produziu 
mudanças importantes na postura do imperialismo. Foi o necessário para 
adotar uma atitude cada vez mais agressiva e aventureira, apesar da 
retórica da conciliação, e mais tarde o absurdo propagandístico de uma 
“nova ordem mundial”, com sua promessa sempre adiada de um “dividendo 
de paz”. (MÉSZÁROS, 2007, p. 107) 

 

Em linhas gerais, o que conhecemos como capitalismo contemporâneo se 

funda nos pilares do neoliberalismo, da financeirização do capital e da 

reestruturação produtiva31, processos com diferentes peculiaridades, porém 

                                                           
29

 “O fracasso histórico da socialdemocracia reformista fornece um testemunho eloquente da 
irreformabilidade do sistema; e a crise estrutural cada vez mais profunda, com seus perigos para a 
própria sobrevivência da humanidade, coloca relevo a sua incontrolabilidade” (MÉSZÁROS, 2007, p. 
59). 
30

 Segundo esse mesmo autor, a crise contemporânea possui algumas características definidoras, 
sintetizadas em quatro aspectos primordiais: “seu caráter universal; seu alcance global; sua escala de 
tempo permanente e seu modo rastejante de desdobramento”. (MÉSZÁROS, 2007, p. 356-364). 
31

 São exemplos de rebatimentos desse quadro no mundo do trabalho: a intensificação dos processos 
de trabalho, a contenção dos salários, a permanência de um quadro de desemprego estrutural, 
formas de trabalho parciais, temporários e precarizados, a polivalência, a terceirização e hoje até 
quarteirização, o aumento da exploração do trabalho feminino e infantil, a desregulamentação das 
condições de trabalho e intensos ataques ao movimento sindical combativo. (ANTUNES, 2010) 
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inseparáveis e combinados. A partir dessas novas configurações, o grande capital 

se restaura de forma ampla e profunda, produzindo transformações que 

correspondem a novas relações de classe e de poder na sociedade. O programa 

neoliberal32 é dorsal a esse processo, o qual caracteriza “uma reação teórica e 

política veemente contra o Estado intervencionista e de bem-estar” (ANDERSON, 

1995, p. 9). Refere-se, portanto, ao conjunto de valores, normas e procedimentos 

políticos impostos para a satisfação dessa nova etapa do capitalismo. Suas injeções 

para manter nutrido cada vez maior o capital, não dizem respeito somente à esfera 

produtiva, mas consequentemente à reorientação de funções e serviços do Estado e 

às formas de colonização dos corações e mentes humanas. Seu significado 

concerne a um conjunto hegemônico de receitas econômicas e programas políticos 

que começaram a serem impostos a partir dos anos 1970, induzindo mudanças 

socioculturais, políticas e econômicas. “Nesse sentido, o ajuste neoliberal não é 

apenas de natureza econômica: faz parte de uma redefinição global do campo 

político-institucional e das relações sociais” (SOARES, 2002, p. 12). Seus 

desdobramentos se fundam em uma profunda ofensiva contra o trabalho – sob a 

reestruturação produtiva – e na chamada contrarreforma do Estado33. 

Deste modo, o reordenamento político e econômico, processado de 

diferentes formas nos diversos países faz com que o trato dado à questão agrária e 

o desenvolvimento da agricultura revelem a forma de transição do capitalismo nas 

diferentes sociedades. Estudos como os de Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior 

e Carlos Nelson Coutinho revelam que a democratização do acesso à terra e a 

reforma agrária foram as principais políticas para estimular o desenvolvimento social 

e econômico, produzindo matéria-prima para as indústrias e meios para a 

reprodução dos operários. Todavia no Brasil, essa transição se deu de forma que a 
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 Com o advento da política neoliberal, países como o nosso vivenciam uma agenda política focada 
na espoliação do que é público mediante o avanço de privatizações e mercantilização, devido à crise 
de endividamento dos governos estaduais com a União superando todos os diques e barreiras que 
encontrou pela frente. Afinal, qual o segredo da hegemonia neoliberal? Por que é preciso canalizar o 
fundo púbico para o pagamento dos juros da dívida? 
33

 Falar em reorientação do Estado é significativo para compreensão de que ele não está ausente nas 
intervenções, pelo contrário, está bastante presente, intervindo em função da valorização e 
perpetuação do capital. Nesse sentido, os Estados nacionais estão amarrados às exigências da 
transnacionalização capitalista, e estão na contramão de posturas que subordinam o capital a 
qualquer forma de soberania popular. “O que desejam e pretendem, em face da crise contemporânea 
da ordem do capital, é erradicar mecanismos reguladores que contenham qualquer componente 
democrática de controle do movimento do capital. O que desejam e pretendem não é “reduzir a 
intervenção do Estado”, mas encontrar as condições ótimas (hoje só possíveis com o estreitamento 
das instituições democráticas) para       direcioná-la segundo seus particulares 
interesses de classe” (NETTO, 2012. p. 81. Grifos originais). 
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modernização da economia ocorresse gradativamente, afastando os trabalhadores 

das relações políticas e dos processos decisórios, especialmente do meio rural.  

Foi através do processo de colonização, no período dos grandes 

empreendimentos marítimos europeus, que o Brasil foi inserido na organização 

econômica internacional em sua fase mercantil. Uma parte significativa do hemisfério 

sul do continente americano foi colonizada por Portugal voltada para o mercado 

externo, baseada no sistema de plantagem34, com mão de obra escrava, o que 

passou a orientar a ocupação territorialidade colônia35 para a extração das riquezas 

naturais e produção agrícola. 

Florestan Fernandes (1975) reflete que esse processo de colonialismo se 

manterá e se complexificará após a “emancipação” nacional desses países, 

designando o que chama de “padrão de dominação externa na América Latina”. 

Diversos estudos apontam a persistência desse padrão, no que em um determinado 

momento histórico caracterizaram como neocolonialismo36, hoje complexificado pelo 

processo imperialista do capital desenfreado, que prossegue com fins econômicos e 

político-ideológicos. 

Essa marca no “universo latino” resultou em uma forma subalternizada e 

funcional de inserção do nosso capitalismo na dimensão internacional, traduzindo 

um quadro de dependência externa e segregação social profunda, que diz respeito 

às respostas econômicas, sociais e políticas igualmente específicas.  

                                                           
34

 Adotamos a recomendação de Jacob Gorender (2010) de substituir o anglicismo plantation pelo 
vocábulo plantagem, pois de acordo com esse estudioso “ As grandes explorações agrícolas com 
trabalho escravo, surgidas no continente americano à época do mercantilismo têm sido designadas, 
na literatura de língua portuguesa, pelo nome de plantation, vocábulo emprestado ao inglês e sempre 
impresso em itálico. Mas os ingleses [...] tomaram termo emprestado aos franceses. [...] o esdrúxulo 
consiste em que escritores de língua portuguesa precisem desse vocábulo estrangeiro a fim de 
indicar uma forma de organização econômica que Portugal teve muito antes  da França e da 
Inglaterra (nas ilhas atlânticas) e que no Brasil, apresentou-se sob um modelo clássico e de duração 
mais prolongada do que em outras regiões. Em lugar de plantation, alguns autores empregam 
“plantação” ou “grande lavoura”. Ambas as expressões lingüísticas sofrem de desvantagem de 
carência de univocidade, prestando-se a confusões. Proponho substituir plantation, em venáculo, por 
plantagem. Não se trata aí de inovação léxica, porquanto plantagem está há dicionarizada. Mas, 
sendo vocábulo em desuso na linguagem comum e de todo ausente na literatura historiográfica e 
econômica, terá significação unívoca, além de dispensar o grifo e a pronúncia à inglesa.” 
(GORENDER, 2010, p.119) 
35

 Vale destacar, dentre tantas outras importantes que abordam os ciclos econômicos no período 
colonial, a obra de PRADO JR(1996) 
36

 Sobre a função importante que teve o neocolonialismo para a dinamização da Revolução Industrial 
na Europa Florestan Fernandes diz: “Ele foi uma fonte de acumulação de capital nos países 
europeus, especialmente na Inglaterra, e originaram diversos mercados nacionais em crescimento 
postos sob reserva, vitais para o desenvolvimento do capitalismo industrial” (FERNANDES, F., 1975, 
p. 16) 
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Nesse sentido, podemos verificar a gravidade dos processos de produção do 

pauperismo na América Latina, desde então, atrelado a essa forma subalternizada 

de formação social, que tem usurpado pelo capitalismo internacional suas amplas 

riquezas naturais (produtos agrícolas, minérios, petróleo, água, etc.) e a implantação 

de uma industrialização que não alterou a estrutura de produção das desigualdades 

sociais. Ou seja, é peculiar ao nosso continente a implantação da industrialização 

sob o alicerce do padrão primário-exportador, sem a realização das reformas 

estruturais (agrária, urbana, tributária, etc.) para hospedar adequadamente o 

crescimento industrial. Tais características irão produzir na realidade do nosso país, 

um dos maiores índices de desigualdades do mundo. “A cidadania social restrita e 

hierarquizada está ligada, de diferentes maneiras, ao clientelismo do Estado 

brasileiro” (BOITO JR., 2006, p. 290). 

Essa condição histórica, que se reproduz na realidade latino-americana de 

diferentes formas, de acordo com as especificidades de formações sociais, fez 

emergir diversas lutas sociais no cenário continental, trazendo à tona, por exemplo, 

os movimentos camponeses. A satisfação de demandas das classes subalternas 

desse modo foi e continuará sendo fruto de conquistas por inúmeras e árduas lutas 

populares. 

O marco das transformações operadas de “cima para baixo” constitui o que 

Gramsci (2002) conceituou como revolução passiva. Tal conceito, elaborado pelo 

autor como uma ferramenta para o estudo do Ressurgimento na Itália permitiu-o 

vislumbrar, através do caráter do capitalismo contemporâneo, característico desse 

país, a sua incidência no desenvolvimento de uma luta de classes diferenciada. 

Nesse sentido, as transformações no Brasil sempre se forjaram pelo alto, sobretudo 

quando o poder dominante se sentiu ameaçado de alguma forma, operando um 

fortalecimento assombroso da lógica do favor e da submissão popular. Porém, as 

classes dominadas, ao contrário do que diz o senso comum, jamais estiveram 

“dormindo”. Encontram-se permanentemente inconformadas, e esporadicamente de 

uma forma um tanto fragmentada, subvertem a “ordem”. Tal processo é conceituado 

como “subversivismo esporádico e elementar”, em que, imersos em relações de 

poder tão lapidadas, as classes subalternizadas não conseguem canalizar sua 

indignação de forma orgânica e unitária, o que a tornaria mais eficaz. E aí, as 

classes dominantes não tardam em responder pela via do que Gramsci interpreta 

como revolução passiva, com o objetivo de restauração do poder num misto 
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combinado de renovação e restauração37. Para exemplificar esse processo no 

Brasil, podemos resgatar: a abolição da escravatura (1888), a proclamação da 

República (1889), a implantação do “Estado Novo” de Vargas (1930) e a imposição 

da ditadura empresarial civil-militar (1964). “É interessante observar que as 

revoluções passivas são sempre respostas a demandas das classes subalternas, 

embora estas não se manifestem ainda de forma organizada, capaz de torná-las 

protagonistas efetivos do processo de transformação” (COUTINHO, 2006, p. 101). 

Para além dos muros nacionais, mas em todo contexto continental, ao 

verificarmos que o capital em momento algum assistiu tranquilamente as 

manifestações populares, principalmente em contextos de crises, nos quais lançam 

diversos mecanismos para promover sua reestruturação, podemos recuperar a 

implantação de longas e truculentas ditaduras empresariais civis-militares entre as 

décadas de 1960 e 197038. Foi operada em diversos países do continente a fim de 

conter o perigo de clivagem à esquerda39 e recolocar a organização societária aos 

moldes capitalistas. Já nos marcos do acionamento da crise estrutural do sistema 
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 É importante ressaltar que Gramsci considera o conceito de revolução passiva como um critério de 
interpretação, e recusa a possibilidade de uma leitura “positiva” deste conceito. Podemos entender 
que o conceito de “revolução passiva” trabalhado por Gramsci ao estudar a formação do Estado 
burguês moderno na Itália, se refere a um processo de transformismo, uma forma complexa do 
processo sociopolítico quando diferentemente de uma revolução popular, feita “de baixo para cima”, 
do tipo jacobina, pressupõe sempre a presença de dois momentos: o da “restauração” (na medida em 
que é uma reação à possibilidade de uma efetiva e radical transformação “de baixo para cima”) e o da 
“renovação” (portanto muitas demandas populares são atendidas pelas velhas camadas dominantes). 
A leitura gramsciana sobre a “revolução passiva” é fundamental para o entendimento do papel do 
Estado brasileiro no desenvolvimento econômico, político e social pois apesar das diferenças em 
relação a Itália, as transformações aqui ocorridas sempre resultaram do deslocamento da função 
hegemônica de uma para outra fração das classes dominantes, sendo que estas classes, em seu 
conjunto, nunca desempenharam uma função hegemônica diante das massas populares. Sempre 
delegaram ao Estado – aos militares ou aos burocratas –, ao qual coube a função de “controlar” e, de 
acordo com as necessidades, reprimir as massas subalternas. Esta foi a forma encontrada pela 
burguesia brasileira para fazer a transição para o capitalismo, o modelo de “revolução passiva”. 
38

 O contexto de crise e estagnação econômica já sentido a partir dos primeiros anos da década de 
1960, mesclado a outros “fatores, convergem de modo a promover convulsões e crises políticas que 
começam com a radicalização da Revolta Guatemalteca, sob o governo de Jacob Arbenz, e com a 
Revolução Boliviana de 1952. Prosseguem com o suicídio de Vargas no Brasil e a derrubada de Juan 
Domingo Perón na Argentina, continuam com o movimento ferroviário no México e com a Revolução 
Venezuelana de 1958 e culminaram, em 1959, com a Revolução Cubana” (MARINI, 2010, p. 114). No 
Brasil, as intensas mobilizações pelas reformas de base amplamente fortes na década de 1960 
traziam à público a denúncia de traços profundamente característicos de nossa formação sócio 
histórica, como o “desenvolvimento” do capitalismo sem operação de reformas e a privação da 
população das decisões políticas. Como de praxe, pela via da revolução passiva, esse processo foi 
dilacerado pela imposição da ditadura empresarial civil-militar em 1964. 
39

 Diante do temor propagado em torno do comunismo diante das experiências de Cuba em 1959, os 
Estados Unidos sob o governo de Kennedy, no contexto da Guerra Fria, lança o programa Aliança 
para o Progresso, que nada mais foi do que uma intimidação com face solidária para “readequação” 
capitalista e controle político dos países latino-americanos. O programa oferecia “ajuda” externa aos 
países latinos para aquecer seu “desenvolvimento” nos moldes burgueses. 
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nos países “centrais”, a funcionalidade dessas ditaduras se situa na edificação de 

bases para o domínio financeiro e da ampliação da desnacionalização da economia, 

momento em que a dívida externa cresceu de modo disparado. Assim, apesar de 

alguns momentos de crescimento econômico, como o caso do “milagre econômico 

brasileiro”, nossos países permanecem sujeitados ao “subdesenvolvimento”, quando 

não, agravados nele.  A partir de 1980, sob os auspícios da restauração sistêmica-

mundial, 

 

[...] o debate sobre desenvolvimento econômico e social saiu de cena para 
dar lugar à agenda política neoconservadora sobre liberalização e 
desregulamentação dos mercados, estabilidade dos preços e privatização 
dos bens públicos (CHESNAIS, 2002 apud CASTELO, 2010, p. 193) 

 

Tendo assim o solo para o plantio das transformações do sistema global, a 

“crise estrutural do capital” anteriormente colocada, agravou esses velhos problemas 

históricos e operou feições peculiares, ainda que totalmente vinculada a um 

comando geral, pois o capitalismo ainda que mundialmente articulado, necessita dos 

países particulares para concretizar suas políticas. 

 

Na América Latina, os efeitos devastadores da crise financeira e a explosão 
da crise da dívida externa nos anos 80 levam a um reforço do modelo que 
vinha sendo aplicado em alguns países desde meados da década anterior 
pelo Banco Mundial, o FMI e o governo dos EUA, no chamado “Consenso 
de Washington” (SOARES, 2002, p. 14) 

 

Diante do que muitos chamaram de “década perdida” na América Latina, em 

fins da década de 1980, foram manejadas pelas forças imperialistas norte-

americanas reformas necessárias a serem impostas ao nosso continente para 

superar seu estado de estagnação econômica, aumento da inflação e da dívida 

externa nos marcos do seu domínio, consubstanciadas no conhecido “Consenso de 

Washington”, que modelou os ajustes neoliberais implantados com mais rigor e 

amplitude a partir da década de 1990. Tal “Consenso” significou não só um mero 

encontro ou trâmite diplomático, mas o marco de uma época que prescreve suas 

receitas até o presente momento histórico. 

 

Diversos países iniciam seus processos de ajuste nos anos 1980, com 
reformas parciais como a financeira e a renegociação das dívidas. Mas é a 
partir do final dos 1980 e, sobretudo início dos 1990 que a maioria dos 
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países latino-americanos desencadeia e/ou avança nos ajustes e nas 
reformas. (SOARES, 2002, p. 23) 

 

Entre as distinções da particularidade brasileira, ao contrário de outros 

países, paradoxalmente, os anos 1980 foi palco de um caldo de mobilizações de 

massa, movimentos sociais40, sindicais e insurgências. São exemplos: a explosão de 

greves (1978-1980), a criação do Partido dos Trabalhadores (1980), o surgimento do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (1984), o movimento pela 

Constituinte (1985-1988), a constituição de Fóruns Nacionais de Luta pela Moradia e 

Reforma Urbana, movimentações feministas, de negros, etc. Tal clima, influenciado 

pelo fervor das mobilizações pela redemocratização do país também foi guinado 

pela estratégia burguesa de transição democrática construída “pelo alto”, em que vai 

caracterizar o que diversos estudiosos chamam de “transição negociada” da ditadura 

à “democracia”. A entrada dos 1990 também foi palco de surgimento de 

mobilizações e lutas sociais, porém, foram sendo dilaceradas pela aceleração e 

exigências do processo de implantação dos ajustes neoliberais. 

O receituário previsto exige o empenho no equilíbrio fiscal, implicando 

profundas medidas de austeridade, “o que passa inevitavelmente por um programa 

de reformas administrativas, previdenciárias, fiscais e um corte violento no gasto 

público”41. Dessa forma, foi colocado como condição para os países latino-

americanos que só voltariam a circular no sistema financeiro internacional (já que 

foram afastados por conta da dívida externa), se colocassem em prática essas 

políticas. Como diz o mesmo autor, pensam as “cabeças neoliberais”: “não há 

                                                           
40

 Dentro da abordagem clássica há diferentes vertentes e enfoques em disputas em torno da 
compreensão sobre o que é movimentos sociais. Considerando que nas teorias clássicas há uma 
lógica de compreensão da realidade dentro do funcionalismo, no contexto de intensificação industrial 
e urbana, a preocupação era apreender de que forma as conturbações explicitam ameaça a ordem 
vigente. Para alguns trata-se de ação coletiva, de matriz acionista, episódica, individual, particular 
enquanto outros estudiosos usam o termo movimentos sociais. Ambas as denominações derivam de 
leituras criminalizadoras e fragmentadores da realidade urbana e industrial em que alguns sujeitos 

não conseguem se adaptar. Para maior aprofundamento vale consultar as leituras de GOHN (2008). 
Já na abordagem contemporânea a partir de determinados estudos, em geral, buscam complementar 
ora substituir as organizações “clássicas” dos trabalhadores (que se ligam diretamente à relação 
capital versus trabalho), como partidos e sindicatos na reconfiguração das lutas sociais. O estudo de 
Braz (2000) polemiza que muitas análises se encaminharam na perspectiva de que as lutas sociais 
se deslocaram da esfera da produção para a esfera da reprodução, o que inclui também o debate 
sobre o falso deslocamento da centralidade do trabalho nos tempos atuais. Porém ressaltamos que é 
necessário observar que os movimentos sociais contemporâneos traduzem respostas coletivas pelo 
particular momento histórico demarcado, que traz em seu bojo diferentes condições históricas para a 
luta e resistência dos trabalhadores. 
41

 José Luís Fiori em 04 de setembro de 1996 em comunicação feita no Centro Cultural Banco do 
Brasil (RJ) Disponível em: <http://www.dhnet.org.br>. Acesso em 31/07/2017  
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confiança para emprestar dinheiro a quem não tenha o orçamento fiscal equilibrado, 

não tenha uma moeda estável, não tenha economia aberta e os mercados 

financeiros desregulados” (SOARES, 2002). Deslancha-se, pois, as políticas 

neoliberais como padrão de governo em nosso continente42. 

A contra face das políticas neoliberais a partir do (des)ajuste proposto pelo 

“Consenso de Washington” foi o aumento da desigualdade e da pobreza, e para 

escamotear a responsabilidade nos efeitos dessas políticas, o próprio Banco 

Mundial passa a efetuar uma segunda etapa do ajuste a partir das medidas já 

mencionadas, com destaque para o desenvolvimento territorial sustentável que, 

notoriamente, amenizam a pobreza de um lado e de outra a retroalimenta.43 Grosso 

modo, a pobreza se tornou mais um negócio para o império dos mercados. 

Adensando o debate, Lustosa (2012) destaca em sua análise que se trata da 

transição para o “Pós-Consenso de Washington”, em que as agências multilaterais 

do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD) financiam 

o desenvolvimento, alterando as relações entre Estado, mercado e sociedade. 

Assim, o “setor social” ganhou status de igualdade junto à economia e à 

política. O discurso era de investimento no “social”, mas destacando de forma 

recorrente a restrição de recursos públicos. No âmbito do desenvolvimento rural, 

permaneceu a política do estímulo ao crescimento do setor rural não agrícola, 

priorizando o deslocamento da produção para as esferas da circulação e do 

consumo para suprir os interesses do capital. Assim, a “reforma agrária” institucional 

abandonou por completo qualquer enfrentamento à grande propriedade privada e 
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 Se olharmos a história anterior ao desenvolvimento desse processo de recomposição no Brasil, 
podemos verificar que nunca houve em nosso país gastos sociais abundantes para serem cortados, 
nunca ouve a implantação de um “Estado de Bem-Estar” como em países de capitalismo central. No 
máximo houve o período caracterizado pelo padrão Desenvolvimentista. A construção da 
“Constituição Cidadã” em 1988 foi inviabilizada em sua real efetivação pelas políticas de contenção 
do neoliberalismo. Tal aspecto histórico irá agravar a perversidade dos resultados dessa dinâmica em 
nossa realidade 
43

 Nota-se que José Eli de Veiga se destaca como um dos pesquisadores brasileiros que apostam na 
modernização da agricultura familiar, a partir do modelo estadunidense, para desenvolver 
“sustentavelmente” o meio rural brasileiro. Na obra Desenvolvimento sustentável – o desafio do 
século XXI (Rio de Janeiro: Garamond, 2010), o autor expõe, sob a influência de Ignacy Sachs (uma 
referência teórica internacional no debate sobre desenvolvimento) a sua visão “animadora” do 
empreendimento no desenvolvimento sustentável.Muitas das iniciativas e políticas na perspectiva do 
“desenvolvimento sustentável” são herdeiras das contribuições de Sachs, especialmente a partir dos 
anos 70.Seu esforço tem sido de buscar aliar planejamento e justiça social incorporando outras 
disciplinas à temática do desenvolvimento, como as ligadas à questão social e ambiental, propondo 
uma conciliação de classes para superar o desemprego, a informalidade, a exclusão. O que acaba 
por se conformar no interior das arestas da relação social capitalista, almejando a “inclusão” social 
através de uma economia sustentada e da sustentabilidade ecológica. 
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focou no crescimento do setor de serviços e de processamento de alimentos, bem 

como em políticas compensatórias e paliativas, como o Bolsa Família. Trata-se, 

portanto, fundamentalmente de uma política de “inclusão social” pela via do 

consumo. Com efeito, a saída do atraso rural, caracterizado pela pobreza e pela 

miséria, se daria pelo consumo. Não obstante, Lustosa (2012) observa que é o 

âmbito produtivo que financia as próprias políticas sociais, tornando questionável 

esse deslocamento de investimento: 

 

Mas, é preciso esclarecer que a redução do emprego numa economia de 
mercado tem reflexos no sistema de seguridade social, alterando a oferta e 
os níveis de serviços e as oportunidades, diferente dos moldes que fora o 
sistema de bem-estar social. Isso inevitavelmente terá reflexos nos 
programas de proteção social e nas políticas sociais, colocando em questão 
a capacidade de redução das desigualdades previstas pelo governo a partir 
das políticas assistencialistas, no caso, o Bolsa Família. (LUSTOSA, 
2012,p. 227-8) 

 

Portanto, a ideia que prevalece é de um “crescimento equitativo” a partir do 

“revisionismo” do neoliberalismo. Ou seja, mantêm-se como seu núcleo duro as 

privatizações, as descentralizações e a focalização, mas combinando a 

macroeconomia com políticas que combatam seus efeitos sociais. Num país como o 

Brasil, cujos índices de pobreza rural são alarmantes, este tipo de política (que 

propõe como resolução dos conflitos sociais não o combate à lógica do mercado e 

sua permanente expansão, mas a integração da pobreza ao circuito do mercado), 

encontra terreno fértil.   

O estudo de Castelo (2010) nos mostra que em fins dos anos de 1990, há 

uma nova modificação no contexto político do nosso continente, pois o 

neoliberalismo manifesta com clareza seu fracasso econômico em garantir 

condições de vida digna, vide desmantelamento de direitos sociais, aumento de 

desemprego, exaustão das relações trabalhistas, etc. Assim, recupera que a crise 

argentina de 2001 é uma referência nesse sentido e “as reações populares não 

tardaram a acontecer e a América do Sul vivencia um novo contexto histórico, indo 

em direção contrária do resto do mundo” (CASTELO, 2010, p. 193). Derivam dessa 

“janela” também as formas de governos chamadas de “novo-desenvolvimentismo”, 

que se caracterizam por ter uma aparência progressista, mas que na verdade não 

superam o projeto neoliberal – pelo contrário, na maior parte das vezes o reafirmam; 

no máximo, escapam levemente de sua ortodoxia. Tal proposta se apresenta “como 
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uma „Terceira Via‟, na disputa pela hegemonia ideopolítica para a consolidação de 

uma estratégia de desenvolvimento alternativa aos modelos de vigência na América 

do Sul” (CASTELO, 2010, p. 194)44. 

Sumariamente, o empenho na racionalização da barbárie por aqui tem como 

exemplos de manifestações visíveis no momento atual: a abertura da economia para 

exterior livre de compromissos prioritários com a população, colocando a 

competitividade em um pedestal destacado pela via do Estado; o pagamento da 

dívida externa como prioridade em detrimento do atendimento das necessidades 

sociais básicas, o aumento dos níveis de concentração de riqueza, alargando as 

desigualdades econômicas e sociais; o mando e desmando dos organismos 

internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial (BM), e 

outros vinculados à Organização das Nações Unidas (ONU) nas soberanias 

nacionais, os quais vêm desempenhando um papel cada vez mais político; a 

intensificação e diversificação das formas de extração de mais-valor, erodindo 

profundamente o estatuto do trabalho; uma profunda especialização na exploração 

da diversidade de nossos recursos naturais, pela via militarizada, causando vasto 

extermínio de nossos povos originários45 e a tentativa de padronização de suas 

respectivas culturas; a transferência de bens e serviços públicos às empresas e 

organismos privados, produzindo cortes assustadores nos gastos sociais e violação 

de direitos; a criminalização da pobreza e o acionamento constante da repressão no 

trato nas insurgências populares; o incremento nos coronelismos locais e 

institucionais, o assistencialismo e a focalização das políticas sociais no que 

chamam de “erradicação da pobreza”. 

Na esteira da atualização do debate nos deparamos com as inquietantes 

provocações intelectuais de Virginia Fontes (2010), sobre a discussão da 

acumulação por espoliação46, na qual apresenta a teoria do capital-imperialismo 

como uma nova fase do imperialismo que, grosso modo, se caracteriza pela 

                                                           
44

 São exemplos dessa direção, a atuação dos governos de Lula no Brasil (2003-2006/2007-2010), de 
Néstor Kirchner na Argentina (2003-2007) e Michele Bachelet no Chile (2006-2010). 
45

 “Em 2012, 60 índios foram assassinados no Brasil. Segundo relatório do Conselho Indigenista 
Missionário (CIMI), o número cresceu em relação a 2011 – quando 51 indígenas foram mortos” 
(ARRUDA, 2013). Matéria disponível em: <http://www.estadao.com.br/>. Acesso e 31/07/2017 
46

 Importante destacar que embora haja similitudes e diferenças na argumentação, para autores como 
David Harvey (2004) e Virginia Fontes (2010), a espoliação ou a acumulação primitiva é um processo 
que permanece até o tempo presente. Ademais, para romper com a sujeição ao trabalho é preciso 
abolir com a divisão entre campo e cidade, especialmente com o isolamento cultural no campo. Essa 
seria uma das primeiras condições para uma vida comunal a partir da associação dos trabalhadores 
em substituição à economia política do capital. 



40 
 

permanência do processo de expropriação de territórios, aliada à ofensiva contra os 

direitos dos trabalhadores, apelando para o seu apassivamento por meio da 

convocação das organizações da sociedade civil para mediarem os conflitos sociais 

e ambientais. Não cabe adensar essa discussão, nos limites desse trabalho, mas é 

importante situar que existe esse debate e que incide, de alguma forma nas políticas 

públicas. Na sequência, situam-se os riscos da reprimarização da economia com 

base num modelo de desenvolvimento agrícola ancorado no mercado de terras e 

nas políticas de crédito (DELGADO, 2012) que, em síntese, são dominados pelos 

ditames do mercado financeiro. Trata-se de um modelo que se expressa no campo 

brasileiro pelo agronegócio, cuja base tecnológica para aumento da produtividade 

supõe, em geral, grandes extensões de terra e não absorve grandes contingentes de 

trabalhadores no processo produtivo. Sendo assim, tal modelo, além de agravar os 

conflitos no campo em nome do desenvolvimento, mantém a economia brasileira 

vulnerável diante da volatilidade dos preços dos produtos commoditizados, voltados 

para a exportação. 

Tendo em vista esse contexto desfavorável, quais são os desafios para a 

classe trabalhadora? Para Antunes (2010) o desafio inicial é a necessidade de 

retomar a identidade de classe para formar uma unidade de luta. É urgente e 

necessário projetos mais audaciosos que fortaleçam a identidade de classe para 

transformações que apontem para tempos melhores. É fundamental que a classe 

trabalhadora retome radicalmente sua autonomia, seu protagonismo, sua identidade 

e reformule sua agenda de lutas e estratégias políticas para consolidar um novo 

projeto societário em tempos de barbárie.  

Apesar de mudanças sofridas nas configurações do capitalismo ao longo da 

história para se perpetuar, sua essência motriz continua intacta: propriedade privada 

e exploração da força de trabalho. É assim que, de mãos dadas com esse 

receituário global, verifica-se o avanço do chamado pós-modernismo, que apesar de 

se constituir com diferentes perfis, em geral se alicerçam na crítica à Razão moderna 

na negação da perspectiva de totalidade e na defesa do esgotamento de 

possibilidades de transformação emancipatória pela via da contradição capital 

versus trabalho. Carlos Nelson Coutinho, com base em Frederic Jameson (2007), 

nos diz que “com maiores ou menores mediações, o chamado pós-modernismo é a 

superestrutura ideológica da contra-reforma neoliberal”. (COUTINHO, 2006, p. 113). 
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À luz desses breves apontamentos sobre questões históricas que se 

“modernizam conservando-se”, o desenvolvimento (in)sustentável do atraso no 

território brasileiro  refletem contradições e complexidades para sua reversão. O 

desafio é não subestimá-las e qualificá-las a fim de possibilitar vias de intervenção 

promissoras, visto que as tramas para manter o capital fortalecido na região vêm de 

diversas formas, inclusive com a implementação do chamado “novo-

desenvolvimentismo”. O que contribui para “obscurecer as possibilidades 

revolucionárias de rompimento com os elos fortes do subdesenvolvimento na região, 

tal como vem ocorrendo na Venezuela, na Bolívia e no Equador, com a luta dos 

seus povos pela construção do “socialismo do século XXI” (CASTELO, 2010, p. 

209). 

Na esteira da reconfiguração do Estado, diante da resposta do capital à crise 

de acumulação, cabe indagar qual o seu papel dos chamados projetos de 

desenvolvimento sustentável (PDS) nas políticas de assentamento rural voltadas 

para a reforma agrária? Em que medida as proposições do Desenvolvimento 

Sustentável, com ênfase na sustentabilidade ambiental promove a sustentabilidade 

social? É possível assegurar a sustentabilidade social sob o modo de produção 

capitalista? Veremos adiante como se dá a discussão da sustentabilidade ambiental 

no meio rural. 

 

 

1.3 A Questão Agrária no processo histórico de acumulação capitalista  

 

O debate a respeito da questão agrária apresenta antigos e novos 

elementos que podem ser interpretados de diversas formas, de acordo com a ênfase 

que se quer dar aos diferentes objetos de estudos da realidade agrária. Entretanto, 

partimos do conceito de questão agrária como o conjunto de interpretações da 

realidade agrária em que se procura explicar como se organiza a posse, a 

propriedade e o uso da terra. Isso significa dizer que os problemas referentes à 

questão agrária estão: 

 

[...] relacionados essencialmente à propriedade da terra, consequentemente 
à concentração da estrutura fundiária; aos processos de expropriação, 
expulsão e exclusão dos trabalhadores rurais: camponeses e assalariados; 
a luta pela terra, à violência contra os trabalhadores, à produção, 
abastecimento e segurança alimentar; aos modelos de desenvolvimento da 
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agropecuária e seus padrões tecnológicos, às políticas agrícolas e ao 
mercado, ao campo e à cidade, a qualidade de vida e dignidade humana. 
Por tudo isso, a questão agrária compreende as dimensões econômica, 
social e política (FERNANDES, 2001, p. 23). 
 
 

Concordamos com o pensamento de Fernandes (2001) ao afirmar que a 

questão agrária é o conjunto de problemas relativos ao desenvolvimento da 

agricultura, agropecuária e das lutas de resistência dos trabalhadores que são 

inerentes ao processo desigual e contraditório das relações capitalistas de produção 

que vão se apresentando através de características diversas nos distintos estágios 

de desenvolvimento capitalista. 

De acordo com Stédile (2012) a origem da expressão questão agrária vem 

dos primeiros estudiosos que, a partir do século XVIII e até o século XX, analisaram 

o desenvolvimento do modo de produção capitalista, ficando conhecidos como 

pensadores clássicos são eles: Chayanov (maior expoente da Escola de 

Organização da Produção), Kautsky e Lênin (duas das maiores referências 

marxistas)47. 

Como vimos, O movimento de expropriação dos meios de produção dos 

trabalhadores se dá de forma violenta e por meio de uma luta ferrenha contra o 

poder feudal e seus privilégios, que significavam entraves para o desenvolvimento 

da nova estrutura econômica que estava surgindo. Assim, o que marca a época da 

acumulação primitiva do capital é a expropriação súbita e violenta dos meios de 

produção e subsistência dos trabalhadores do campo, que são lançados no mercado 

de trabalho como “proletários livres como pássaros” (Marx, 1985, p. 263). Marx bem 

ressalta que: 

A expropriação da base fundiária do produtor rural, do camponês, forma  
base de todo o processo. Sua história assume coloridos diferentes nos 
diferentes países percorre as várias fases em sequência diversa e em 

                                                           
47

 A interpretação que Kautsky tinha sobre o campo é que o capitalismo iria sucumbir outras formas 
que não fossem naturais desse sistema, tal como o campesinato, uma vez que o capitalismo só 
abrangeria duas classes: a burguesia e o proletariado. Já Lênin, inferiu uma dura critica contra as 
concepções políticas de Kautsky, apesar de concordarem sobre o desaparecimento da classe 
campesina para o sucesso do socialismo. Dando atenção também a uma análise da economia rural, 
em que traz uma diferenciação social como essência da tese do desaparecimento do campesinato. 
Essas diferenciações sociais dão margem a ocorrências de camponeses ricos, que de fato iriam se 
transformar em burguesia, sendo que a maioria dos camponeses iriam empobrecer a ponto de terem 
que se transformar em proletários. E em contraponto, as contribuições de Chayanov, que 
desenvolveu seus pensamentos sobre a concepção de que relações de produção não-capitalistas, 
tais como o campesinato, são inerentes ao próprio modo de produção capitalista, dessa forma, o 
campesinato não iria ser extinto pela inserção do capitalismo no campo, mas sim, subordinado a ele 
(OLIVEIRA, 1986). 
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diferentes épocas históricas. Apenas na Inglaterra, que, por isso, tomamos 
como exemplo, mostra-se em sua forma clássica (MARX, 1985, p. 263). 
 

 

Como bem elucida o autor, o “prelúdio do revolucionamento que criou a base 

do modo de produção capitalista ocorreu no último terço do século XV e nas 

primeiras décadas do século XVI” (ibidem, p. 264), quando uma massa de 

trabalhadores foi lançada no mercado de trabalho pela dissolução dos séquitos 

feudais. E foi o próprio grande senhor feudal que em oposição à realeza e ao 

parlamento quem criou um proletariado incomparavelmente maior mediante 

expulsão violenta do campesinato da sua base fundiária. Esse é o fundamento da 

constituição da questão agrária. 

Mais adiante, Marx ainda destaca que o povo do campo ao ter sua base 

fundiária expropriada e dela ser expulso, “foi enquadrado em leis grotescas de 

terroristas numa disciplina necessária ao sistema de trabalho assalariado por meio 

do açoite, do ferro, da brasa e da tortura” (Marx,1985, p. 277). Mas, mesmo com 

toda essa violência o capital consegue naturalizar-se enquanto relação social, pois, 

na evolução do seu processo produtivo consegue desenvolver uma classe de 

trabalhadores que através da “educação, tradição, costume, reconhece as 

exigências daquele modo de produção como leis naturais e evidentes” (Marx,1985, 

p. 277). Pois, é a partir da expropriação e da expulsão de parte do povo do campo, 

não apenas seus meios de subsistência e seu material de trabalho são liberados 

para o novo capital industrial, mas criam também o mercado interno. O que antes 

era produzido pelo camponês e sua família era destinado a sua própria subsistência, 

ou seja, as matérias-primas por ele produzido, em sua maior parte era por ele 

mesmo consumido. “Essas matérias-primas e seus meios de subsistência tornaram-

se agora mercadorias: o grande arrendatário as vende e nas manufaturas encontra 

ele seu mercado” (ibidem, p.283). Ou seja, toda a produção que antes era autônoma 

e auto-suficiente agora é destinada e subjugada ao atendimento do mercado para 

abastecer o capital industrial. 

 

Assim, com a expropriação de camponeses antes economicamente 
autônomos e sua separação de seus meios de produção, se dá no mesmo 
ritmo a destruição da indústria subsidiária rural, o processo de separação 
entre manufatura e agricultura. E somente a destruição do ofício doméstico 
rural pode proporcionar ao mercado interno de um país a extensão e a 
sólida coesão de que o modo de produção capitalista necessita (MARX, 
1985, p. 284). 
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Todas essas transformações serviram de base para mais adiante a grande 

indústria revolucionar todo o processo de produção e acumulação capitalista, pois, 

somente a grande indústria vai fornecer, com as máquinas, a base constante da 

agricultura capitalista, expropriando radicalmente a imensa maioria do povo do 

campo e completará a separação entre a agricultura doméstica e a indústria rural 

doméstica. Assim, é somente ela que conquista para o capital industrial todo o 

mercado interno. 

A partir do que foi explicitado por Marx ao tratar acerca da acumulação 

primitiva evidenciamos que a relação capital tem uma gênese histórico-concreta, 

pois não se trata de uma transformação direta de escravos e servos em 

trabalhadores assalariados, portanto, mera mudança de forma, significa sim a 

expropriação dos produtores diretos no mundo rural e a dissolução da propriedade 

privada baseada no próprio trabalho. Propriedade privada que é antítese da 

propriedade social e subjugada de maneira brutal no decorrer da história.  

A partir destas colocações entendemos que a origem do capitalismo, 

segundo Marx, não foi um processo histórico idílico, puro, celestial; de modo oposto, 

Marx descreve o nascimento do capitalismo como resultado da conquista colonial, 

dos saques, roubos e assassinatos. Em resumo, a violência foi a parteira do capital.  

Nesse bojo, segundo Hegedüs (1984), a formulação da questão agrária e 

camponesa no marxismo se relacionou com as tendências constituídas dentro do 

socialismo europeu em torno da controvérsia que se convencionou chamar “Debate 

sobre a Rússia”. No entanto, podemos observar alguns apontamentos sobre o papel 

do campesinato em Marx (1977) quando este apontou a situação dos camponeses 

na França em 1848, no texto O 18 Brumário de Luís Bonaparte: 

 

as velhas forças da sociedade se haviam agrupado, reunido, concertado e 
encontrado o apoio inesperado da massa da nação: os camponeses [...] que 
se precipitaram de golpe sobre a cena política depois que as barreiras da 
Monarquia de Julho caíram por terra.  [...] na medida em que existe entre os 
pequenos camponeses apenas uma ligação local e em que a similitude de 
seus interesses não cria entre eles comunidade alguma, ligação nacional 
alguma, nem organização política, nessa medida não constituem uma 
classe. São, consequentemente, incapazes de fazer valer seu interesse de 
classe em seu próprio nome, quer através de um Parlamento quer através 
de uma convenção. (MARX, K.1977, p. 208-277) 

 

De tal modo, em um primeiro momento, as observações de Marx (1977) com 

relação ao camponês conservador fizeram com que, no decorrer do século XIX, o 
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movimento operário e socialista do Ocidente, nas suas fases iniciais, praticamente 

deixasse de lado a questão agrária e camponesa. O campesinato era visto como 

uma camada social em vias de extinção proveniente da ordem feudal que 

sucumbiria na medida em que o capitalismo se revelasse. Todavia, Martins (1995) 

ao estudar os conceitos de movimentos político e pré-político inseridos na realidade 

brasileira, propõe uma relativização do conceito no que se refere aos movimentos 

camponeses, uma vez que, é preciso compreender as estruturas aos quais estão 

submetidos e os agentes que se inserem nessa luta. Tarefa nada fácil como verá no 

caso do assentamento Osvaldo de Oliveira. 

O desconhecimento da vida e da realidade do camponês, e sobretudo da 

história dos camponeses, leva a uma superestimação do misticismo e ao 

desconhecimento das formas peculiares do seu materialismo. Leva, sobretudo, a 

confundir a religião camponesa como a causa do caráter pré-político dos 

movimentos e das lutas camponesas. Isso impede que veja a condição do caráter 

pré-político na própria estrutura social em que se insere o camponês. O localismo e 

o misticismo do campesinato não podem ser explicados como limitações de classe 

dos camponeses, mas devem ser buscados nas condições sociais de classe 

(MARTINS,1995, p.31). 

Percebemos que a especificidade camponesa gerou um debate que se 

coloca recorrentemente, principalmente pela permanência desse estrato social e seu 

papel nas revoluções do século XX, como o caso da Rússia (1905-1907 e 1917), do 

México (1910), China (à partir de 1921), Argentina (1954), Cuba (1958). Diante 

disso, Lenin é considerado o primeiro autor dentro do marxismo a pensar de forma 

mais resoluta a questão agrária e camponesa e seu pensamento influenciou e 

influencia as propostas de alternativa social, política, econômico e/ou cultural 

existentes, das mais diversas formas e conotações. 

Tendo como ponto de partida as reflexões de Marx, Lenin (1982), ao analisar 

o desenvolvimento do capitalismo e da questão agrária na Rússia, defendia que as 

leis gerais do capitalismo regiam todos os setores da sociedade, perpassando 

também a produção camponesa e a agricultura familiar. Para o autor, a ruína do 

campesinato não impediria a formação do mercado interno. Ao contrário, trata-se de 

um processo indissociável do desenvolvimento da indústria. Trata-se de uma 

contribuição importante até os tempos atuais por perceber a heterogeneidade do 
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mundo rural, cuja tendência era a separação entre proletariado e burguesia no 

interior do campesinato. 

A referência teórica do conceito de revolução passiva, elaborado por Antonio 

Gramsci constitui um instrumento-chave para examinar esse processo (num primeiro 

momento, os eventos da formação do Estado nacional moderno na Itália; isto é, o 

período histórico do chamado Risorgimento italiano) com a perspectiva de 

conceituar processos de modernização promovidos pelo alto, nos quais a 

conciliação entre diferentes frações das classes dominantes é um recurso para 

afastar a participação das massas populares na passagem para a “modernidade” 

capitalista. 

O paralelo entre a “Revolução de 1930” e o Risorgimento italiano se reforça 

na medida em que, a burguesia industrial no Brasil, abriu mão de sua função 

hegemônica (isto é, como liderança intelectual, moral e política) em benefício de 

uma nova força (o Estado Novo, no Brasil, tal como foi o papel do Piemonte, na 

Itália) que fizesse valer seus interesses. 

Como podemos observar os interesses de um Estado dominante não 

prioriza um projeto social com amplitude para suprir as reais necessidades sociais. A 

forma de representatividade política efetivada pelos seus agentes não compreende a 

enorme responsabilidade que possui através da sua função social, sobretudo por 

não pertencer a um sistema de educação que se proponha formar e capacitar 

indivíduos das camadas populares, continuando assim por perpetrar as 

desigualdades sociais que separam a classe dominante das classes dominadas. 

Podemos comprovar essa perpetuação do poderio do Estado na fala de Carlos 

Nelson Coutinho quando nos diz que 

 

Menos consensual é a constatação de que muitos dos traços dessa 
formação estatal brasileira ora em crise têm raízes já no início da nossa 
história. Isso significa que o Brasil se caracterizou até recentemente pela 
presença de um Estado extremamente forte, autoritário, em contraposição a 
uma sociedade civil débil, primitiva, amorfa (COUTINHO, 2006, p. 173). 

 

Ao retratar o caso específico de desenvolvimento capitalista na Alemanha e 

no Japão, os quais realizaram revoluções burguesas vindas de cima, Barrington 

Moore Junior demonstra que o processo de modernização de sua sociedade 

alicerçou-se sobre um processo de industrialização condicionado pelo pacto político 

tecido entre a burguesia e os terratenentes. Deste modo, as revoluções burguesas 
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na Alemanha e no Japão não seguiram a versão clássica, como no caso da 

Inglaterra, da França e dos Estados Unidos, pois foram revoluções burguesas 

parciais, visto que não destruíram efetivamente as estruturas sociais, políticas e 

econômicas do antigo regime. Assim, o pacto político orquestrado no interior do 

Estado nacional alemão e japonês aprofundou os laços políticos entre os 

terratenentes e a burguesia, excluindo os proletariados e os camponeses do direito 

pleno à democracia e à cidadania. Tal processo classificado como modernização 

conservadora revela que houve a penetração das forças produtivas tipicamente 

capitalistas na agropecuária nacional tanto que a estrutura fundiária, ao longo dos 

séculos, manteve-se concentrada, mormente nas grandes unidades de exploração 

agropecuária.   

Diferentemente da via de desenvolvimento objetivadas na Inglaterra, França 

e Estados Unidos da América - tendo em vista que as revoluções burguesas que se 

cristalizaram nestes últimos Estados nacionais determinaram violentas rupturas com 

o Antigo Regime, constituindo, assim, uma base econômica e social independente 

que desembocou em sociedades capitalistas e democráticas - as revoluções 

burguesas na Alemanha e no Japão não seguiram a versão clássica operadas 

nesses países, mas a partir do que Lênin conceituou como via prussiana”, em que a 

grande propriedade pré-capitalista transforma-se, gradativamente, em empresa 

capitalista. As relações de trabalho mantêm aspectos da coerção extra-econômica 

que as caracterizavam e os antigos proprietários, ao garantirem a manutenção das 

formas econômicas em que se apoiam, conseguem manter papel proeminente no 

aparelho de Estado e, assim, orientar o próprio processo de modernização. Segundo 

Coutinho. o conceito leniniano de “via prussiana” foi elaborado “com o objetivo 

principal de conceituar a modernização agrária”, enquanto que o conceito de 

“revolução passiva” de, Gramsci, buscaria determinar processos sociais e políticos 

de transformação „pelo alto‟”. Assim, notamos aqui uma certa vinculação da noção 

de “via prussiana” às questões infra-estruturais, enquanto que o conceito 

gramsciano revelaria maior preocupação com os aspectos superestruturais, e mais 

propriamente políticos da transição. Já o “modelo americano”, ou “clássico”, ou 

ainda, “democrático”, se caracteriza pela destruição da grande propriedade pré-

capitalista, fracionada em pequenas propriedades camponesas. As relações 

capitalistas no campo nasceriam do processo de diferenciação entre os 
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camponeses, e o desenvolvimento do capitalismo não encontra obstáculos pré-

capitalistas, o que permite um rápido desenvolvimento das forças produtivas. 

As análises desses autores são fruto de seu tempo histórico e, apesar de se 

mostrarem insuficientes para tratar da realidade na atualidade, têm uma contribuição 

fulcral para a compreensão da política ambiental integrada e submetida à lógica do 

capital. Não vivemos a mesma realidade do capitalismo desses países, certamente 

as respostas do passado não serviriam para nossa realidade atual, no entanto, ainda 

há divergências fundamentais que permeiam o debate da natureza e sociedade no 

século XXI cujo debate travado por esses autores não perdeu sua atualidade. 

Destarte não cabe, nos limites desse trabalho, esgotar esse debate nem conciliar 

essas concepções políticas e teóricas divergentes, mas chamar a atenção para os 

seus desdobramentos teóricos e políticos no campo do estudo de ação das classes 

sociais de forma a construir instrumentais não restritos ao capitalismo. 

 

 

1.3.1 Questão agrária à brasileira: fundamentos e a influência dos organismos 

internacionais 

 

O processo de constituição da “questão social” no Brasil tem como base a 

questão agrária que se manifesta na atualidade sobre velhas e novas roupagens, 

ocasionadas pelo processo de inserção e expansão do capital financeiro no campo. 

De acordo com Prado Jr (1996), a base de sua formação nos remete ao 

processo de constituição dessa sociedade, quando o país foi dividido pelos 

portugueses em grandes extensões de terra e centralizaram a produção para o 

abastecimento de mercados externos, contribuindo para a ocorrência da 

concentração fundiária e para uma obsoleta forma de utilização da terra baseada na 

grande exploração agromercantil.  

Mas é, sobretudo, ao longo do século XIX, que alguns marcos legais 

indicaram a tendência do destino da questão agrária, o que inclui a população de ex-

escravos e camponeses. Nesse ínterim, não podemos desconsiderar que, ainda em 

meados do século XVI, os interesses comerciais da coroa fizeram com que 

ocorresse uma redefinição na política de terras. Seguindo as pesquisas de Emilia 

Viotti da Costa, Barboza (2012) esclarece que: 
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“declarou-se que a terra para construção de engenhos de açúcar não 
poderia mais ser doada indiscriminadamente, mas sim àqueles que 
pudessem provar ter recursos para explorá-la e construir fortificações, 
limitando o número de doações a um lote por pessoa. Apesar da intenção 
da Coroa em evitar a concentração de terra nas mãos de poucos (devido ao 
receio da criação de uma nova ordem feudal na colônia), os proprietários de 
engenho recorreram a vários recursos para conseguir aumentar suas 
propriedades e acumular terras (adquirindo doações em nome de membros 
de suas famílias ou de amigos, por exemplo) como forma de prestígio social 
e garantia de fornecimento de cana para seus engenhos, satisfazendo, 
assim, suas necessidades imediatas de produção – já que o mercado 
internacional, naquele momento possuía uma limitada capacidade de 
absorver seus produtos. (DOUGLAS, apud Costa, 2010) 

 

Em 1822, com o fim das doações das sesmarias48, abriu-se um interstício 

em que a posse havia se tornado o meio de adquirir terras. Contudo, a lei nº 601 de 

1850, conhecida como Lei de Terras, inaugura uma nova concepção de propriedade 

em que é necessário dispor de capital para comprar a terra como mercadoria. No 

mesmo ano, proibiu-se o tráfico negreiro e, em 1888, foi proclamada a abolição da 

escravatura. Ao fim e ao cabo, a Lei de Terras tornou esse bem comum inacessível 

para pequenos posseiros e ex-escravos, agora livres dos meios de produção para 

sua subsistência e para vender sua força de trabalho no mercado. 

A partir dos anos 1930, vastas pesquisas49 revelam que o Estado varguista 

representou uma inflexão nos rumos econômicos, políticos e socioculturais do país. 

Grosso modo, se num primeiro momento da República, mesmo com o fim da 

escravidão, prevaleceu o domínio de uma economia assentada nos interesses das 

aristocracias rurais, paulistas e mineiras, voltada para o abastecimento do mercado 

externo, a partir de 1930, o controverso governo de Vargas alterou 

significativamente a política econômica brasileira. Liderando o projeto nacional-

desenvolvimentista, conduzindo uma aliança que buscava conciliar interesses 
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 Prática administrativa adotada com a constituição das capitanias hereditárias, em 1534, que 
consistiam em Lote de terras distribuído a um beneficiário em nome do rei de Portugal , cujo objetivo 
era criar condições para o cultivo e povoamento de novas terras “conquistadas”. Assim como as 
capitanias hereditárias, as sesmarias não garantiam ao donatário a propriedade das terras, mas 
apenas o direito de usufruir da terra para seu cultivo e nem sempre era os próprios sesmeiros a 
cultivar a terra. Apesar do impedimento de alugar, arrendar ou vender as terras, muitos sesmeiros 
assim o faziam aos chamados posseiros. A existência dos posseiros dificultava o controle da Coroa 
sobre a distribuição das terras. Tal situação levava ainda a Coroa a tentar restringir os direitos dos 
sesmeiros sobre as terras doadas. Uma regularização efetiva da situação fundiária somente ocorreria 
durante o Império, através da Lei de Terras de 1850. A distribuição de grandes extensões de terras a 
um único sesmeiro e a utilização de terras que não estavam dentro dos limites estipulados pelas 
cartas de Sesmarias contribuíram para a desigual distribuição de terras no Brasil, uma das causas da 
desigualdade social ainda vigente no país. Assim, as sesmarias estão na origem dos grandes 
latifúndios do país. 
49

 Com as de Ianni (1984, 1992), Boris Fausto (1995), Chico de Oliveira (2003), dentre outras. 
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políticos de classes econômicas distintas, Vargas implementou uma política de 

modernização da economia, assentada no binômio industrialização/urbanização, 

ainda que a conciliando com a economia agroexportadora. 

A crise internacional do capital na virada do século XIX para o XX, cujo ápice 

é emblematicamente representado pela queda de bolsa de Nova York em 

1929,contribuiu sobremaneira para a crise do modelo agroexportador brasileiro, que 

tinha como grande produto o café. Dessa forma, a economia fluminense, no contexto 

da modernização conduzida por Vargas, perde terreno progressivamente como 

registro do passado o poder da sua aristocracia rural decadente, migrando seus 

recursos para investimentos no processo de industrialização. Todavia não significa 

que o padrão de relações sociopolíticas baseado na “troca de favores” 

desapareceram, muito pelo contrário, têm presença significativa na atualidade. 

Ao contrapor a visão parcial e deturpada dos fatos em relação ao modelo 

historiográfico de compreensão da Revolução de 1930, Fausto (1995) demonstra 

que a dualidade Latifúndio-burguesia não corresponde exatamente a uma oposição 

fundamental: assim, o que assistimos é um rearranjo da política nacional sem o 

privilégio significativo desta ou de outra classe, que pudesse tomar para si o rumo 

político e econômico do país e comprometesse a influência das demais. Esse 

estudioso defende que a influência das elites industriais paulistanas era restrita à 

época, pois estas não possuíam tamanha força e coesão capaz de promover um 

arranjo revolucionário que visasse desbancar a elite agrária. Muito pelo contrário. A 

despeito das indústrias na década de 1920 esse autor nos diz que “a indústria se 

caracteriza nesta época, pela dependência do setor agrário exportador, pela 

insignificância dos ramos básicos, pela baixa capitalização, pelo grau incipiente de 

concentração." (FAUSTO, 1995, p. 240) 

Fausto cita ainda, que a agricultura exportadora era de muita expressão na 

economia brasileira anteriormente à Revolução bem como depois. Mesmo no 

começo da década de 40 o setor primário de produção era a base de sobrevivência 

de 65,1% da população.  

 

Do ponto de vista da estrutura social, se abandonarmos a imensa maioria 
de pequenos empresários, cujas atividades se assemelhavam muitas vezes 
às de um simples artesão, o setor que pode ser definido como burguês 
industrial, constituía uma faixa restrita do ponto de vista numérico mas 
significativo, capaz de expressar na esfera política, seus interesses 
específicos, junto aos centros de decisão. Entretanto, seus limites se 
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revelam no alcance das reivindicações: se executarmos as propostas de 
Serzedelo Correia e Amaro Cavalcanti, que aliás, não podem ser 
considerados representantes políticos da burguesia industrial, esta não 
oferece qualquer programa industrialista, como alternativa a um sistema 
cujo eixo é constituído pelos interesses cafeeiros. (FAUSTO, 1992, p.68) 

 

O que Fausto (1995) procura demonstrar é que a Revolução de 1930 foi o 

ápice da decadência e fim da hegemonia cafeeira, mas sem a sua substituição por 

uma suposta classe média ou industrial. O que fica claro é que a elite agrária possui 

seus enlaces na própria forma de inserção do Brasil no sistema capitalista 

internacional. O que se observa é uma complementaridade entre os dois setores, 

mesmo que com suas respectivas diferenças. Com o vazio que se abre no poder, 

devido à falta de coesão das classes médias, sua baixa representatividade e aliado 

à decadência da hegemonia cafeeira, o que se observa é a fundamentação 

deste Estado de Compromisso.  

 

“A mudança das relações entre o poder estatal e a classe operária é a 
condição do populismo; a perda do comando político pelo centro dominante, 
associada à nova forma de Estado, possibilita, a longo prazo, o 
desenvolvimento industrial, no marco do compromisso como sustentáculo 
de um Estado que ganha a maior autonomia, em relação ao conjunto da 
sociedade. “(FAUSTO, 1992, p. 76) 

 

No entanto, o processo de consolidação da hegemonia no país faz com que 

a questão agrária assuma novas dimensões, sobretudo a partir da década de 1960. 

O modelo de industrialização para a agricultura aqui implantado suscitou a 

concentração de terras nas mãos de grupos capitalistas provocando um crescente 

êxodo rural e, consequentemente, o agravamento da questão urbana. Sant`Ana 

(2010, p. 23) ao discutir a relação entre questão agrária e Serviço Social no campo 

brasileiro(num estudo sobre a realidade dos trabalhadores rurais do corte de cana, 

no interior de São Paulo) alega que  pode ser observada “uma simbiose entre os 

interesses dos latifundiários e capitalistas de maneira a manter a atual estrutura 

fundiária cujos índices de concentração permanecem um dos mais altos do  mundo”. 

Segundo esta autora o modelo de desenvolvimento agrário vigente no país está 

voltado para a grande agricultura capitalista de exportação de commodities. Marilda 

Iamamoto (2006) diz que a questão agrária apresenta-se como uma síntese 

privilegiada das tensões e determinações envolvidas na produção histórica da 
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questão social no país neste final de século, ao mesmo tempo em que condensa 

manifestações particulares da questão no meio rural. 

Esse processo de concentração fundiária, de renda e de riquezas, que em 

contrapartida, produz miséria, pauperismo, desigualdade e resistência no campo, 

como foi apresentado ao longo deste texto, constitui o que se convenciona designar 

por questão agrária. Esta expressão resulta das contradições do capitalismo que se 

manifestam no campo e decorre, inclusive, da apropriação capitalista da terra. Para 

compreender a relação da questão agrária com a questão social, é preciso 

considerar a dimensão de totalidade, desfazendo a dicotomia entre rural e urbano, e 

percebendo que ambas compõe uma totalidade mais ampla, ou seja, são 

decorrentes do processo capitalista. Dessa forma, a questão agrária é uma 

expressão histórica, cultural e social, da questão social, uma vez que questão social 

é o conjunto das expressões de desigualdade social e resistência, decorrente da 

contradição capital e trabalho. (IAMAMOTO, 2007) 

Assim, partimos do pressuposto que a questão agrária é uma categoria 

histórica na sociedade brasileira cujas manifestações são resultantes das relações 

entre portugueses e indígenas, senhores de engenho e escravo, latifundiários e 

trabalhadores camponeses, etc.  

 As transformações ocorridas no capitalismo desde suas origens no final do 

século XXI se manifestaram de formas diversas e peculiares, sobretudo nos países 

ditos “periféricos” que abastecem de matérias-primas os países mais 

industrializados, tendo que lidar com os conflitos e custos sociais e ambientais desse 

modelo de desenvolvimento. Além disso, os acordos internacionais sobre 

biodiversidade e mudança climática são hegemonizados politicamente pelos países 

do Norte que são os mais poluidores, mas querem dividir essa conta com os países 

do Sul, historicamente explorados e espoliados50. 

Todavia, o campesinato do século XXI não é o do século XIX, a que Lenin se 

referia como sendo rico, médio ou pobre, vislumbrando o fim do campesinato51. Ao 

longo do século XX, desenvolveu-se um processo veloz de industrialização e 
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 Em se tratando da realidade latino-americana, vale consultar: GALEANO, E. As veias abertas da 
América Latina. Porto Alegre, RS: L&PM, 2013. 
51

 Em Fernandes (2013, p. 192), achamos uma interessante síntese que afirma: “São diversas as 
tipologias para diferenciar os camponeses desde a clássica forma de diferenciação: rico, médio, 
pobre, apresentada por Lenin (1984) e Kautsky (1986); ou forte, médio, fraco, apresentada por 
Bloemer (2000, p. 105); ou camponeses viabilizados, remediados, empobrecidos e excluídos 
(Fernandes, 2013, p. 21); ou ainda agricultura familiar consolidada, de transição e periférica 
(FAO/Incra, 1995, p. 4-5)” 
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financeirização da agricultura, empurrando diversos segmentos sociais, que se 

relacionam com a terra como meio de trabalho e de vida, para a resistência e luta 

contra a espoliação e a exploração do capital. Ou seja, as burguesias agrária, 

industrial, comercial e financeira têm uma relação puramente mercantil com a terra, 

enquanto contingentes significativos da população mundial perdem a cada dia o 

direito à terra e à vida digna. Para superar a despolitização da questão agrária e 

seus efeitos sobre a luta de classes é preciso superar a forma e alçar o conteúdo. 

Ou seja, não importa se é posseiro, arrendatário, meeiro, assalariado, sem-terra, 

ribeirinho, indígena, quilombola ou agricultor familiar; o que importa é sua relação 

com a terra como valor de uso, o que implica em unidade na luta contra a 

mercantilização da terra e do conjunto das relações sociais. 

Apesar dessa configuração histórica, o debate e torno da questão agrária no 

Brasil ganha ênfase somente entre os anos 1940 e 1960, pois acreditava-se que a 

estrutura agrária apresentada nesse período era um empecilho ao desenvolvimento 

do país, especialmente no que se refere o intenso processo de industrialização e 

distribuição de renda. O reordenamento político e econômico, processado de 

diferentes formas nos diversos países faz com que o trato dado à questão agrária e 

o desenvolvimento da agricultura revelem a forma de transição do capitalismo nas 

diferentes sociedades.  

Em nossa particularidade, “a burguesia industrial brasileira tem origem na 

oligarquia rural, da acumulação das exportações do café e do açúcar, ao contrário 

dos processos históricos ocorridos na formação do capitalismo na Europa e nos 

Estados Unidos” (STÉDILE, 2013, p. 30). 

É nesse sentido que Frank (2012) desenvolve uma crítica do mito do 

feudalismo na leitura sobre a questão agrária brasileira, afirmando que esse estudo 

deve fundamentar suas raízes na própria particularidade da forma de 

desenvolvimento do capitalismo por aqui, articulada ao processo mais amplo da 

relação entre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento própria do capitalismo 

mundial52. O processo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil não foi capaz de 

transformar a estrutura da concentração de terras. Pelo contrário, a manutenção da 
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 “Chamar „capitalista‟ ao desenvolvimento e atribuir o subdesenvolvimento ao „feudalismo‟ é uma 
incompreensão séria que conduz aos mais graves erros políticos. Se o feudalismo não existe, não 
pode ser abolido. Se o subdesenvolvimento atual e os males atuais da agricultura se devem ao 
capitalismo, dificilmente podem ser sanados “estendendo-se” ainda mais o capitalismo” (FRANK, 
2012, p. 58) 
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concentração em nossas terras foi e é funcional para o domínio capitalista. Como 

prova atual, 

 

segundo o Incra, há 5,3 milhões de imóveis rurais no Brasil registrados no 
órgão que, juntos, somam 587,1 milhões de hectares de terras. Cerca de 
330 milhões de hectares estão nas mãos de 131 mil proprietários, o que 
representa menos de 5%. Ou seja, cerca de 64% das propriedades rurais 
brasileiras pertencem a essa mísera fatia de 5% (MST, 2012) 

53
. 

 

Esse quadro de concentração de terras faz com que o acirramento da 

“questão social” a partir dos anos 1990 ,desencadeie um conjunto de lutas sociais no 

campo ambiental pela garantia dos direitos dos trabalhadores camponeses. Nesse 

contexto, o “arcaico” e o “moderno” foram combinados de maneira complementar e 

contraditória. Nos anos 1980 esse quadro não sofreu alterações significativas, 

mesmo com o processo de abertura política e o restabelecimento da democracia 

formal no país. O modelo político e econômico brasileiro, baseado na propriedade de 

grandes extensões de terra, manteve-se por meio de novos arranjos políticos e 

novas alianças entre setores da classe dominante e a oligarquia. Tal modelo 

repressivo e autoritário, consolidado durante o regime militar, não passou por 

mudanças consideráveis após 1985, com o primeiro governo civil depois de 25 anos 

de ditadura militar. As populações rurais foram novamente afastadas das alianças e 

pactos políticos, a estrutura fundiária permaneceu altamente concentrada e o projeto 

de reforma agrária ficou, mais uma vez, subordinado a uma política agrícola 

concebida como asseguradora do padrão de modernização da agricultura. 

Contrariando aqueles que se opõem à reforma agrária, fica bastante claro, diante 

das consequências perversas observadas no processo de “modernização 

conservadora”, que, conforme afirma Oliveira, 

 

[…] qualquer alternativa de remoção da exclusão social no país passa pela 
Reforma Agrária. Ela tem, portanto, um objetivo social, ou seja, é o caminho 
para retirar da marginalidade social, no mínimo, uma parte dos pobres. Mas, 
a Reforma Agrária é também econômica, porque certamente levará ao 
aumento da oferta de produtos agrícolas destas pequenas unidades ao 
mercado. A Reforma Agrária, porém, tem que ser também política. Tem que 
ser instrumento mediante o qual esta parcela da população conquiste a sua 
cidadania (OLIVEIRA, 2001, p. 205). 
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 Dados extraídos da Agenda do MST 2012, na qual não possui numeração de laudas 
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 Assim, a história da concentração de terras também é história de 

enfrentamentos e lutas, que na maior parte das vezes são obscurecidas, ora 

criminalizadas. O MST é um grande exemplo disso. Fundado no ano de 1984 (no 

calor das lutas pela redemocratização do país), se alicerça sob três objetivos 

principais: a luta pela terra, a luta pela reforma agrária e a luta por uma sociedade 

mais justa e igualitária. É fruto de uma história de diversas lutas populares no Brasil 

e, portanto, não é o primeiro protagonista a enfrentar a luta pela terra no país. Nesse 

sentido, podemos dizer que as lutas pela terra no país se evidenciam desde a 

invasão portuguesa em 1500. Ao contrário do que conta a história oficial, foram 

muitas e em grande parte desconhecidas, as lutas questionadoras da propriedade 

da terra e do poder no nosso país. A luta pela terra atravessa a nossa história das 

mais diversas formas, recriando-se em diferentes contextos54. 

Nesse sentido, Stédile (2011) afirma que a concentração da propriedade 

privada da terra no Brasil não pode ser compreendida como condição da lógica do 

desenvolvimento capitalista, mas como parte constitutiva do capitalismo que aqui se 

desenvolve. Um capitalismo que revela sua dupla face contraditória, porém 

complementar: a moderna e a atrasada55. Diante desses elementos, analisar a 

questão agrária brasileira, levando em consideração as inúmeras transformações 

sofridas pela agricultura, bem como situar o tema na atualidade, sem deixar de lado 

todo o histórico da luta pela terra no Brasil e a grande dimensão territorial do país, 

torna o tema cada vez mais complexo e alvo de discussão nos meios acadêmicos e 

políticos56. Todavia, cabe ressaltar que mesmo processos desarticulados e pontuais, 
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 Desde a invasão portuguesa podemos visualizar inúmeras lutas e resistências concernentes à 
questão do poder cristalizado na forma da propriedade da terra. São alguns exemplos: a constituição 
de quilombos por negros e índios escravizados, tendo sido Palmares uma referência história por volta 
de 1629, o confronto indígena liderado por Sepé Tiaraju (1753-1756), a Conjuração Baiana (1798), a 
Insurreição dos Malês (1835), a Balaiada (1838), a Cabanagem (1835), a Sabinada (1837), a 
Revolução Praiera (1848-1850), a Guerra de Canudos (18961897), a Guerra do Contestado (1912-
1916), A Revolta do Caldeirão (1935), Movimento Pau de Colher (1935), a Guerrilha de Porecatu 
(1944-1951), diversas organizações de posseiros por volta de 1957 a 1961, a Revolta de  Trombas e  
Formoso (1955-1964), a Uninão dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil – Ultab (1954), 
as Ligas Camponesas (1955-1964), o Movimento de Agricultores Sem Terra – Master (1960) e o 
avanço da sindicalização rural na década de 1960. (MORISAWA, 2001, p. 56-120). 
55

 Vale consultar a crítica do Ianni acerca da ideia de dois Brasis contraditórios na obra A ideia de 
Brasil Moderno, especialmente o capítulo sobre a questão social 
56

 Por exemplo, Graziano da Silva (1982) e Delgado (1985) julgam de grande relevância reunir a 
reforma agrária com outras políticas de cunho social, como a previdenciária e a de geração de 
empregos não agrícolas como meio para se eliminar o latifúndio e as relações tradicionais existentes 
no campo, buscando-se uma divisão mais igualitária das terras entre os trabalhadores rurais. Já 
Abramovay (1992), Romeiro (1994) e Veiga (1991), destacam a importância da reforma agrária como 
uma política de caráter distributiva direcionada a sustentar a retomada do crescimento econômico do 
país e garantir a segurança alimentar da população. A justificativa desses autores consiste na adoção 
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como o brasileiro, evidenciam as potencialidades da Reforma Agrária como políticas 

de distribuição de renda, que podem ser visualizadas por meio de estudos 

relacionados aos assentamentos rurais, que sinalizam para uma considerável 

melhoria nas condições de vida dos assentados, bem como para um importante 

crescimento da renda familiar.  

Assim, a partir da década de 1990, diante da ofensiva neoliberal, com o 

capitalismo dominado pelo capital financeiro e por grandes corporações 

transnacionais, foram impostas na economia brasileira várias reformas econômicas, 

políticas e sociais que tiveram graves influências e consequências na organização 

da agricultura brasileira. A questão agrária, hoje, assume grande destaque na 

sociedade devido aos frequentes conflitos no campo e vale destacar à atuação do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), pelo seu papel na luta pela 

realização efetiva da reforma agrária no país, que tem levado a formas diversas de 

intervenção estatal, através de políticas públicas. Nesse contexto, há que se fazer 

uma revisão crítica do grau de alcance das metas programadas para esse setor e de 

seus custos no contexto do desenvolvimento brasileiro após quatro décadas do 

início do processo modernizante na agricultura. O Brasil fecha o século XX com 

indicadores sociais tão negativos, que o colocam entre os piores do mundo nesse 

setor. A Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)com base nos 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE, publicada 

em 2017 no Radar IDHM57, revela que a crise econômica que o Brasil enfrenta nos 

últimos anos - e as consequentes taxas de desemprego - levou 4,1 milhões de 

brasileiros para a pobreza entre os anos de 2014 e 2015. Desse total, 1,4 milhão 

estão na extrema pobreza. 

Na entrada dos anos 2000, sobretudo com a política econômica dos 

governos petistas, a partir de 2003, o agronegócio passa a ocupar um lugar 

estratégico de sustentação econômica com sérios efeitos socioambientais. 

                                                                                                                                                                                     
de uma ampla reforma agrária juntamente com uma revisão da política agrícola, de forma a criar um 
forte setor reformado baseado na agricultura familiar. Enquanto Leite (1992), Stédile (1994), dentre 
outros, concebem a reforma agrária como uma das políticas centrais voltadas para o 
redimensionamento do modelo brasileiro de desenvolvimento. Na concepção destes autores, o 
modelo atualmente empregado no campo brasileiro é insustentável e os inúmeros movimentos 
sociais que lutam pela posse da terra, hoje, mostram o quão desumano ele é. Desta forma, a reforma 
agrária é pensada como se estivesse inserida num conjunto de reformas que englobam os mais 
diferentes setores (financeiro, industrial, tecnológico, educacional, etc.), a fim de que sirva como 
modelo de desenvolvimento verdadeiramente mais democrático, representando o interesse e a luta 
das camadas populares. 
57

 Lançado pelo IPEA em 2016 em parceria com a PNUD e a FJP. 

https://cartacapital.com.br/economia/recuperacao-economica-e-pontual-e-nao-se-sustentara-no-2deg-trimestre
https://cartacapital.com.br/economia/recuperacao-economica-e-pontual-e-nao-se-sustentara-no-2deg-trimestre
https://cartacapital.com.br/economia/recuperacao-economica-e-pontual-e-nao-se-sustentara-no-2deg-trimestre
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Doravante, a produção agrícola nacional volta a se assentar na política pública de 

crédito que beneficia, com volumosos recursos, a produção de commodities58sob a 

justificativa de garantir a balança comercial, em detrimento da pequena produção. 

Com efeito, essa dinâmica se integra ao plano internacional em que a produção 

mundial é ditada pela hegemonia do capital financeiro ameaçando severamente a 

segurança alimentar e, portanto, a soberania dos povos. De acordo com Oliveira 

(2013) 

 

Agronegócio é sinônimo de produção para o mundo. Para o mercado 
mundial, o país exportou produtos florestais (papel, celulose, madeiras e 
seus derivados); carnes (bovina, suína e aves); o complexo soja (soja em 
grão, farelo e óleo); café; açúcar e álcool; sucos de frutas; algodão e fibras 
têxteis vegetais; milho; trigo; couro, peles e calçados; fumo e tabaco; 
frutas,hortaliças e preparações. Mas quis a ironia que em 2003 o Brasil 
tivesse que importar arroz, algodão e milho, além, evidentemente do trigo. 
Assim, o mesmo Brasil moderno que exporta tem que importar arroz, feijão, 
milho,trigo e leite (alimentos básicos dos trabalhadores brasileiros) e tem 
que importar também soja em grãos, farelo e óleo de soja, algodão em 
pluma,matérias-primas industriais de larga possibilidade de produção no 
próprio país. (OLIVEIRA, 2013, p.131-132, grifo nosso) 

 

Deste modo, a grande propriedade territorial moderniza-se gradualmente e 

assume a face racional de empresa capitalista, convivendo com as vantagens da 

apropriação da renda fundiária. Assim, a concentração da propriedade territorial e de 

uma ampla expropriação de trabalhadores acompanham esse processo. Logo, 

cresce o contingente dos assalariados rurais necessário à expansão do mercado 

interno e às exigências de ampliar a produção e a produtividade. A pequena 

produção mercantil é recriada e incorporada como os parceiros, arrendatários, 

posseiros submetendo-os ao julgo do capital (comercial, industrial, financeiro) e à 

renda fundiária. Nesse processo, ocorre uma permanente privação dos direitos 

sociais, trabalhista e político – sobretudo o direito ao voto – para os assalariados 
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 A partir das considerações de Delgado (2012), na particularidade agrícola as commodities 
expressam a financeirização da produção, ou seja, foram criadas para antecipar os preços através da 
especulação mercantil, transportando as mercadorias no tempo. Essa dinâmica se caracteriza pela 
integração de capitais com participação direta do Estado por meio da política de créditos que 
beneficia os grandes proprietários de terras. Em síntese, ela se assenta no tripé: monopólio da terra, 
crédito e Estado. Nota-se que o valor dessa produção não é determinado pelo custo real de 
produção, mas pelas negociações internacionais, o que vulnerabiliza a economia nacional, conforme 
nos indica Stédile (2013, p. 23): “Os preços médios dos produtos agrícolas em nível internacional já 
não têm mais relação com o custo médio de produção e o valor real medido pelo tempo de trabalho 
socialmente necessário. Eles são resultado dos movimentos especulativos e do controle oligopólico 
dos mercados agrícolas por essas grandes empresas”. 
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agrícolas e camponeses, aprofundando ainda mais sua exclusão do bloco de poder 

e das decisões e pactos políticos.  

O desenvolvimentismo à brasileira, com breves intervalos de democracia - 

posto que em 1964 se retoma a autocracia de cunho civil-militar -caracterizou-se por 

uma integração internacional desigual e combinada, nos termos de Oliveira (2011) e 

Ianni (2004), ou subdesenvolvida e dependente, nos termos de Marini (2012). Ao 

contrário da abordagem estruturalista que opunha o modelo agroexportador como 

arcaico à industrialização como moderna, os autores em questão viam a dinâmica 

da industrialização como dialética e que, no caso brasileiro, teve como parteira os 

recursos advindos da própria economia mercantil e agroexportadora. Ademais, no 

contexto do  desenvolvimento industrial monopólico internacional, se conformou o 

que Marini(2012) analisou como sendo a superexploração do trabalho, que 

compreendemos como a superexploração da força de trabalho. 

Em outras palavras, para compensar a drenagem do mais-valor latino-

americano para as economias centrais, pela via da política internacional de preços e 

do sistema financeiro internacional, aumentava-se a exploração da força de trabalho 

de trabalhadores ligados às atividades primárias (agricultura e mineração), posto 

que nestes setores predominaram relações não assalariadas e pagava-se os 

operários urbanos no limite do tempo necessário de trabalho. 

Desta forma, modernização da agricultura atua no sentido de transformar 

grandes latifundiários em empresários capitalistas e os projetos de colonização59 

foram um instrumento estratégico para controlar as lutas sociais e desarticular os 

conflitos por terra. Assim, os capitalistas urbanos tornaram-se os maiores 

proprietários de terra no Brasil com posse de terras com dimensões nunca 

registradas antes. 

O fato é que mudam-se os governos, sem mudanças estruturais na questão 

agrária a favor dos trabalhadores. Pelo contrário, a “armação” latifundiária brasileira 

vem mantendo as mesmas ofensivas violentas e autoritárias, com um misto de 

elementos arcaicos e modernos. Em 2016, com o processo de impedimento da 
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 É importante distinguir a colonização da reforma agrária. Os projetos de colonização constituem 
ações políticas que viabilizam o acesso à terra promovendo o povoamento de áreas ociosas com o 
objetivo de povoar a terra com exploração econômica. A Reforma Agrária refere-se ao conjunto de 
medidas que visam à distribuição da terra, mediante modificações do regime de sua posse e uso a 
fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade. Para isso, processa-se 
a desapropriação de áreas que não cumprem sua função social. Cf. Morissawa (2001). 
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presidente Dilma e a posse do presidente interino Michel Temer, a situação se 

agrava com o “enxugamento” dos ministérios. Seguindo a linha do desenvolvimento 

rural sustentável que combina políticas de crédito com o programa Bolsa Família, o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) foi fundido com o Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS), e Blairo Maggi assumiu o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), anunciando num breve tempo maiores 

retrocessos para os trabalhadores brasileiros. Contudo, se virarmos a seta à 

esquerda para construir outro modelo de agricultura, cabe-nos a aposta e 

engajamento nas lutas campesinas. 

O desenvolvimento da agricultura brasileira no século XXI, embora tenha 

raízes nos processos precedentes, foi algo absolutamente novo. Na virada do século 

XX para o século XXI, foi um período marcado pela ampliação das políticas 

neoliberais e pela ideia de neodesenvolvimentismo. Dentro dos marcos estabelecido 

pelas políticas de ajuste e pelas reformas estruturais capitaneadas pelo FMI e BM, 

foram implantados uma nova onda de políticas de terras em inúmeros países 

marcadas por elevada concentração da propriedade da terra, altos índices de 

pobreza rural, processos anteriores de reforma agrária e, especialmente, histórias de 

lutas pela democratização da estrutura agrária e econômica nacional (como os da 

América Latina, Ásia e África). (STÉDILE, 2005) 

A política agrária atual, ou “política de terras”, faz parte dos programas e 

projetos específicos do BM para assegurar o pagamento do serviço da dívida 

externa e promover a transformação das economias nacionais em direção ao padrão 

liberal que, então, ganhava força no cenário internacional e possuem dois objetivos 

centrais:  

 

Aliviar seletivamente a pobreza rural, especialmente em situações onde as 
tensões sociais no campo possam atingir níveis preocupantes para a 
segurança do capital privado e/ou a manutenção da ordem política vigente; 
b) mercantilizar o acesso à terra, por meio da mudança neoliberal do 
aparato regulatório, de modo a favorecer o livre fluxo de força de trabalho 
no campo, estimular o investimento privado na economia rural e 
potencializar a integração subordinada de parcelas pontuais do 
campesinato ao circuito agroindustrial, comandado por grandes e médias 
empresas. (PEREIRA, 2006, p.335) 

 

Segundo o BM (2001), era preciso superar um tipo de desenvolvimento 

“para dentro” e “liderado pelo Estado”. De acordo com seus pressupostos, a maior 
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parte das dificuldades dos países endividados derivava, sobretudo, da “rigidez” e do 

“fechamento” de suas economias, diretamente associadas à presença do Estado e 

às políticas de substituição de importações. Até meados da década de 1990, essa 

reestruturação ocorria com ainda mais força nos países da América Latina, 

impulsionada pelo novo bloco de poder que surgia do manejo da crise da dívida 

externa e das políticas de liberalização. (VILAS, 1997) 

De acordo com Borón (2004), o conjunto de ajustes desses organismos 

internacionais trata-se de efetivas contra-reformas para que houvesse uma nova 

configuração do poder econômico de forma que mantivesse supremacia do capital 

financeiro, promovesse a aceleração da concentração e centralização do capital e 

no desmonte do conjunto de direitos sociais historicamente conquistados pela classe 

trabalhadora.  

Para que esses objetivos da política agrária do BIRD60 sejam efetivados, 

este vem provendo, desde meados da década de 1990, a constituição de um arranjo 

institucional de administração de terras e a implementação de um modelo de acesso 

à terra alternativo à reforma agrária. A administração de terras consiste na 

municipalização dos instrumentos de política agrária e na criação de toda sorte de 

mecanismos de gestão “público-privados” locais. Na prática, isto exige mudanças 

simultâneas nos âmbitos político-administrativo, jurídico e tributário (BANCO, 2004 e 

2003). Para sustentar o padrão de acumulação em curso no Brasil e América Latina 

o imperialismo condicionou uma macro-reestruturação da geografia econômica da 

região cujo principal esboço dessa reestruturação econômica é a Iniciativa para 

Integração da Infraestrutura Regional da América Latina (IIIRSA) e, no caso 

brasileiro, o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC)61. 

 

Como esse padrão requer a reprimarização da economia e, portanto, a 
ampliação do agronegócio, a expansão das regiões da extração de minérios 
e de geração de energia, e a abertura de novas rotas para a circulação do 
capital, o capital precisa remover o que é caracterizado como obstáculos ao 
crescimento como os camponeses e povos originários de suas terras, bem 
como intensificar a exploração do trabalho, o que requer reformas do 
Estado, que atingem o conjunto da “classe-que-vive-do-próprio-trabalho”, 
como as “contra-reformas” da previdência, sindical, trabalhista, educacional 
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 a) como prioridade máxima, estimular relações de arrendamento; b) potencializar as relações de 
compra e venda de terras; c) acelerar e aprofundar a privatização de direitos de propriedade em 
fazendas coletivas ou estatais; d) acelerar e aprofundar a privatização de terras públicas e comunais. 
61

 Adensaremos melhor o debate acerca do novo mapa geopolítico e econômico quando discutirmos 
a dinâmica do desenvolvimento regional no Rio de Janeiro no próximo capítulo. 
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e a flexibilização máxima do controle social sobre o meio ambiente. 
(LEHER,2009,p.60) 

 

Com efeito, esse arranjo se traduz no PDS, cuja proposta propõe uma 

gestão compartilhada entre o INCRA, movimentos sociais e entidades ambientais. A 

partir dos anos 2000 os projetos de assentamentos criados no estado do Rio de 

Janeiro são administrados pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

e Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ). Ao mesmo 

tempo em que divide a “responsabilidade” para consolidação da “reforma agrária de 

mercado”, uni diversos atores com diferente e conflituosas condições e concepções 

para a consolidação do assentamento.  Embora movimentos sociais como o MST, a 

partir dos anos 2000, tenham procurado introduzir e difundir os princípios da 

agroecologia62 nos projetos de assentamentos criados e administrados pelo Instituto 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e Instituto de Terras e Cartografia do 

Estado do Rio de Janeiro (ITERJ), essa “adesão” não ocorre por meios pacíficos, 

mas por meio de muitos conflitos e resistência.63 

No que diz respeito ao âmbito, político-administrativo, o BIRD defende uma 

 

estrutura institucional” que seja capaz de: a) garantir a segurança dos 
direitos de propriedade e uso da terra, a fim de preservar e estimular o fluxo 
de capital privado – inclusive estrangeiro – para a economia rural; b) 
formalizar os mercados fundiários, por meio, sobretudo, de programas de 
titulação privada; c) unificar informações relativas à distribuição e à situação 
legal dos estabelecimentos rurais; d) prover, de maneira rápida, 
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 A agroecologia pode ser caracterizada como “uma disciplina que fornece os princípios ecológicos 
básicos para estudar, desenhar e manejar agroecossistemas produtivos e conservadores dos 
recursos naturais, apropriados culturalmente, socialmente justos e economicamente viáveis” (Altieri, 
1999, apud Caldart, 2012 p.9), proporcionando, dessa maneira, bases científicas para apoiar 
processos de transição a estilos de agriculturas de base ecológica ou sustentável (Caporal e 
Costabeber, 2004 apud Caldart, 2012). 
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 Para se ter ideia dos interesses e resistência que permeiam o PDS Osvaldo de Oliveira, o 
assentamento sofreu uma ameaça de despejo em 2015 com pedido de reintegração de posse diante 
de um parecer técnico do MPF com questionamento irreais, sem embasamento na realidade 
enfrentadas pelas famílias ali assentadas, sem considerar as potencialidades regionais e sem 
levantamento de dados primários. Esse parecer foi refutado pelo Relatório da Equipe Técnica e 
Interinstitucional em atendimento a demanda do assentamento e o pedido de reintegração de posse 
foi negado. Acompanham e assessoram a consolidação do PDS Osvaldo de Oliveira profissionais das 
seguintes áreas de diferentes organizações e instituições de ensino, pesquisa e extensão: Geógrafos, 
Engenheiros Ambientais, Gestores Ambientais, Agrônomos, Engenheiros Florestais, Especialistas em 
Ciências do Solo, Assistentes Sociais, Enfermeiros, Economistas, Historiadores, Biólogos, 
Nutricionistas, Sociólogos, Advogados. Outro destaque em relação à esses conflitos e formas de 
enfrentamento e resistência foi a audiência pública com trabalhadores rurais envolvidos em projetos 
de reforma agrária com o INCRA no dia 31/08/2017 na UFF de Rio das Ostras, para discutir a política 
de assentamento rural na região dos lagos e norte fluminense após uma Marcha em Defesa da 
Reforma Agrária num trecho da cidade.  
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informações necessárias às transações no mercado fundiário (preços, 
qualidade da terra, oferta e demanda, etc.); e) baixar “custos de transação”, 
a partir da informatização e da simplificação burocrática do registro e do 
cadastro de terras; f) dirimir ou controlar rapidamente tensões no campo, 
por meio de instâncias e órgãos locais, impedindo que o acúmulo de 
conflitos de “baixa intensidade” se amplie e possa provocar efeitos 
politicamente destrutivos” (PEREIRA, 2006, p.20) 

 

Nesse sentido, as funções de formulação, decisão e coordenação ficariam 

sob estrito controle federal, mas sua execução seria descentralizada e articulada em 

arranjos envolvendo agências estatais, associações voluntárias, ONGs e “setor 

privado” em geral (DEININGER & FEDER, 2002; BANCO, 2003).  

Em relação ao campo jurídico, de acordo com Pereira (2006, p.22), ocorre 

uma revisão da legislação agrária vigente, sobretudo em países que 

“experimentaram processos de reforma agrária, uma vez que tal quadro legal, ao 

impedir ou dificultar o arrendamento e a compra/venda de terras, obstaculizaria o 

“livre funcionamento” do mercado fundiário.” (PEREIRA, 2006, p.22) 

Já no âmbito tributário, o BIRD defende a municipalização da tributação 

sobre a terra rural, com o objetivo de financiar a montagem de um aparato local de 

administração de terras, aumentar as finanças locais – e, com isso, contribuir para o 

movimento mais amplo de descentralização do Estado – e melhorar o uso produtivo 

da terra. (BIRD, 2003, P.22). A idéia é que o “setor reformado” possa expandir e 

acelerar transações com terras em mercados formais de arrendamento e compra/ 

venda.  

De fato, no período de 2003 a 2007, os saldos comerciais superaram o 

déficit da “conta corrente”, tornando-a superavitária. O governo apostou no boom 

das commodities investindo no aumento da produção das mesmas. Destaca-se que, 

quando ocorre o aumento da demanda por commodities, o preço da terra e dos 

arrendamentos é impactado, propiciando incorporação de novas terras e melhor 

utilização das existentes. Assim, eleva-se a renda fundiária macroeconômica e o 

preço das terras rurais em geral. Além do boom das commodities e das políticas 

agrícola, comercial e financeira, para aumentar a renda da terra, alterou-se o Código 

Florestal - já no governo petista da presidenta Dilma - para aumentar áreas de 

plantio sem indenização por ocupação de áreas anteriormente consideradas como 

de proteção ambiental. Outra ameaça é a ocupação de terras indígenas, uma 

questão absolutamente candente no atual governo interino de Michel Temer, tendo 
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em vista os projetos de desenvolvimento em curso que avançam sobre as áreas de 

populações tradicionais, a exemplo de Belo Monte64. Na síntese de Delgado (2012) 

 

A articulação pública privada da política agrária e das estratégias privadas 
de acumulação de capital no espaço ampliado do setor agrícola tradicional e 
dos complexos agroindustriais, perseguindo lucro e renda da terra, constitui 
aquilo que denomino novo pacto da economia política do agronegócio. 
(DELGADO, 2012, p.109) 

 

Não por acaso, o complexo sucroalcooleiro, da soja e de carnes teve um 

incremento importante entre os anos 2000 e 2008. Segundo o próprio Ministério da 

Agricultura, Pesca e Abastecimento (MAPA), esses produtos responderam por 70% 

das exportações do agronegócio em 2008. Tal cenário mudou a partir da crise 

econômica no cenário internacional nesse mesmo ano, demonstrando a fragilidade 

da reprimarização como solução para o desequilíbrio externo. Agrega-se a esse 

contexto que houve perda de competitividade na exportação de manufaturados. 

Portanto, segundo Delgado (2012, p. 97): 

 

A via primária das exportações não resolve o desequilíbrio externo, 
mas é conjunturalmente uma fonte precária à solvência do Balanço 
de Pagamento. Mas é absolutamente inviável como solução estrutural 
ao desequilíbrio externo, até mesmo porque a persistência do “déficit” 
no quadriênio 20082011 evidencia um custo de remuneração ao 
capital estrangeiro que não pode ser compensado por saldos 
comerciais, gerados pelas “vantagens comparativas” das exportações 
primárias 

 

                                                           
64

 Vale destacar a série de projetos e medidas provisórias tramitando no Congresso Nacional 
propondo a flexibilização de várias leis ambientais e regularização fundiária. Uma das áreas mais 
visadas é a da legislação de controle do uso de agrotóxicos o que propõe desde a flexibilização de 
instrumentos de fiscalização e controle sobre o uso de agrotóxicos até a mudança da designação dos 
mesmos para “aliviar a carga negativa” da expressão para escamotear os riscos que estes trazem 
para a saúde da população e o meio ambiente. Dentre eles, destaca-se o do deputado Covatti Filho 
(PP-RS), que altera toda a normatização e revoga a lei de 1989, criando uma legislação 
completamente diferente. Covatti Filho é o autor da proposta para que os agrotóxicos passem a ser 
chamados de “defensivos fitossanitários”. Outro destaque é a aprovação da MP 759 que promove 
alterações estruturais em legislações do campo e da cidade. Segundo o professor Sergio Sauer, em 
entrevista ao Brasil de Fato no dia 25/05/2017 “O objetivo é atender ao mercado de terras e à 
expansão dos negócios, especialmente a expansão das fronteiras agrícolas a partir do modelo 
hegemônico de desenvolvimento agropecuário, resultando em mais concentração fundiária, exclusão 
e expropriação da população pobre do campo”. E também a revogação da portaria nº 1.129/2017 do 
Ministério do Trabalho, que restringe o conceito de trabalho escravo e a submissão do Estado 
brasileiro na “reparação” dos danos sociais e ambientais causados pelo crime de Mariana ao entregar 
a uma ONG, subordinada à Vale, a gestão do processo de reparação do desastre-crime. 
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O cerne da questão é que tanto na conjuntura de alta liquidez internacional 

(com a valorização das commodities e da renda fundiária), como na conjuntura de 

baixa liquidez internacional (com a desvalorização das commodities, levando à fuga 

de capitais, estagnação econômica e crise cambial), a dependência do capital 

estrangeiro é notória. 

Nesse sentido, Delgado (2012) recupera em Ruy Mauro Marini sua 

contribuição sobre a teoria da dependência que se caracteriza pela subordinação ao 

capital internacional a partir da superexploração da força de trabalho. Com efeito, o 

que se observa é que a repartição interna do excedente econômico na fase 

expansiva das commodities no mercado externo se caracteriza pelo modelo de 

“rendas de monopólio”, resultando em: ultra concentração da terra, localização e 

qualidade das terras, acesso a fundos públicos subvencionados e patentes 

tecnológicas envolvidas na difusão do pacote técnico. Nesse cenário, o aumento da 

produtividade passa a estar atrelado não apenas à pressão sobre o aumento das 

áreas para produção, mas a sua aliança com pacotes tecnológicos, a exemplo da 

biotecnologia, como debateremos mais adiante.  Por outro lado, o aumento da 

produtividade do agronegócio não é acompanhado do aumento de salários e 

empregos não qualificados, associados à produção. Nesse sentido, Delgado afirma: 

 

Em outros termos, a taxa de salário, o emprego e a massa salarial 
geradas no processo de produção e exportação de bens primários 
não crescem, ou até decrescem, enquanto que a produção e a 
exportação das principais cadeias agroindustriais se expandem a 
elevadas taxas de 8 a 10%.(DELGADO, 2012, p. 116) 

 

Sem embargo, o que se opera é uma superexploração tanto da força de 

trabalho quanto da degradação do meio ambiente. A superexploração da força de 

trabalho se dá através não somente de extenuantes jornadas de trabalho, mas da 

exposição dos trabalhadores a insumos químicos altamente tóxicos. Já os recursos 

naturais são finitos, mas são tratados de forma predatória e insustentável. Os riscos 

desse modelo de desenvolvimento para a saúde humana e ambiental são reais e 

concretos, como algumas pesquisas já demonstram (CARNEIRO, 2015). Entretanto, 

tais riscos não são contabilizados econômica e ecologicamente, nem tão pouco 

evitados. Assim sendo, as reformas no âmbito da política agrária, que não enfrentam 

a estrutura do agronegócio, acabam por retroalimentá-lo. Esse tem sido o caso das 
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políticas de desenvolvimento territorial sustentável e de combate à pobreza rural, o 

que torna ainda mais vitais as lutas articuladas em torno de um projeto de 

desenvolvimento agrícola que expresse a construção de um novo modo de produção 

e de uma nova sociabilidade, como busca esboçar a organização internacional Via 

Campesina65. 

Nota-se que na fase contemporânea da acumulação capitalista, dirigida pelo 

mercado financeiro, as políticas de desenvolvimento territorial rural sustentável 

surgem como forma de criação de empregos baratos e de combate à pobreza rural, 

integrando a cadeia do agronegócio. Com efeito, tratadas isoladamente, como se 

não houvesse uma relação intrínseca, são políticas que buscam minimizar os efeitos 

negativos do agronegócio e não combatê-los.  

Com efeito, a grande iniciativa do BIRD é o modelo de reforma agrária de 

mercado (MRAM) elaborado com o objetivo de substituir a reforma agrária 

redistributiva, baseada no instrumento da desapropriação de propriedades rurais que 

não cumprem a sua função social, por relações de compra e venda de terras. De 

acordo com Pereira (2006) para legitimar esse modelo, o banco procedeu a uma 

crítica radical ao que ele mesmo denominou de reforma agrária “conduzida pelo 

Estado”, baseada no instrumento da desapropriação, e trabalhou para que o MRAM 

fosse aceito política e conceitualmente como uma nova modalidade de reforma 

agrária redistributiva66, depurada de todos os supostos “defeitos” das experiências 

do passado e, claro, coerente com os imperativos do livre mercado. Assim, por um 

lado reconhece a necessidade da reforma agrária para desconcentrar a propriedade 

da terra em sociedades altamente desiguais e por outro lado nega a atualidade da 

ação desapropriacionista e redistributiva do Estado. “Dessa maneira, o MRAM foi 
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 Organização internacional que articula movimentos sociais do campo criada em 1993, que aglutina 
camponeses, trabalhadores sem-terra, povos indígenas, de todo o mundo. Defende a agricultura 
verdadeiramente sustentável como forma de prover a justiça social e dignidade. Declara-se contrária 
ao agronegócio e as multinacionais. É um movimento autônomo, pluralista e multicultural. Sua 
principal defesa é a soberania alimentar e a luta pelo impedimento do processo destrutivo neoliberal. 
A Via Campesina Brasil é composta pelos seguintes movimentos:Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST),Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimento dos Atingidos por 
Barragens (MAB), Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), Federação dos Estudantes de 
Agronomia do Brasil (FEAB), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Pastoral da Juventude Rural (PJR), 
Associação Brasileira dos Estudantes de Engenharia Florestal (ABEEF), Conselho Indigenista 
Missionário (CIMI) e Pescadores e Pescadoras Artesanais; 
66

 Um exemplo dessa artimanha: “O Banco ajudou a África do Sul a desenvolver um programa de 
reforma agrária redistributiva, baseado em transações negociadas ou voluntárias entre compradores 
e vendedores. Essa abordagem, chamada de reforma agrária „negociada‟ ou „assistida pelo mercado‟, 
também está sendo desenvolvida na Colômbia, no Brasil e na Guatemala. Todos os três países tão 
preparando projetos de reforma agrária com a assistência do Banco” (Banco Mundial, 1997, p. 85) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_dos_Trabalhadores_Rurais_Sem_Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_dos_Trabalhadores_Rurais_Sem_Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_dos_Trabalhadores_Rurais_Sem_Terra
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimento_dos_Pequenos_Agricultores&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_dos_Atingidos_por_Barragens
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_dos_Atingidos_por_Barragens
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_dos_Atingidos_por_Barragens
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_de_Mulheres_Camponesas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_dos_Estudantes_de_Agronomia_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_dos_Estudantes_de_Agronomia_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_dos_Estudantes_de_Agronomia_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Pastoral_da_Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pastoral_da_Juventude_Rural
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Associa%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_dos_Estudantes_de_Engenharia_Florestal&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Indigenista_Mission%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Indigenista_Mission%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Indigenista_Mission%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pescadores_e_Pescadoras_Artesanais&action=edit&redlink=1
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entronizado como a ação fundiária adequada aos países periféricos marcados por 

graves problemas agrários e fortes tensões sociais no campo, agudizadas pelos 

efeitos socialmente regressivos provocados pelas políticas neoliberais.” (PEREIRA, 

2006, p.23).  

O MRAM se traduz numa construção baseada na desqualificação de outro 

tipo de ação fundiária, considerada inviável e anacrônica na fase atual do 

capitalismo. Segundo os teóricos do BIRD, a principal diferença entre ambos reside 

na sua natureza: enquanto o modelo “tradicional” é visto como “coercitivo” e 

“discricionário”, posto que baseado na desapropriação, o modelo de mercado é 

exaltado como “voluntário” e “negociado” (BURKI; PERRY, 1997, p. 95). 

Nesse sentido, o que ocorre nada mais é do que uma mera relação de 

compra e venda de terras entre agentes privados, financiada pelo Estado, que 

fornece um subsídio variável para investimentos em infraestrutura socioprodutiva e 

contratação de serviços privados de assistência técnica. Para os economistas do 

BIRD, cabe a MRAM atuar na administração da crise de endividamento de um 

segmento específico do setor agropecuário capitalista e, ao mesmo tempo, 

responder à pressão social. A condição para implementá-lo consistiria no 

encurtamento da distância entre o preço da terra e sua rentabilidade agrícola, em 

função da redução da inflação e da retirada de subsídios e tarifas protecionistas 

concedidos à grande agricultura (VAN SCHALKWYK & VAN ZYL, 1995, p. 204). 

Assim, na prática, a implementação dos programas orientados pelo MRAM 

variou segundo as especificidades nacionais de acordo com a base institucional-

legal, a correlação de forças, momento político, etc. Seguindo a proposição de 

Borras Jr. (2004), pode-se comparar as experiências colombiana, brasileira e 

guatemalteca pelo grau de correspondência às diretrizes centrais do modelo. Na 

prática, alguns pressupostos desse modelo sequer se materializaram. Em nenhum 

desses três países  

 

foram adotadas a tributação progressiva, nem a titulação sistemática. 
Tampouco foi criado um aparato descentralizado de informações de 
mercado e registro de terras. Ou seja, a implementação dos mecanismos de 
apoio considerados necessários para o aumento da oferta de terras, a 
segurança institucional dos direitos de propriedade e, consequentemente, a 
clareza legal dos bens a serem transacionados no mercado, ficaram, 
basicamente, no nível das “recomendações”. Por fim, também em nenhum 
país o MRAM foi inserido numa estratégia “ampla e efetiva” de redução da 
pobreza rural. (PEREIRA, 2006, p.30) 
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A crítica ao MRAM apreendida por Pereira (2006, p.31) está ancorada em 

três aspectos: o antagonismo do MRAM a qualquer modalidade de reforma agrária 

redistributiva, a inconsistência da crítica do BIRD à chamada reforma agrária 

“conduzida pelo Estado” e os resultados concretos da implementação do MRAM na 

Colômbia, no Brasil e na Guatemala. O autor ainda destaca que a ação de 

movimentos sociais tem sido crucial para aclarar algumas questões, ao estimular o 

debate, promover pesquisas e articular ações concretas contra o modelo, tanto que 

o BIRD foi obrigado a modificar seu formato operacional e permitiu um 

aprofundamento da relação política entre movimentos sociais, organizações não-

governamentais e pesquisadores como podemos observar no PDS Osvaldo de 

Oliveira. 

No entanto, organizações patronais e até entidades sindicais de 

representação de trabalhadores rurais tem apoiada a implementação desse modelo 

realçando divergências entre as diversas “forças populares” no campo sobre a 

postura a ser adotada frente a projetos elaborados por organismos financeiros 

internacionais, como o BIRD. Por conseguinte, essas divergências desembocam em 

desacordos sérios em relação ao projeto político, ao método de ação e ao 

diagnóstico sobre as causas dos problemas que afligem os trabalhadores rurais e o 

campesinato divergindo significativamente nas propostas.  

Os programas inseridos nesses países não contaram com nenhuma 

estratégia ampla de redução da pobreza rural, mas sim programas mais ou menos 

pontuais e paliativos, com parcos orçamentos, executados sem qualquer conexão 

com políticas públicas de caráter estrutural. Ou seja, não há sustentação empírica 

para o MRAM, pois seus mais básicos pressupostos nem sequer foram 

implementados, nem tampouco suas propagadas e vantagens materializadas. Na 

prática, ao consultarmos as pesquisas das experiências colombiana, brasileira e 

guatemalteca (GAROZ ,2005; MONDRAGÓN, 2003; SUHNER, 2005; PEREIRA, 

2004), os programas orientados pelo MRAM não têm por objetivo contribuir para 

democratizar a estrutura agrária, pois foram criados para tão-somente aliviar de 

maneira paliativa e focalizada os efeitos sociais negativos provocados pelas políticas 

de ajuste estrutural no campo.  

A estratégia de desenvolvimento baseada na implementação de “cinturões 

de desenvolvimento” a partir dos “eixos de integração” com alternativas de 

integração regional, tende a perpetuar a fragmentação espacial do desenvolvimento 
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em função do fluxo internacional de mercadorias expressa no IIRSA. Dessa forma,  

materializa mais uma etapa das reformas estruturais de feição neoliberal 

perpetuando assim a fragmentação espacial do desenvolvimento e o acirramento 

dos conflitos no campo diante da reprimarização da economia, tendo em vista que 

as áreas agricultáveis estão sendo disputadas pelas corporações internacionais67.  O 

país está sendo colocado em liquidação para o capital que busca reprodução no 

portentoso negócio das exportações de commodities.” (LEHER, 2009, p.72) 

Por fim, procuramos sustentar nesse trabalho que diferente da 

desterritorialização anunciadas por vertentes pós-modernas, o território é o cerne do 

campo de batalha como demonstramos protagonistas das lutas sociais. Nesse bojo 

a questão ambiental articulada às lutas antisistêmicas propõe uma nova forma de 

caracterização do território, dos recursos naturais e suas mediações com o plano 

simbólico dos povos e movimentos ao invés de se alocar como propunha as 

corporações, como lugar de negócio e não de vida social. 

Assim, a reforma agrária deve ter por objetivo central distribuir terra e 

garantir as condições de reprodução social do campesinato, atacando as relações 

de poder na sociedade que privilegiam os grandes proprietários (que podem ser 

grandes empresas e bancos, nacionais ou estrangeiros).  Logo, só é viável se for 

compulsória, exigindo a ampliação do poder redistributivo do Estado frente ao 

monopólio privado da terra. Como uma política de desenvolvimento nacional, exige o 

fortalecimento do papel do Estado na provisão de bens e serviços públicos 

essenciais à melhoria das condições de vida dos trabalhadores rurais assentados, 

ou seja, precisa vir acompanhada não só de um conjunto de ações na área de 

infraestrutura, educação, saúde e transporte, mas também de uma política agrícola 

que proteja e favoreça esses sujeitos.  
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 Exemplo desse processo foi explicitada numa matéria publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo 
em04/10/2017, "Lideranças da bancada ruralista negociam com o governo a publicação de uma 
medida provisória que autorize a produção agrícola ou pecuária dentro de terras indígenas, o que 
HOJE É PROIBIDO POR LEI. A informação foi confirmada ao Estado por duas lideranças dos 
ruralistas no Congresso, os deputados Valdir Colatto (PMDB/SC) e Luiz Carlos Heinze (PP/RS), que 
participaram de um encontro com o presidente Michel Temer e o ministro da Justiça, Torquato Jardim, 
na tarde de 03/10/2017 no Palácio do Planalto". 
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1.4  A configuração da sustentabilidade ambiental no meio rural e o debate 

em curso 

A questão da sustentabilidade ambiental no século XXI assume uma 

crescente importância nas discussões em torno da problemática do desenvolvimento 

e de suas alternativas visto que cada vez se constata que o desenvolvimento 

econômico não tem propiciado melhorias nas condições de vida da grande maioria 

da população. As evidências do processo de destruição da natureza sob o signo do 

capital pode ser encontradas na escassez de recursos não- renováveis, nos níveis 

de aquecimento planetário, nos efeitos catastróficos dos dejetos industriais e 

poluentes diversos, na produção incessante de mercadorias descartáveis revelando 

o quanto o modo de produção capitalista é incompetente na gestão da natureza ao 

explicitar sua contradição crescente entre as necessidades de expansão da 

produção e as condições do planeta para prover esse desenvolvimento.  

Quando o meio ambiente passa a ocupar espaço na agenda internacional, a 

Globalização Neoliberal procura narrar e legitimar a existência do capitalismo 

internacional que passa a ocupar estrategicamente o financiamento do meio 

ambiente com sucessivas conferências internacionais sobre o meio ambiente: a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano (a já citada 

Conferência de Estocolmo em 1972), a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (A cúpula da Terra ou Eco-92, realizada no Rio de 

Janeiro, no Brasil, em 1992), a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável 

(realizada na cidade de Johanesburgo, na África do Sul, em 2002) e a Conferência 

da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio +20 realizada no Rio de Janeiro 

em 2012). 

Quando discutimos o problema do padrão de acumulação capitalista na 

América Latina a partir da consideração do capitalismo dependente e das renovadas 

lutas de resistência68 pela ampliação dos direitos sociais, evidenciamos que a 

questão ambiental passa a adquirir novos contornos. Porém, é preciso ir além do 

“imediato” para pensar a questão ambiental, pois seus nexos não estão dados. É 

preciso buscar as nervuras que compõem o padrão de acumulação em curso na 

América Latina recusando não apenas o marxismo dogmático, mas também as 
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 Muitos autores como Perry Anderson (2004) e Luciano Vasapollo (2005) reconhece que a América 
Latina tem sido a região de maior vitalidade e alcance das lutas anticapitalistas e que há um acúmulo 
de experiências muito significativas de intelectuais militantes. 
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teorias de modernização e suas variantes “desenvolvimentistas”. Nesse sentido, a 

novas magnitudes da problemática ambiental deve ser analisada à luz dos 

protagonistas das lutas sociais que vem transtornando a ordem neoliberal latino-

americana. Assim, é preciso não apenas evidenciar a existência dessas lutas, mas 

analisá-las sob um prisma não eurocêntrico numa perspectiva de descolonização do 

saber69. 

Segundo Almeida e Assad (2004), “a sensibilidade ecológica surgiu sob a 

forma de uma tomada de consciência sobre a destruição do capital genético e da 

alteração dos equilíbrios próprios aos ecossistemas existentes” (ALMEIDA; ASSAD, 

2004, p.8). Deste modo, para além dos aspectos econômicos e técnicos do 

desenvolvimento do setor agropecuário, os debates passaram a incorporar questões 

relacionadas à “sustentabilidade ambiental” dos espaços rurais, expressas tanto na 

conservação quanto na recomposição dos recursos naturais degradados pelas 

atividades, agropecuárias, sobretudo, as de caráter intensivo. 

 

É fácil perceber, através de diferentes manifestações hoje, que os termos 
agricultura e desenvolvimento sustentável indicam um anseio a um novo 
paradigma tecnológico que não agrida o meio ambiente, servindo para 
explicitar a insatisfação com a agricultura convencional ou “moderna” 
(ALMEIDA, 1995, p.46) 

 

A relação entre desenvolvimento e sustentabilidade ambiental nos espaços 

rurais, segundo Romeiro (2007), está associada aos conceitos de 

Ecodesenvolvimento e Desenvolvimento Sustentável, ambos relacionados ao 

despertar da opinião pública para a problemática ambiental contemporânea.70 
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 No ensaio “A colonialidade do poder” Quijano (2005) diz que as perspectivas epistêmicas do 
conhecimento sustentam um ótica distorcida em virtude de seu eurocentrismo estrutural. Segundo o 
autor, o eurocentrismo implica um modo de controlar a subjetividade, o imaginário, a memória e o 
modo de produção do conhecimento, inclusive, pela esquerda pois o que é chamado de 
“globalização”, nada mais é do que o processo iniciado com a constituição da América com o 
estabelecimento do capitalismo eurocentrado como um novo padrão de poder mundial. Assim, o 
significado do desenvolvimento desigual pensado por Marx, Lenin e Trotsky é pensado por Quijano 
em termos concretos, considerando a formação histórico-social da América Latina como a 
classificação social da população do mundo a partir da ideia de raça como uma construção mental 
que expressa a experiência básica da dominação colonial e todas as formas de controle do trabalho e 
seus produtos em torno do capital e mercado mundial. 
70

 Um marco dos debates sobre as questões ambientais na contemporaneidade foi a publicação do 
livro Silent Spring (Primavera Silenciosa), em 1962, da bióloga norte americana Rachel Carson. Nesta 
obra, Carson mostrou que o uso indiscriminado do Dicloro-Difenil-Tricloroetano, o DDT – pesticida 
largamente utilizado na década de 1950 – poderia provocar várias doenças nos seres humanos. Não 
obstante, as denúncias feitas pelos cientistas e ambientalistas sobre os graves problemas ambientais 
decorrentes da expansão econômica do sistema capitalista pós Segunda Guerra, foi a partir da 
década de 1970 que a relação entre desenvolvimento econômico e as questões ambientais passou, 
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Embora tenha sido debatido intensamente nas últimas décadas, o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável ainda se mostra bastante genérico, havendo uma 

gama variada de concepções que, em certos casos, chegam a ser contraditórias. 

 

Nesse “guarda chuva” do desenvolvimento sustentável se abrigam desde 
críticos das noções de evolucionismo e modernidade, a defensores de um 
“capitalismo verde”, que buscam no desenvolvimento sustentável um 
resgate da ideia de progresso e crença no avanço tecnológico [...] a 
discussão sobre o desenvolvimento sustentável continua polarizada entre 
duas concepções principais: de um lado o conceito/ideia como sendo 
gestado dentro da esfera da economia, sendo com essa referência que é 
pensado o social. Incorpora-se, desse modo, a natureza à cadeia de 
produção (a natureza passa a ser um bem de capital); de outro, uma ideia 
que tenta quebrar com a hegemonia do discurso econômico e a e expansão 
desmesurada da esfera econômica, indo para além da visão instrumental, 
restrita, que a economia impõe à ideia/conceito (ALMEIDA, 1995, p.45) 

 

Frente a essas dificuldades de operacionalização do conceito de 

desenvolvimento sustentável, na terceira conferência sobre o meio ambiente e 

desenvolvimento realizada pela ONU em 2002, a comunidade internacional 

envolvida com as discussões sobre o desenvolvimento sustentável foi obrigada a 

admitir que, concretamente, pouco se havia avançado rumo à sustentabilidade 

ambiental. Analisando o que classifica de “Limites do Desenvolvimento Sustentável”, 

Foladori (2004) afirma que a deficiência da maioria das análises sobre os problemas 

ambientais está no fato de que elas não incorporam as formas sociais, ou seja, ao 

invés de partir das formas sociais de produção, elas ficam na análise dos resultados 

da produção (poluição, depredação, superpopulação etc.). Na opinião deste autor: 

 

[...] o que interessa a espécie humana não são os limites físicos absolutos, 
nem se certos recursos são renováveis em termos absolutos e outros não, 
mas como determinados recursos se convertem em renováveis, em função 
de uma determinada estrutura de classes sociais e do nível de 
conhecimento técnico da sociedade em seu conjunto [...] as relações sociais 
submetem os limites físicos, assim como as diferenças entre recursos 
renováveis e não renováveis a sua dinâmica (FOLADORI, 2004, p.127) 

 

A questão que permeia o debate sobre o desenvolvimento sustentável, 

desde a primeira conferência realizada pela ONU, em 1972, diz respeito aos 

padrões de crescimento econômico em relação aos padrões de equidade social, 

                                                                                                                                                                                     
de fato, a ser enfrentada como um problema complexo. Neste sentido, a ONU organizou em 1972, na 
Suécia a Conferência de Estocolmo para discussão desses anseios e existe o consenso de que esse 
encontro marcou o início das formulações ambientais em nível global. Um dos resultados dessa 
Conferência foi a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 
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ambos relacionados ao uso dos recursos naturais disponíveis. Ainda que tal questão 

apareça mais bem delineada no âmbito das relações internacionais, entre países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, ela também se faz presente nas relações 

estabelecidas entre diferentes grupos sociais no interior de uma mesma “nação”. O 

uso de terras para a produção dos chamados agro combustíveis, cana-de-açúcar, 

mamona, pinhão manso, entre outros, no Brasil, é um exemplo candente desta 

questão. Em função da problemática dos biocombistíveis71, as áreas relevantes de 

plantio e de colheita da soja e da cana-de-açúcar para a produção de etanol e 

biodiesel foram muito expandidas nas últimas três décadas 

De acordo com os dados da Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB), a produção brasileira de grãos da safra 2015/2016 teve um aumento de 

10% em relação à safra anterior. Foram colhidos, aproximadamente, 3,51 milhões 

de toneladas de feijão, o milho totalizou um volume de 15,692 milhões de toneladas, 

a soja 32,092 milhões de toneladas, um aumento em relação aos períodos 

anteriores de 2,9% (BRASIL, 2016). Além do aumento da produção de grãos, a 

pecuária também vem apresentando um crescimento significativo. A produção 

agrícola e pecuária brasileira tem interferido diretamente na balança comercial do 

país.  

Na medida em que crescem as exportações do agronegócio brasileiro, a 

produção de alimentos para consumo interno vem sendo, satisfatoriamente, 

atendida pela agricultura familiar. Segundo dados do Ministério de Desenvolvimento 

Agrário (MDA), cerca de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos (as) 

brasileiros(as) provém da agricultura familiar. Os principais alimentos cultivados por 

meio desse modelo são a carne suína (60% produção anual), frango (70%), feijão 

(67%), leite (56%) e mandioca (89%). (BRASIL, 2017, p.17).  

Esses dados revelam a capacidade produtiva da agropecuária brasileira e 

revela que embora o agronegócio mantenha o Brasil no ranking mundial de maiores 

exportadores de produtos alimentícios, a  agricultura familiar, por sua vez, avança no 

mercado interno exercendo importante papel para a subsistência no plantio de 

alimentos básicos. De acordo com os dados do IBGE 
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 ocupa o centro das atenções nacionais e internacionais em razão do aumento excessivo do preço 
do petróleo e da discussão mundial sobre a diminuição das emissões de CO2 e consequente 
diminuição do efeito estufa pelo uso de energias renováveis. São os produtos à base de plantas e das 
quais se produz o etanol por meio do álcool da cana-de-açúcar - na Europa é produzido da beterraba 
- ou do amido (milho, trigo, raízes e de tubérculos). O biodiesel pode ser produzido de plantas 
oleosas (colza, girassol, soja, mamona e palmeira-de-dendê) 
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Apesar deste potencial produtivo, o setor agropecuário apresenta sérios 

problemas com relação ao uso e conservação dos recursos naturais. Dentre os 

impactos mais significativos, destacam-se aqueles causados pelo aumento da 

produção de monocultivos, sobretudo, das lavouras de cana de açúcar e soja; 

expansão da pecuária extensiva em áreas de preservação ambiental. Assim, a 

questão do desenvolvimento rural continua com sua importância nas análises 

empreendidas mesmo com todas as transformações ocorridas no Brasil. Se por um 

lado o agronegócio se destaca na economia diante da participação expressiva na 

balança comercial, por outro lado ainda existem e se agrava problemas de 

degradação ambiental, de conflitos pela posse de terra e altos índices de pobreza 

rural. (CALZAVARA; LIMA, 2004) 

A polêmica envolvendo produtores rurais, lideranças políticas de diversos 

Estados e autoridades ambientais que exigem o cumprimento da legislação sobre 

áreas de reserva legal em todos os estabelecimentos rurais do país revela o grau de 

complexidade das questões postas hoje sobre o desenvolvimento do meio rural 

brasileiro. Estudos como os de Moreira (2002), Carmo (2003), Calzavara e Lima 

(2004), Romeiro (2007) e outros, procuram problematizar estas questões, 

especialmente os aspectos relacionados ao desenvolvimento socioeconômico e 

conservação ambiental nos espaços rurais. 

Enfim, o único consenso que parece existir em torno do debate atual sobre 

desenvolvimento e sustentabilidade ambiental, é o de que, seja na dimensão local, 

regional ou global, o desenvolvimento, para ser sustentável, deve ser não apenas 

economicamente eficiente, mas ecologicamente prudente e socialmente desejável. 

(LEFF, 200; SACHS, 2005; NORDER, 2006; MARTÍNEZ ALIER, 2007; ROMEIRO, 

2007). Como se pode apreender, o debate sobre desenvolvimento sustentável tem 

feito emergir diferentes interpretações sobre a questão do desenvolvimento social e 

econômico, tanto com relação às atividades urbanas industrial, quanto àquelas do 

setor primário. 

No âmbito da América Latina, identificam-se, pelo menos, duas perspectivas 

diferentes que se dedicam a problemática do desenvolvimento rural. A primeira 

delas, formada por um conjunto de instituições, governamentais e não 

governamentais entre os quais: o Centro Latino Americano para o Desenvolvimento 

Rural (CLADR), o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), 

o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Mundial (BIRD), a 
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Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO). Em 

consórcio, estas instituições formam o Grupo Interagencial para o Desenvolvimento 

Rural na América Latina e Caribe. (MONTENEGRO GOMES, 2008) Na opinião 

deste grupo, os agricultores familiares, os pequenos produtores, as comunidades 

tradicionais (indígenas, ribeirinhos, quilombolas, caiçaras, etc) que vivem do 

extrativismo podem ampliar as possibilidades de seu desenvolvimento econômico, 

tanto por meio da produção de alimentos, quanto pela exploração de atividades não 

agrícolas, tais como: o turismo rural, a fabricação e vendas de peças artesanais e 

até mesmo a inclusão nos programas de serviços ambientais72. Para os defensores 

desse modelo, a dimensão local e ambiental do desenvolvimento rural deve ser 

sempre privilegiada. As políticas públicas defendidas por este grupo inscrevem-se 

na perspectiva do chamado Desenvolvimento Rural Sustentável (DRS). 

Além dessas instituições, há também um segundo grupo formado por 

diversos movimentos sociais do campo, muitos dos quais da Via Campesina 

Internacional em que o MST e o Movimento Atingido por Barragens (MAB), no Brasil, 

fazem parte. De acordo com os movimentos sociais organizados em torno da Via 

Campesina, o principal problema das respostas baseadas no desenvolvimento rural 

sustentável é que seus proponentes não concebem os territórios rurais como espaço 

de conflito, ou seja,  

 

Um território de cooperação, solidariedade e articulação de interesses. O 
território do consenso emerge, desta forma, como uma figura privilegiada 
para pensar soluções para o meio rural da América Latina, como se esse 
consenso fosse neutro, como se as interas e as recentes dominicões 
atávicas subitamente desaparecessem.(MONTENEGRO GÓMES, 2008, 
p.253, tradução nossa)

73
 

 

Os críticos do desenvolvimento rural sustentável acreditam que “ o conflito 

possui uma dimensão simbólica e política fundamental para segmentos 

empobrecidos do campo porque, entre outros aspectos, materializa a resistência” 
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 O Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) é uma experiência que vem sendo 
realizada por instituições privadas e governos de diversos países com o objetivo de recompensar 
financeiramente produtores rurais que estejam dispostos a conservar recursos naturais existentes em 
suas propriedades, bem como, recuperar áreas degradadas. A ideia básica do programa é a de que a 
conservação do meio ambiente rural tem que ser mais lucrativa que sua destruição.  
73

“Um território de la cooperación, la solidariedade y la articulación de interesses. El território del 
consenso emerge, de esta forma, como figura privilegiada para pensar soluciones para el médio rural 
latino-americano, como si ese consenso fuese neutro, como si los interesses  dominaciones atávicas 
y recientes, de repente, desapareciesen.” 
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(SAUER, 2006, p.232). Segundo Fernandes, existe uma compreensão de que o 

conflito prejudicaria o desenvolvimento econômico. De acordo com esse autor, “o 

conflito não pode ser tomado como algo externo ao desenvolvimento, mas que 

aconteceu no seu interior e é produzido em diferentes escalas geográficas e 

dimensões da vida”. (FERNANDES, 2008, p.174) 

Praticada, atualmente, em diversos países, a agricultura sustentável é 

formada por várias correntes, cada uma delas apoiada em conceito e princípios 

próprios. Assis (2005) aponta que os movimentos em favor de uma agricultura não 

industrial surgiram a partir da década de 1920, podendo ser congregados da 

seguinte forma: 

 

1) Agricultura orgânica, cujos princípios foram fundamentados entre os anos 
de 1925 e 1930, pelo inglês Sir Albert Howard; 2) Agricultura biodinâmica, 
iniciada em 1924 por Rudolf Steiner na Alemanha; 3) Agricultura biológica, 
inspiradas nas idéias do suíço Hans Peter Muller e mais tarde introduzida 
na França por Clauder Aubert; 4)  Agricultura natural, originada no Japão a 
partir de 1935 e baseada nas idéias de Mokita Okada e Masanobu Fukoka; 
5) Agricultura alternativa, surgida no início da década de 1970 no bojo do 
movimento ambientalista; 6) Agricultura ecológica, iniciada nos final dos 
anos 1970, introduzindo preocupações socioeconômicas em sua 
elaboração; 7) Permacultura, desenvolvida na Austrália por Bill Mollison, 
nas décadas de 1970 e 1980; 8) Agricultura regenerativa, elaborada nos 
EUA por Robert Rodale, no início das décadas de 1980. (ASSIS, 2005, 
p.13,grifos nossos) 

 

Para os propósitos desse trabalho interessa a caracterização da corrente 

denominada como agricultura ecológica. Esse termo surgiu no final da década de 

1970 também como proposta unificadora das demais correntes de agricultura não 

industrial. A novidade introduzida pela agricultura ecológica é a ideia de que a 

produção agrícola para ser, de fato, sustentável, deveria integrar os princípios 

agronômicos, ecológicos com os socioeconômicos (LUTZEMBERG, 1985; 

CAPORAL e COSTABEBER, 2004; ASSIS, 2005). Os defensores da agricultura 

ecológica partem de uma visão sistêmica, isto é, de uma visão de conjuntos, 

entendendo a propriedade agrícola como uma unidade funcional, um organismo 

onde a saúde das plantas está diretamente relacionada a fertilidade do solo. 

Atualmente as principais correntes de agricultura não industrial condensam-

se em torno da chamada agroecologia74 que, segundo Assis (2005, p.21), “não deve 
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 Antes ainda da conformação conceitual que ganha conteúdo e forma a partir dos anos 70, o termo 
agroecologia foi empregado no final dos anos 20 por um agrônomo russo, conforme o Dossiê da 
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ser entendida como uma prática agrícola, mas sim uma ciência que busca o 

entendimento do funcionamento de agrossistemas complexos”75 e, ainda acrescenta 

 

A ciência agroecológica resgatada, sob novas bases tecnológicas e 
econômicas, a lógica da complexificação das sociedades camponesas 
tradicionais e seus conhecimentos desprezados pela agricultura industrial, 
como forma de vencer o desafio de estabelecer uma agricultura sustentável. 
Integra para isto, princípios ecológicos, agronômicos e socioeconômicos, 
como forma de melhor entender o efeito das tecnologias sobre a produção 
agrícola e a sociedade como um todo (ASSIS,2005, p.21) 

 

 

Segundo Brandenburg (2002), desde o seu surgimento, a agricultura 

ecológica passou por três momentos diferentes. O primeiro refere-se a sua gênese e 

ficou marcado por um contra movimento ao processo de industrialização da 

produção agrícola; num segundo momento, surgiram grupos de produtores rurais 

que procuraram se articular visando a criação de sistemas de produção e 

comercialização, sobretudo, dos chamados produtos orgânicos. Estes grupos 

mantiveram distância das instituições governamentais, preservando assim, seu viés 

contestatório e, ao mesmo tempo, evitando a ingerência das políticas estatais, tidas 

por eles, como conservadora e socialmente excludentes. O terceiro estágio a 

institucionalização da agricultura ecológica está relacionada à ampliação dos riscos 

ambientais. Nesta fase, a institucionalização da agricultura ecológica enquanto uma 

forma de produção foi, de acordo com Brandenburg (2002), fomentada pelos 

aparelhos governamentais requerendo um ajustamento e reorganização das 

estruturas de produção, de beneficiamento e de comercialização. 

Almeida (2003), ao refletir sobre as particularidades do desenvolvimento 

rural na região sul do Brasil, aponta que a proposição agroecológica ainda encontra 

sérias barreiras para sua amplitude e generalização, isto porque, entre outros 

                                                                                                                                                                                     
Abrasco nos recorda: “Segundo Wezel e Soldat (2009), a primeira publicação a mencionar a palavra 
foi um livro produzido pelo agrônomo russo Bensin, em 1928. Como relatado por Gliessman (2003), 
em 1930 esse mesmo autor, escrevendo em uma publicação do Instituto Internacional de Agricultura 
em Roma – instituição precursora da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO) –, criticava as campanhas realizadas pelas grandes companhias fabricantes de tratores, 
fertilizantes e sementes, que buscavam convencer os agricultores a utilizar esses insumos 
„universais‟, sem saber se eram de fato apropriados para as condições locais e as necessidades dos 
agricultores” (CARNEIRO, 2015, p. 507) 
75

 De acordo com Guzmán e Molina (2013), o enfoque social da agroecologia permite interpretar os 
agrossistemas como resultado de um processo co evolutivo entre o sistema social e o sistema 
biológico. Diferentemente dos ecossistemas, os agroecossistemas dependem dos fluxos de energia e 
de materiais externos incorporados pelo homem quando este desenvolve atividades agrícolas. 



77 
 

aspectos, tal proposta estava fortemente marcada por um viés político-ideológico, 

remetendo os agentes agroecológicos ao isolamento. Ainda, segundo este autor, 

outros aspectos que impôs limites às propostas agroecológicas num passado 

recente refere-se à capacitação técnica.  

Não por casualidade, até final dos anos 1990, a ciência agroecológica não 

havia penetrado no espaço acadêmico e nas instituições públicas de pesquisa 

aplicada à agropecuária76. Os limites da agricultura ecológica, em geral, e da 

agroecologia, em particular, mostram-se ainda evidente(s no caso brasileiro, 

ensejando dúvidas quanto à capacidade dessas novas modalidades de produção 

agropecuária romper com o modelo hegemônico que se impôs nas últimas décadas 

de desenvolvimento rural no Brasil. Segundo o MST, a “agroecologia só se faz com 

o povo organizado” 77, pois na medida em que a lógica de expansão do capital 

passa, necessariamente, pela invasão territorial, a destruição da natureza e a super 

exploração do trabalho é necessário a defesa de um projeto que democratize a terra 

e garanta direitos aos trabalhadores e trabalhadoras paralelo a um “novo modelo de 

produção agrícola, que respeite a natureza, a relação do ser humano com o trabalho 

e os demais seres vivos, de maneira coletiva e solidária”78.  (MST, 2017) 

Cientes dos limites econômicos, políticos e de capacitação técnica que se 

apresentam à produção agroecológica neste momento histórico, os diferentes 

agentes articulam-se no sentido de realizar uma transição agroecológica, indicando, 

com isto, a tentativa de iniciar um processo de conversão de um modelo 

insustentável de produção agropecuária para um modelo mais sustentável. Caporal 

e Costabeber (2004) enfatizam que o processo de transição agroecológico adquire 

enorme complexidade, especialmente, no que se refere aos seus aspectos 

tecnológicos, metodológicos e organizacionais. Dependendo do nível de 

sustentabilidade que se deseja alcançar é preciso considerar também que o 
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 Esta é uma questão ainda não resolvida para os pequenos agricultores. Contudo, cabe destacar 
que, devido à pressão dos movimentos sociais, estão sendo criados no Brasil cursos de agroecologia 
em vários níveis, como por exemplo, o curso de bacharel em agroecologia da Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCAR), em Araras. O MST, em parceria com a Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP) e com recursos do Programa Nacional de Educação na Reforma Agraria 
(PRONERA), vem organizando, em diferentes regiões, cursos em nível técnico em agroecologia para 
assentados(as) e seus familiares.  
77

 Coletivo de Comunicação do MST na Bahia em 02/06/2017. Disponível em www.mst.org.br Acesso 
em 31/07/2017 
78

 Tais ideias fazem parte e alguns conceitos construídos em torno da agroecologia, considerada uma 
ponte fundamental para se pensar os acampamento e assentamentos do MST.  

http://www.mst.org.br/
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processo de transição tem custos, os quais não podem, simplesmente, recair sobre 

os produtores (ROMEIRO, 2007, p.253) 

No Brasil, as experiências com agroecologia indicam haver dois momentos 

distintos na trajetória dos agentes agroecológicos. O primeiro inicia-se em meados 

dos anos 1980 e segue até a metade da década de 1990. Segundo Moreira (2009), 

nesta fase, a questão ambiental ressignifica a questão agrícola adicionando a esta a 

exigência de produtos alimentares saudáveis, de baixo custo e tecnologia de baixo 

impacto ambiental em base energética renovável. O segundo momento inicia-se na 

virada do século XX para o século XXI, período marcado pela ampliação das 

políticas neoliberais cujas consequências foram: o aumento da desigualdade social, 

do desemprego, da pobreza rural e urbana, da exclusão e violência, da ampliação 

do uso insustentável dos recursos naturais, entre outros. Estas questões “são 

definidoras da questão agrária e impõe à luta pela redistribuição da propriedade da 

terra e a regulamentação ambientalista dos usos dos territórios ecossistêmicos” 

(MOREIRA, 2009, p.5) 

É frente a estas questões que a agroecologia tem invadido o cotidiano dos 

assentamentos de reforma agrária no Brasil, sobretudo, no Estado do Rio de 

Janeiro. Buscando superar os limites impostos, os movimentos sociais do campo se 

articulam para a construção de novas referências teóricas e práticas em 

agroecologia (COSTA NETO e CANAVESI, 2002; SCOPINHO, 2007; VALADÃO e 

BRANDENBURG, 2009). Este processo, ainda que em construção, reitera a 

necessidade de mudança, impondo com vigor a dimensão social da sustentabilidade 

ambiental, isto porque, “a associação da questão agrária à questão ambiental tende 

a reforçar, e mesmo exigir, a visualização da questão da equidade social” 

(MOREIRA, 2002, p.3) 

A partir da crise de acumulação do capital, especialmente a partir dos anos 

1970, a economia neoclássica vem se esforçando em transformar recursos naturais 

em representação monetária, hipoteticamente como forma de contabilizar futuras 

medidas de proteção e reconstituição da natureza. Essa perspectiva fundamenta a 

atual ideia de sustentabilidade através da economia verde, apostando no progresso 

técnico em favor da manutenção da acumulação de capital por uma via que não 

passaria pelo trabalho.  (HARRIBEY, 2013) 

Nessa perspectiva, a natureza tem um sentido meramente utilitarista, ou 

seja, recupera-se a ideia de que ela porta um valor em si que lhe pode ser extraído. 
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Tal idéia vem ganhando força desde a crise do capital dos anos 1970, quando se 

coloca em xeque a sua valorização ampliada por meio da produção, bem como 

quando os recursos naturais se revelam finitos. Entretanto, é possível atribuir um 

valor econômico à natureza? Seria essa a saída para a valorização do capital? 

É preciso reconhecer que a crise do atual modelo de desenvolvimento 

econômico resulta na transformação de tudo (a terra, água, o ar que respiramos e 

seres humanos) em mercadorias. O critério único desse sistema é a expansão dos 

negócios e acumulação dos lucros. De acordo com Löwy (2012), esses aspectos 

conformam uma crise mais geral, a crise da civilização capitalista industrial moderna. 

Nesse contexto esse autor afirma que o discurso hegemônico atual sobre o 

“desenvolvimento sustentável” quando se manifesta em contextos, como no 

processo da Rio+20, se situa nos limites impostos pela economia de mercado, e, 

portanto, é incapaz de propor alternativas efetivas, pois é regido pelas regras do 

lucro, da competição e da acumulação inerentes ao sistema capitalista. 

Devemos notar ainda uma contradição posta no âmbito do debate sobre 

desenvolvimento, pois a sustentabilidade passa a ser progressivamente 

institucionalizada ao mesmo tempo em que movimentos sociais, partidos políticos – 

outrora de esquerda – e perspectivas teórico-políticas no âmbito acadêmico 

igualmente reivindicam um “desenvolvimento sustentável”. Por ora, destacamos que, 

se nos anos 1980, o MST e o PT reivindicavam uma reforma agrária como sinônimo 

de democratização do acesso à terra, com redistribuição de renda, poder e direitos; 

a partir dos anos 1990, o MST passa a reivindicar não somente a redistribuição 

massiva de terras, mas o combate ao modelo agrícola vigente, indicando, dentre 

vários elementos, a importância da produção orgânica e agroecológica. Nesse bojo, 

o “desenvolvimento rural sustentável” aparece como mitigação dos danos 

socioambientais dos empreendimentos industriais, para a privatização, 

commoditização dos recursos naturais, como as políticas da “economia verde”. Em 

oposição à sustentabilidade que subsidia as políticas públicas para o meio rural, 

tanto de iniciativas do governo federal, quanto estadual, o movimento vem 

apostando firmemente na agroecologia, como um princípio que enfrenta a produção 

agrícola voltada para o mercado de commodities e não para alimentar a população.  

O debate sobre o Desenvolvimento Sustentável no Brasil em áreas rurais se 

faz bastante presente nas discussões em torno dos problemas da região Amazônica. 

Contudo, o processo de expansão e consolidação do setor agrícola, em especial, 
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dos complexos agroindustriais da soja e da cana-de-açúcar nas regiões Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste do país, também tem feito com que a relação entre 

desenvolvimento e sustentabilidade seja, igualmente, privilegiada nas discussões 

sobre o desenvolvimento rural dessas três grandes regiões. 

Alguns aspectos do “modelo sustentável de desenvolvimento” no Brasil, 

enquanto parte do projeto modernizante do capitalismo podem ser examinados nas 

propostas do Ministério da Ciência e Tecnologia, no projeto macro chamado 

“sociedade da informação”, no “Livro Verde” onde constam estratégias para o 

desenvolvimento de setores da produção e de serviços no Brasil.79 Segundo o texto 

 

Para o Brasil, detentor de ricas e estratégicas reservas naturais, a 
perspectiva do desenvolvimento  sustentável constitui uma referência básica 
a ser  incorporada em seu projeto de sociedade da informação. Sob a ótica 
da sustentabilidade ecológica,coloca-se a importância do domínio das  
tecnologias relevantes para melhor conhecer, diagnosticar  e monitorar as 
condições ambientais,  sobretudo em função da extensão do território 
nacional, diversidade de ecossistemas e complexidade  dos problemas 
pertinentes. Com apoio das tecnologias da informação e comunicação, 
épossível criar sistemas e serviços avançados de  informação e de 
prevenção de riscos sobre o meio  ambiente, como alerta e suporte às 
políticas públicas,  estratégias empresariais e ações sociais. Com as novas 
mídias e redes eletrônicas, criam-se também condições mais favoráveis 
para a informação  e conscientização públicas a respeito do meio  ambiente, 
da educação ambiental e da cooperação  nacional e internacional nessa 
área, facilitando  a implantação de um modelo mais sustentável  de 
desenvolvimento. 

 

Nesse trecho do livro verde podemos evidenciar como o capital opera 

inexorável e articuladamente na produção de mecanismo de apropriação da 

natureza e de exploração do trabalho humano. Tanto a depredação ambiental 

quanto a exarcebação da “questão social” compõem uma unidade estrutural: a 

mercantilização da natureza e a subsunção formal e real do trabalho ao capital 

integram um mesmo movimento destinado a assegurar as bases materiais e 
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 Com a acelerada mudança causada pelas tecnologias da informação e comunicação (TICs), vários 
países do mundo passam a estruturar normas para amenizar as desigualdades que as TICs podem 
causar. Com a expansão da Internet e com o uso constante das tecnologias, o governo brasileiro 
sentiu necessidade, além de ser pressionado para tal, de elaborar políticas públicas que pudessem 
prevenir e pensar o uso da rede de forma a não estimular a exclusão digital. Nesse contexto surge o 
Programa Sociedade da Informação1 no Brasil - Livro Verde (LV)2 , em setembro de 2000, por meio 
do esforço de vários órgãos encabeçados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. O programa 
brasileiro privilegia o uso das tecnologias da informação e comunicação como primordiais para a 
alavancagem de setores importantes como o econômico, o social e o tecnológico, pois o governo 
brasileiro acredita que “a sociedade da informação não é um modismo. Representa uma profunda 
mudança na organização da sociedade e da economia”. (TAKAHASHI , 2000, p. 5). 
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simbólicas do processo de acumulação capitalista. Vista por esse prisma, a “questão 

ambiental” se inscreve no interior das contradições do capitalismo contemporâneo. 

Estas contradições somente nos fins do século XX ganham expressão e evidenciam 

que, para além das ameaças à reprodução biológica de várias espécies animais e 

vegetais, também estão implicados limites à dinâmica do sistema, especialmente em 

alguns ramos da atividade econômica, em razão da escassez de recursos naturais 

ou dos efeitos danosos da poluição. O grau de destrutividade das forças produtivas 

da natureza escapa ao controle do capital e impõe-se como uma questão, com 

implicações em toda a vida planetária. 

Na perspectiva de desvendamento desse processo, tomando a 

particularidade da agricultura familiar campesina fluminense como objeto, a área de 

conhecimento do Serviço Social pode contribuir dando visibilidade às necessidades 

e demandas políticas e sociais desses segmentos de trabalhadores que estão às 

margens do desenvolvimento econômico e do acesso aos direitos humanos e 

sociais no Estado.  

Destarte, é neste contexto de domínio da atividade de serviços e da 

atividade industrial que nos interessa conhecer as estratégias políticas da luta 

campesina para a permanência dessa atividade de base familiar camponesa vis-à-

vis os projetos de desenvolvimento em curso. Assim, as múltiplas expressões da 

questão agrária e socioambiental vêm configurando um novo campo de intervenção 

profissional para o Serviço Social e muitos são os trabalhos e pesquisas realizados 

pela categoria destinada a problematizar os processos e movimentos da realidade 

que apresentam demandas agrárias e ambientais em seus espaços 

socioocupacionais. Sistematizaremos a seguir como o debate sobre a questão 

agrária e ambiental emergem para o Serviço Social como uma temática transversal 

às outras áreas tradicionalmente pesquisadas: questão urbana, saneamento, 

populações tradicionais, formação profissional, mundo do trabalho, juventude, etc. 
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CAPÍTULO 2 – DINÂMICA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 

 

Para que possamos refletir concretamente sobre o processo de 

consolidação de um PDS na realidade norte fluminense é preciso, antes de tudo, 

reconhecer que as mudanças sociais e o crescimento econômico não são processos 

espacialmente homogêneos.Como vimos, os centros regionais em que ocorria a 

industrialização organizavam as atividades em função das grandes empresas e 

indústrias com diversos encadeamentos produtivos. No âmbito da geografia 

econômica, esses processos eram analisados como uma configuração do centro-

periferia em que o centro industrial expressaria o moderno, poderoso e 

transformador, enquanto a periferia rural e agrícola representaria o atrasado e 

conservador. Esse processo desencadeia uma nova geografia global caracterizada 

por uma constelação de territórios mais ou menos articulada horizontal e 

verticalmente, diversamente organizados e estruturados por redes econômicas, 

sociais e políticas, que muitas das vezes competem entre si. (STORPER, 1997; 

SCOTT, 2003; MESSNER, 2003; RALLET, 2000). 

Essa transformação revela a perda da capacidade de os Estados 

coordenarem o comportamento dos agentes econômicos e suas decisões, ratifica a 

crescente importância da globalização produtiva, financeira e tecnológica e ainda 

revela o declínio do espaço nacional e de suas instituições como quadro de 

referência absoluta dos diferentes atores. Diante dessas mudanças, a literatura 

sobre desenvolvimento regional conhece, desde a década de 1980, uma renovação 

importante no estudo e análise das conseqüências espaciais do desenvolvimento 

industrial. O período de intensa reestruturação institucional e organizacional, iniciado 

na década de 1970, atraiu olhares multidisciplinares para pensar a territorialização 

da economia. No que diz respeito ao campo dos estudos rurais, os espaços rurais 

deixam, de forma gradual, de ser predominantemente agrícolas para ir em direção a 

um modelo de desenvolvimento regional, estruturado por uma rede urbana de 

pequenas e médias cidades especializadas na produção de bens e serviços 

específicos (GAROFOLI, 1997; BOGNASC, 1996). Nesse estilo de desenvolvimento, 

os espaços rurais não se reduzem às atividades agrícolas (MARSDEN, 1993), mas 

são espaços sociais plurissetoriais estruturados por redes produtivas, familiares, 

profissionais, etc. 
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O objetivo desse capítulo é analisar como se dá a implantação e 

consolidação de um assentamento no modelo PDS - marcado pelo desenvolvimento 

de projetos de assentamentos ambientalmente diferenciados (PAD) – como 

alternativa aos projetos de assentamento (PA) tendo em vista suas possibilidades 

históricas de consolidação a partir dos questionamentos ao modelo de 

desenvolvimento atrelado ao capital transnacional e imperialista.  
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2.1 A herança do desenvolvimento socioeconômico do estado do Rio de 

Janeiro 

Ao aplicar as ferramentas teóricas da historiografia marxista para formular os 

conceitos que ajudassem a entender o Brasil, constatamos que, a partir do século 

XVI, o território fluminense integra a lógica de atendimento aos interesses externos, 

adequando-se às particularidades ambientais da época, com suas bacias 

hidrográficas e relevo acidentado, tendo como funções estratégicas exportar e 

defender (MARAFON et al., 2011). Nesse sentido, a ocupação do território 

fluminense no período da colonização acompanhou os caminhos e trilhas dos ciclos 

econômicos para a exportação, sendo acompanhada da expulsão das tribos 

indígenas para o interior, ou sua escravização ou, ainda, seu extermínio. De acordo 

com Marafon (2011). 

 

As economias de exportação também tiveram papel relevante no processo 
de ocupação e povoamento do território fluminense, seja de forma direta, 
por meio das áreas produtoras em tal território, como foi com a cana-de-
açúcar, o gado e o café; seja de forma indireta, servindo como entreposto 
para outras áreas produtoras, como ocorreu durante o período da 
mineração em Minas Gerais. A rede de circulação estabelecida para dar 
suporte à circulação da produção, dentro da lógica de atender aos 
interesses da coroa portuguesa, resultando em uma organização espacial 
caracterizada pelo grande papel desempenhado pelos portos, foi 
responsável pelo estabelecimento de novos caminhos para o Rio de Janeiro 
(MARAFON et al., 2011, p.30, grifo nosso). 

 
 

Nesse processo a produção de cana-de-açúcar teve um peso econômico de 

extrema relevância para a província, pois se faz presente desde o século XVI até a 

atualidade, sendo complementada pela criação de gado para transporte,alimentação 

e moagem da cana. A monocultura da cana foi se espraiando para as demais 

regiões, sobretudo a partir do século XVII, com destaque para a região norte, como 

atestam os autores: 

 

Se a cana-de-açúcar espraiou-se por diversas partes do território 
fluminense, foi na região de Campos dos Goytacazes que essa cultura se 
consolidou a partir das usinas instaladas na região. Um dos indícios dessa 
consolidação pode ser visto a partir da fundação, em Quissamã, do primeiro 
“engenho central” (1877), nome então dado às usinas. Já em 
1885,funcionavam na baixada goitacá dezessete usinas, mais seis grandes 
engenhos. No entanto, em contrapartida a esse progresso técnico 
observado na baixada, os “empresários” campistas se caracterizavam como 
grandes detentores de mão de obra escrava (MARAFON et al., 2011, p. 34) 
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Tendo em vista que a província do Rio de Janeiro era rota de passagem 

para o escoamento do ouro, vindo de Minas Gerais, nos seus portos a mineração 

agiu como um fator que provocou mudanças substanciais na ocupação territorial 

fluminense, além da expressiva produção açucareira80. De acordo com as análises 

de Fernandes (2010), a partir do desfecho do ciclo de mineração e de exploração 

diamanteira, foram desencadeados vários processos concomitantes de mobilidade 

espacial e econômica, de deslocamento de fronteiras econômicas e “incorporação 

de novas fronteiras” à economia de plantação, com sucessivas experiências sob as 

quais os senhores tentaram descobrir um “gênero colonial” que pudessem explorar e 

exportar.  

Dessa forma, revelando o crescimento das funções econômicas e sua 

centralidade no controle da exportação do minério, a capital da colônia foi transferida 

da Bahia para o Rio de Janeiro (em 1763) ao mesmo tempo em que se dá o início 

da produção de café nas encostas da cidade que se expandiu para além das suas 

fronteiras até encontrar seu ápice produtivo no Vale do Paraíba, tornando a 

província maior produtora de café do Brasil81. Com efeito, o crescimento desse 

modelo produtivo deixou como rastro o esgotamento do solo e a substituição da 

floresta tropical da Mata Atlântica pela agricultura extensiva. 

Além do esgotamento dos solos fluminenses, o aumento da produtividade 

dos cafezais paulistas (em função do progresso técnico e melhor qualidade do solo) 

contribuiu sobremaneira para a falência do setor cafeeiro fluminense, que não 

conseguiu se recuperar da descapitalização com o fim da escravidão, isto é, quando 

seu estoque de escravos não possuía mais valor de mercado. 

Nesse contexto, a cidade do Rio de Janeiro não perdeu sua importância 

político-administrativa no país, pois permaneceu centralizando tais funções, mesmo 

com o declínio de sua força econômica, desde o ingresso no período republicano até 

1960, quando a sede do distrito federal fora deslocada para Brasília, No sentido de 

melhor compreender o presente, faz-se importante conhecer nosso passado 

histórico. Nessa perspectiva, Cruz (2013) afirma: 

 

                                                           
80

 Logo, o RJ tem sua função estratégica de escoamento deminério renovada no século XXI, com a 
construção do mineroduto que liga MG ao RJ. 
81

Mantendo o posto até próximo do fim do século XIX, contando com uma malha ferroviária, 
implantada no mesmo século, que ligava os cafezais aos portos. 
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“O Rio foi „capital‟ da colônia, a partir de 1763; sede de todo o império 
português, a partir de 1808; sede do império brasileiro, a partir de 1822; 
capital da República, de 1889 a 1960; município-estado, até 1975, e capital 
de Estado até o presente. Para além do status, essa trajetória político-
administrativa de exatos 250 anos – como centro do poder na colônia, no 
império e na república; como cidade-estado e capital estadual, além de 
sede da região metropolitana – construiu um complexo de relações e 
práticas sociais, políticas, econômicas e culturais – com o correspondente 
arcabouço simbólico de autorrepresentação e de imagem „para fora‟ – 
decisivo para a compreensão da configuração espacial da economia do 
atual ERJ” (CRUZ, 2013, p.49) 

 

Na medida em que o Estado se torna o principal indutor e financiador da 

industrialização do país, através da política de substituição de importações e da 

criação de uma indústria de base no período entre guerras e pós-II Guerra Mundial, 

o território fluminense reassume um lugar de destaque na economia nacional, 

sobretudo a partir da criação dos alicerces para a formação de uma indústria de 

base, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional - (CSN) em 1941, em Volta 

Redonda - com capital estadunidense e brasileiro, e da empresa estatal Petrobrás - 

em outubro de 1953 - saindo vitorioso frente aos oligopólios internacionais de 

produção de petróleo. 

Segundo Alentejano (2005), nas primeiras décadas do século XX, inicia-se 

um processo de “desruralização”82 e metropolização do estado do Rio de Janeiro, 

sendo esta caracterizada pela centralidade da dinâmica econômica ditada pela 

cidade do Rio de Janeiro83. A região que mais sofreu esvaziamento foi a do Vale do 

                                                           
82

O debate sobre as diferenças e as complementaridades entre os espaços rurais e urbanos vem se 
avolumando no Brasil, sobretudo a partir da virada do século XX para o XXI, refletindo a busca por 
captar a dialética presente no movimento da realidade. Nota-se que as transformações econômicas 
decorrentes da crise internacional do capital vêm reconfigurando os espaços, rompendo com a idéia 
de associar o espaço urbano exclusivamente à produção industrial e o rural, à produção agrícola. 
Grosso modo, significa dizer que a organização do capital/trabalho nesses espaços é mais complexa, 
sendo a migração do capital a tônica de sua fase hegemonizada pela burguesia financeira, que busca 
lucros na realização da produção em localidades com grande oferta de mão de obra, com baixo 
potencial de organização dos trabalhadores e infraestrutura previamente garantida pelo Estado. Os 
eixos de tais transformações são a reestruturação produtiva aliada às políticas neoliberais. Ademais, 
os valores de uso dos espaços rurais têm se tornado cada vez mais fonte de valor de troca, sendo 
incorporados à lógica da acumulação capitalista. Creio que essa compreensão levou o autor em 
questão a descrever o processo do desenvolvimento no ERJ como desagriculturalização, e não mais 
como desruralização, em seus textos mais recentes. Dessa forma, quando tratarmos do período 
histórico mais recente utilizaremos o termo desagriculturalização, ou ainda descamponização. 
83

 Incorporamos as contribuições de Alentejano no sentido de apresentar de forma mais panorâmica a 
história do desenvolvimento econômico e sócio espacial do ERJ na perspectiva de captar seus 
elementos centrais, pois ele aborda de forma crítica os dados estatísticos, ressaltando os conflitos 
agrários oriundos desse processo de desenvolvimento. Para aprofundar os dados sobre o processo 
de ocupação e a dinâmica territorial, bem como as principais transformações sócio espaciais de cada 
uma das oito regiões de governo do estado do Rio de Janeiro (Baixadas Litorâneas, Centro-Sul, 
Costa Verde, Médio Vale do Paraíba, Metropolitana, Noroeste,Norte e Serrana) e a produção agrícola 
correspondente, vale consultar: MARAFON, G. J.et al. (2011). 
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Paraíba,mediante a falência dos cafezais, enquanto a da Baixada da Guanabara se 

tornou um pólo do capital comercial e industrial. Desde então, a economia regional 

se interiorizava pelas vias da circulação terrestre, sendo acompanhada pela 

valorização imobiliária. A região de fronteira, que se estendia do litoral sul ao 

noroeste do estado do RJ, fragmentou-se: o noroeste desenvolveu produção 

cafeeira; a região serrana, caracterizada pela ocupação de pequenos produtores, 

passa a produzir alimentos para o estado, ficando refém do capital comercial 

dominante, e passa também a participar da circulação de mercadorias e pessoas, 

sendo atravessada por ligações rodoviárias; já o litoral sul manteve características 

de fronteira. Em concomitância, a região das Baixadas Leste e Norte foi 

hegemonizada pela produção canavieira. 

No entanto vale destacar que, mesmo no contexto de uma modernização 

econômica combinada com autoritarismo político e formalização de direitos para os 

trabalhadores urbanos, houve uma experiência de organização dos trabalhadores 

rurais na região de Campos dos Goytacazes nos anos de 1930. Tal experiência se 

torna ainda mais emblemática ao considerarmos que a organização sindical desse 

segmento de trabalhadores só se tornou um direito apenas em 1963, com a 

promulgação do Estatuto do Trabalhador Rural. De acordo com Garcia (2002) 

 

Ainda durante o governo Vargas, além de vários sindicatos urbanos, chegou 
a ser fundado, em 1937, o Sindicato de Trabalhadores na Lavoura de 
Campos, região de plantação de cana no Norte do Estado. Foi o primeiro 
sindicato de lavradores de todo o Brasil, agrupando, sobretudo, os colonos 
de usinas de açúcar e das fazendas de cana. Vargas experimentou, na 
agroindústria canavieira do Rio de Janeiro, estender os direitos trabalhistas 
ao campo, mas, diante da reação dos patrões, recuou na sua intenção de 
implantá-los em todo o Brasil (GARCIA JR., 2002, p. 19-20) 

 

A década de 1940 a 1960 foi marcada pelo aprofundamento do processo de 

“desruralização” e metropolização do estado fluminense, com o avanço progressivo 

da perda da influência do capital agrário. A intervenção estatal na Baixada da 

Guanabara, com obras de drenagem para, a princípio, favorecer os pequenos 

produtores agrícolas da região, foi rapidamente capturada para o atendimento dos 

interesses da especulação imobiliária, pois diante da falência das atividades agrárias 

extensivas, a região do entorno da cidade do Rio de Janeiro passou a ser um  

atrativo para moradia, pela proximidade com o mercado de trabalho na capital. No 

entanto, esse processo não ocorreu pacificamente, mas eivado de resistência por 



88 
 

parte dos trabalhadores rurais, que se lançaram num processo de luta pela terra. 

Segundo Garcia Jr. (2002), nesse momento surgiram associações de lavradores em 

Magé, Nova Iguaçu, Caxias e Itaguaí, em defesa dos direitos dos posseiros num 

contexto de crescimento da especulação imobiliária. 

Em 1959, a criação da Federação dos Lavradores do Estado do Rio de 

Janeiro (FALERJ) expressava a organização sindical camponesa na 

região,adensando a luta política no cenário nacional, tendo em vista que o PCB 

investia na mobilização dos camponeses, na perspectiva de superar o “atraso”, 

apostando na industrialização do país. A leitura política do partido na época indicava 

a necessidade de aliança com a burguesia nacional como uma etapa necessária 

para conformar uma classe operária que, esta sim, empreenderia o protagonismo 

revolucionário. Conforme apresentado no relatório da CEV: 

 

No plano nacional, em 1954, foi criada a União dos Lavradores e 
Trabalhadores Agrícolas do Brasil (Ultab), em evento realizado em São 
Paulo, convocado pelo PCB. Como desdobramento ocorreram vários 
encontros locais e estaduais para estimular a expansão da organização dos 
camponeses, termo que começava a circular e ganhar significado 
político.Como parte desse esforço, foi criada a Federação dos Lavradores 
do Estado do Rio de Janeiro (FALERJ), logo após a realização da I 
Conferência dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Estado do Rio de 
Janeiro, em Niterói, entre 28 e 30 de agosto de 1959 (RIO DE JANEIRO, 
2015, p.79). 

 

A criação da CSN na região do Vale do Paraíba alterou significativamente a 

economia e a ocupação territorial da região, transformando-a num importante polo 

da indústria de base. Na medida em que a região serrana vai transitando 

paulatinamente para se torna rum pólo turístico - tendo em vista o clima ameno, 

alguma preservação da Mata Atlântica e os acessos por rodovias que a ligam com 

outras regiões do país - os pequenos produtores vão perdendo suas áreas para as 

casas de veraneio da burguesia metropolitana do estado do Rio de Janeiro. A região 

Noroeste sofreu com a crise da cafeicultura fluminense e migrou sua atividade para 

a pecuária extensiva. As regiões do Litoral Sul e das Baixadas Leste e Norte 

começaram, de forma bastante embrionária, a exploração turística, sem alterar 

significativamente a dinâmica de ocupação territorial dessas regiões. 

Em relação à luta política dos lavradores, se por um lado a FALERJ sofria a 

influência do PCB, as Ligas Camponesas recusavam alianças com a burguesia 

nacional e também apoiaram processos de luta nos municípios de Barra Mansa, 
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Itaguaí, Nova Iguaçu, Campos e Cachoeiras de Macacu. Em resposta à politização 

dos lavradores pertencentes a essas organizações, o governo estadual na gestão de 

Roberto da Silveira (PTB –1959/1962) lançou o Plano de Colonização e 

Aproveitamento de Terras Devolutas e Próprias do Estado, conhecido como Plano 

Agrário. Conforme Cruz (2003, p. 135) nos indica: 

 

Cabia ao plano, que seria executado pela Secretaria do Trabalho e Serviço 
Social, tombar as propriedades particulares mediante a verificação de títulos 
e registros, promover a colonização, organizar núcleos agrícolas, delimitar 
áreas de litígios cultivadas por posseiros e proteger os pequenos 
agricultores localizados em terras públicas ou particulares. No entanto, no 
mesmo período ocorreu expropriação de pequenos produtores de áreas 
como Cabo Frio, Araruama e Paraty. 

 

Quando o país passa a ser dirigido pela autocracia civil-militar burguesa, de 

meados dos anos 1960 aos anos 1980, é implementado uma nova etapa da 

modernização conservadora. No cenário nacional, as lutas camponesas 

demandaram das cidades o debate e o posicionamento político sobre a reforma 

agrária84.Esse período se caracterizou por uma inflexão na economia brasileira, que 

transitou da hegemonia agrário-exportadora para a produção de base urbano 

industrial, fomentada pelas mãos do Estado. Este dirigiu essa mudança de rumo 

criando as bases para a acumulação de capital, através da regulação da relação 

entre capital e trabalho, fundamentalmente pelas leis trabalhistas; da transferência 

de recursos para a empresa industrial e da promoção de mudança qualitativa no 

âmbito da produção agrícola, que continuou sendo importante para a dinâmica 

capitalista internacional, mas passou a ter igualmente um papel primordial para 

alimentar as massas urbanas, isto é, na produção para o mercado interno. Em 

síntese, 

A acumulação originária compreendida principalmente como um processo 
estrutural (e não apenas em termos da gênese do capital) tem sido 
responsável pela extensa e intensa monopolização de terras devolutas, 
tribais, ocupadas e outras. Isso implica a transformação, ou rearranjo, das 
relações entre índios, sitiantes, caboclos, posseiros e outros trabalhadores 
rurais com a terra, enquanto objeto e meio de produção. Generaliza-se o 
divórcio entre os produtores e a propriedade dos meios de produção. E 
intensifica-se a violência privada e pública, de modo a favorecer a 
monopolização da terra, a proletarização de trabalhadores rurais, inclusive 
índios. (IANNI, 2004, p. 187) 

 

                                                           
84

 Vale consultar Stédile (2005) para uma boa síntese sobre as propostas de reforma agrária no Brasil 
entre os anos 1940 e 2000. 
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No período precedente à autocracia, em 1962, o governo federal criou a 

Superintendência de Política Agrária (SUPRA), que promoveu o maior número de 

desapropriações no estado do Rio de Janeiro. Em 1963 foi promulgado o Estatuto 

do Trabalhador. Mas em 1964, já no período da ditadura, o SUPRA foi extinto sendo 

criado o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), estando subordinado 

diretamente à presidência da República e promulgado o Estatuto da Terra. Em 1971, 

foi criado o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que deu 

prioridade aos projetos de colonização das áreas de fronteira. 

No que diz respeito a política voltada para o desenvolvimento agrícola, é 

implementada uma série de mecanismo para beneficiamento da produção agrícola 

em larga escala – através, sobretudo, de créditos para insumos químicos e 

maquinaria para os grandes proprietários, implementando a chamada Revolução 

Verde85. Esta deu um impulso ao processo de industrialização da agricultura, dando 

início à mecanização e ao envenenamento da produção agrícola, como forma de 

aumentar a produtividade e, ao fim e ao cabo, a lucratividade. Ademais, com a 

internacionalização das terras da Amazônia, o crescimento e beneficiamento dos 

latifúndios e uma reforma agrária restrita às áreas de colonização de fronteiras, 

intensificaram-se os conflitos agrários, tendo destaque o papel da militância sindical. 

Não por casualidade, o governo civil-militar perseguiu, prendeu, torturou e 

desapareceu com lideranças camponesas 86 e a partir de 1972 empurrou para os 

sindicatos rurais a responsabilidade de prestar assistência médica e dentária e 

também o encaminhamento para aposentadorias e pensões de forma a burocratizar 

e despolitizar suas lutas. 

Os efeitos desse período de mudanças significativas para ao estado 

fluminense contribuiu para o esvaziamento econômico e político do mesmo. Vale 

destacar, dentre os fatores determinantes desse processo, a transferência da capital 

do país para Brasília, em 1960, no governo de Juscelino Kubistchek, e a fusão do 

Estado da Guanabara e do Rio de Janeiro, em 1975. Assim, aumentou o êxodo 

interior do Estado em direção à capital e sua região metropolitana. Nesse contexto, 
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 No pós-II Guerra Mundial, em oposição à Revolução Vermelha (que propunha uma transformação 
social radical, alterando a estrutura do sistema produtivo que gera relações sociais com profundas 
desigualdades, como expressam a miséria e a fome), criou-se a Revolução Verde como uma 
alternativa técnica para aumentar a produtividade e solucionar o problema do abastecimento de 
alimentos no mundo (CARNEIRO, 2015). Ironicamente, chegamos ao século XXI com 1 bilhão de 
famintos, como a própria ONU, através da FAO, reconhece. 
86

 Vale conferir o relatório da Comissão Estadual da Verdade, lançado em 2015,sobretudo o capítulo 
5. 
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se até 1960 os conflitos agrários se concentravam na Baixada Fluminense, a partir 

dos anos 1970 os conflitos se expandem para o Litoral Sul, em função da ocupação 

do solo por empresas e grupos turísticos. 

De acordo com Alentejano (2005), o estado do Rio de Janeiro, no cenário da 

modernização conservadora, passou por uma intensificação do processo de 

“desruralização”, tendo como eixos:  

 

as mudanças estruturais na atividade canavieira; a enorme expansão da 
atividade turística e com ela da especulação imobiliária; a desarticulação da 
resistência dos trabalhadores rurais pela repressão militar, o que eliminou 
uma das poucas forças contrárias ao processo dominante 
deurbanização/metropolização (ALENTEJANO, 2005, p. 58). 

 

Mudanças significativas foram promovidas no Litoral Sul e na Baixada 

Litorânea com a abertura da BR 101. Facilitou o acesso para o turismo em áreas 

caracterizadas por belezas naturais por um lado e contribuiu para que a população 

caiçara e de posseiros perdesse espaço para a concentração fundiária e para a 

especulação imobiliária. 

A Baixada Campista sofreu um novo impulso à produção canavieira a partir 

da criação do Programa de Apoio à Agroindústria Açucareira e do Programa 

Nacional do Álcool (PRÓ-ÁLCOOL), nos marcos da Revolução Verde. Entretanto, a 

modernização agrícola operada provocou alterações substantivas em duas 

dimensões: nas relações de trabalho, com a expulsão dos trabalhadores dos 

engenhos, transformando-os em “bóias-frias” residentes nas periferias de Campos, 

que passam a vender sua força de trabalho nos períodos de interesse para as 

usinas, e na concentração e centralização de capitais por meio da transição dos 

antigos engenhos para as modernas usinas, com a atração de capital de outras 

áreas. Segundo Alentejano (2005, p. 61): “nesse sentido, podemos dizer que esta é 

a área do Rio de Janeiro onde ocorre a articulação entre agricultura-indústria e a 

fusão dos capitais agrário e urbano-industrial”. Já nas demais áreas houve 

continuidade dos processos iniciados nas décadas anteriores com o esvaziamento 

do Vale do Paraíba e sua industrialização, o esvaziamento populacional do 

Noroeste, o crescimento da especulação imobiliária na região da Baixada da 

Guanabara e o crescimento do turismo e da produção de hortigranjeiros na região 

Serrana. 
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No cenário da luta política, às vésperas do período da ditadura civil-militar, 

os lavradores se agrupavam na FALERJ que, a partir de 1963, muda o nome da 

união sindical para Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio 

de Janeiro (FETAG-RJ), que integra o movimento nacional através da filiação à 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) diante dos 

novos dilemas para a luta pela reforma agrária, tendo-se em vista a Revolução 

Verde, ao aumentar a expulsão da população rural. Ademais, a reforma agrária 

permaneceu limitada aos interesses do latifúndio e do capital nacional e 

internacional. As desapropriações deixaram de ser pagas em dinheiro e passaram a 

ser pagas com títulos da dívida agrária com o Estatuto da Terra (1964) que 

ocorreram em situações muito específicas,“como no caso das fazendas Conceição 

de Suruí e América Fabril, próximas ao assentamento Cachoeira Grande, em Magé” 

(GARCIA JR., 2002, p. 22). 

Ainda que o processo de burocratização sindical imposto pelo regime civil-

militar tenha limitado as ações da FETAG-RJ, esta teve uma contribuição importante 

na defesa dos posseiros e parceiros, abrindo processos judiciais, evitando expulsões 

de trabalhadores e obtendo indenizações. A partir de 1975, houve um reforço da luta 

sindical camponesa com a criação da Comissão Pastoral da Terra, num contexto de 

muita violência por parte do Estado ditatorial com todo o apoio dos grandes 

proprietários. Segundo Garcia Jr. (2002, p. 25-26): 

 

No Estado do Rio, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, os 
advogados da CPT conseguiram até mesmo ações de usucapião,permitindo 
deter a ganância dos especuladores imobiliários. Nova Iguaçu foi outro local 
importante onde o trabalho conjunto da FETAG-RJ e da CPT permitiu 
manter as famílias na terra e organizar a refundação do sindicato. Em 
Cachoeiras de Macacu, a CPT apoiou a ocupação da fazenda São José da 
Boa Morte. Em Trajano de Moraes, ajudou os trabalhadores a se 
organizarem para ficar na terra e tirar o sindicato das mãos de dirigentes 
que faziam acordos com os patrões. 

 

O quadro de recessão econômica da década seguinte fez com que os 

conflitos agrários na região metropolitana se deslocassem da luta contra a 

especulação imobiliária, como ocorreu entre os anos 1950 e 1960, para a luta pela 

sobrevivência através da permanência na terra, ao menos como moradia, tendo em 

vista o aumento do desemprego. No início dos anos 1980, em oposição o governo 

militar, o governo de Leonel Brizola (1983-1987) realizou algumas desapropriações 

por utilidade pública para evitar a expulsão de famílias de lavradores e abrandar os 
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conflitos pela terra, e criou no estado fluminense (em 1983) a Comissão de Assuntos 

Fundiários (CAF), ligada à Secretaria de Justiça, para tratar dos conflitos fundiários, 

esta sendo incorporada à Secretaria Extraordinária de Assuntos Fundiários, 

Assentamentos Humanos e Projetos Especiais em 1986, da qual se ocupava não 

apenas da regularização fundiária, mas da promoção da comercialização. 

Entretanto, tais ações eram limitadas perante a legislação federal, pois o Estado 

poderia desapropriar por motivo de “utilidade pública” mediante indenização em 

moeda corrente. Ademais, avalia-se que as ações governamentais não visavam à 

politização da questão agrária. Nos termos de Novicki (1992, p 57): 

 

No governo Brizola, dadas as características dos movimentos de luta pela 
terra, o perfil e objetivos das famílias, os tipos de liderança que emergiram,a 
não-vinculação orgânica com seus mediadores e representantes e a forma 
de atuação do pessoal do Estado, a relação governo-luta pela terra não se 
deu de maneira institucionalizada, mas diretamente com as famílias 
envolvidas e suas “lideranças”. Isso reforçou a “despolitização” de espaços 
estruturais (Secretaria Estadual do MST e Fetag) já realizada pelos 
movimentos, levando à manipulação do sistema de representação de 
interesses. 

 

Nesse cenário, enquanto o Congresso Nacional discutia em sua Assembleia 

Constituinte, em 1985, uma proposta de reforma agrária - o Plano Nacional de 

Reforma Agrária (PNRA)87- a bancada ruralista que representava os interesses do 

latifúndio no Brasil teve mais força política suficiente para que conseguisse derrotar 

o projeto de reforma agrária ampla e massiva, pelo qual os movimentos dos 

trabalhadores rurais lutaram. A Constituição de 1988 acabou por consagrar o direito 

incondicional à propriedade privada da terra, bem como a necessidade de 

indenização prévia para as desapropriações, dentre outras limitações. 

Esses embates fizeram com que a luta de classes no campo brasileiro 

sofresse uma reconfiguração com o surgimento do MST, em 1984, que buscava 

escapar das restrições políticas do movimento sindical, retomar e ampliar o debate 

sobre reforma agrária, indicando como um dos seus princípios a superação do 

capitalismo. Esse movimento adotou a tática de ocupações de terras improdutivas 

para dar nova voz à luta pela reforma agrária no país. As derrotas sofridas na 

constituinte fizeram com que as desapropriações federais nos anos 1980 
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 Construída apresentada no 4º Congresso da CONTAG pelos trabalhadores 
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amenizassem os conflitos em áreas mais tensas e arrefeceram a força da luta 

camponesa.  

No Rio de Janeiro tivemos a criação dos assentamentos São Roque (Paraty) 

e Santo Inácio (Trajano de Moraes), por força e ação dos sindicatos rurais, sob a 

influência da CPT, além de outros na Baixada Fluminense. Embora o MST tenha 

iniciado sua militância nos anos 1980, ao encontrar dificuldades em lidar com as 

particularidades regionais, reinvestiu no trabalho de militância no estado fluminense 

a partir dos anos 1990. Com efeito, a luta empreendida pelo MST nos anos 1990 

resultou no assentamento Capelinha(Conceição de Macabu) e Zumbi dos Palmares 

(Campos dos Goytacazes), dentre outros. 

Em 1988, ao dar sequência ao mandato do governo Brizola, o governo 

Moreira Franco (1987-1990) sob a gestão do PMDB, criou a Secretaria do Estado de 

Assuntos Fundiários e, em 1990, o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do 

Rio de Janeiro (ITERJ), para tratar da política fundiária urbana e rural. Entretanto, o 

programa de regularização fundiária não alcançou suas metas e, portanto, não 

reverteu a inviabilidade econômica da pequena produção e, consequentemente, o 

esvaziamento do meio rural fluminense. 

No que diz respeito às transformações econômicas, a região norte 

fluminense sofreu os impactos da criação da maior bacia de exploração de petróleo 

do país, a bacia de Campos. A indústria do Petróleo e dos serviços correspondentes 

à sua reprodução impacta sobremaneira a economia na região Norte, liberando-a de 

sua dependência exclusiva da produção canavieira. Além da cidade de Campos do 

Goytacazes, Macaé se constituiu enquanto uma base fundamental para a Petrobrás 

na região,colaborando para a dinamização regional. Assim, abriu-se um processo de 

municipalização na região, sobretudo após a abertura da exploração do petróleo ao 

capital internacional, para a arrecadação dos royalties que “são instrumentos 

estabelecidos por lei para compensar a sociedade pela exploração dos recursos 

escassos e não renováveis, como é o caso do petróleo e do gás natural” 

(MARAFON et al., 2011, p. 37).  

A herança desse conjunto de transformações operadas no Estado do Rio de 

Janeiros e expressa numa drástica redução do número, do tamanho (área) e da 

produção dos estabelecimentos agrícolas, dos empregos no setor e, 

consequentemente, da população rural, conforme demonstram as tabelas abaixo. 
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Tabela 1 – Dados estruturais dos Censos Agropecuários de 1970/2006 do 

estado do Rio de Janeiro  

Dados Estruturais Censos Agropecuários 

Ano 1970 1975 1980 1985 1995 2006 

Estabelecimentos 77 428 76 235 77 671 91 280 53 680 58 887 

Área ocupada(ha) 3 316 063 3 446 176 3 181 385 3 264 149 2 416 305 2 629 365 

Pessoal Ocupado 245 649 278 564 301 688 321 912 174 274 157 492 

Fonte: IBGE, Censos Agropecuários 1970-2006. 

 

Tabela 2 – População Residente por Local de Domicílio e Taxa de Urbanização 

– Rio de Janeiro – 1940/2010 

ANO TOTAL URBANA RURAL 

TAXA DE  

URBANIZAÇÃO (%) 

1940 3 611 998 2 212 211 1 399 787 61,20% 

1950 4 674 645 3 392 591 1 282 054 72, 6% 

1960 6 649 646 5 252 631 1 397 015 79% 

1970 8 994 802 7 906 146 1 088 656 87,90% 

1980 11 291 520 10 368 191 923 329 91,80% 

1991 12 807 706 12 199 641 608 065 95,30% 

1996 13 406 379 12 806 488 599 891 95,50% 

2000 14 367 083 13 798 096 568 897 96% 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos. 

 

São evidenciados novos dilemas para as lutas camponesas. Ao recuperar 

uma síntese sobre o processo da luta camponesa no estado fluminense entre 1950 

e 1982 Novicki (1994) identifica três diferentes conjunturas: no pré 1964, de 

politização da questão agrária, com iniciativas do campesinato, principalmente na 

baixada fluminense (ação das Ligas Camponesas); no período de 64 a 78, de 

despolitização autoritária em que os trabalhadores rurais desenvolveram uma 

resistência atomizada; e no pós-79, de repolitização com o aparecimento de novos 

movimentos de trabalhadores rurais (com o surgimento de mediadores como a 

CPT/RJ, o Núcleo Agrícola Fluminense,o MST/RJ, além das ações já existentes da 

FETAG) e ocupações de terras. Ao estender essa análise à época mais 

recente,Alentejano (1997) acrescenta os períodos de 1988 a 1994, com o refluxo 

dos movimentos e sua desmobilização e o pós-94 com a retomada das lutas, a 

rearticulação das entidades e o reinício de ocupações. 
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Feito esse breve resgate histórico da condição agrária e fundiária 

fluminense, ao tentarmos reconstruir um breve balanço da agricultura e da política 

agrária no estado do Rio de Janeiro, evidencia-se que a população fluminense vem 

sendo afetada pela política que favorece e beneficia uma parca minoria do grande 

capital nacional e transnacional, conforme trabalhado no capítulo I, sobretudo, no 

que diz respeito às consequências no campo e suas implicações para a 

consolidação da proposta de um assentamento no modelo PDS. Nesse contexto, 

pretendemos identificar como o desenvolvimento agrícola se expressa atualmente 

na realidade fluminense e quais os dilemas enfrentados pela militância camponesa 

diante de um Estado com alto grau de urbanização e que adota uma política que se 

alinha com a política nacional neoliberal, sob a roupagem neodesenvolvimentista, 

que busca conciliar a acumulação de capital de setores da burguesia com 

programas sociais compensatórios, para remediar os efeitos sociais do 

desenvolvimento em curso. 

 

 

2.2 Neoliberalismo, agronegócio e conflitos no campo 

 

A partir de meados dos anos 1990, nos marcos da orientação política 

neoliberal,o estado do Rio de Janeiro retoma o estímulo às atividades econômicas 

em setores diversos, sobretudo no naval, têxtil e serviços, ligados ao turismo e à 

atividade petrolífera. Ademais, como nos indicam Marafon (2011), houve 

investimento na malha rodoviária,permitindo uma mobilidade mais rápida entre a 

Região Metropolitana e o interior do Estado. Contudo, destaca-se que os 

investimentos em direção ao interior renovam desigualdades, pois privilegiam 

determinadas regiões em detrimento de outras, no sentido de favorecer os 

interesses dos empreendimentos capitalistas e não as necessidades sociais. 

 Vale destacar que as respostas dos governos federais de orientação 

neoliberal ao quadro mais amplo da questão agrária nacional e do desenvolvimento 

agrícola têm sido em síntese: de promoção de políticas de acesso a terra via 

mercados; de créditos voltados para a integração vertical dos produtores 

considerados eficientes; de fomento aos pacotes tecnológicos que associam o uso 

de sementes transgênicas com o uso de defensivos que causam danos agudos e 
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crônicos aos trabalhadores rurais, danos ambientais através do envenenamento do 

solo, água, ar e dos próprios alimentos que chegam à mesa dos consumidores; de 

reprimarização da economia por meio da prevalência do latifúndio, associado ao 

capital internacional para a produção de commodities, e da exploração predatória de 

minérios; da combinação de alta tecnologia empregada no agronegócio com 

trabalho análogo ao escravo; de estrangeirização de terras88; de crescimento de 

ocupação de territórios indígenas e de populações tradicionais, em nome do 

desenvolvimento; de projetos de desenvolvimento territoriais sustentáveis 

combinados com políticas sociais compensatórias que não alteram a estrutura da 

produção agrícola; dentre outras expressões. O resultado desse modelo de 

desenvolvimento tem sido a intensificação da concentração de terras, mesmo nos 

governos petistas, tendo em vista que as metas do II PNRA não foram alcançadas, 

aprofundando as mazelas sociais. De acordo com Stédile (2013) 

 

O índice de Gini, em 2006, estava em 0,854, que é maior inclusive do que 
em 1920, quando havíamos acabo de sair da escravidão. Nas estatísticas 
do cadastro do INCRA, vê-se que entre, 2003 e 2010, as grandes 
propriedades passaram de 95 mil unidades para 127 mil unidades, e a área 
controlada por elas passou de 182 milhões de ha para 265 milhões ha em 
apenas 8 anos. (STÉDILE, 2013, p.28-29) 

 

Apesar dos avanços socioeconômicos dos últimos anos, o índice de Gini no 

Brasil em 2016 é de 0,549, o que demonstra que ainda há uma alta de concentração 

de renda no país. Baseado no cadastro do INCRA, que se baseia na Lei Agrária de 

1993 para definir as áreas de minifúndio, pequena, média e grande propriedade e 

propriedade improdutiva, constata-se que entre 2010 e 2014, seis milhões de 

hectares passaram para as mãos de grandes proprietários (quase três vezes o 

estado de Sergipe). Os minifúndios caíram de 8,2% para 7,8% da área total de 

imóveis; as pequenas propriedades, de 15,6% para 14,7%; e as médias, de 20% 

para 17,9%. As grandes propriedades privadas e públicas foram de 56,1% para 

59,6% da área total. 

Segundo o Sistema Nacional de Cadastro Rural, as grandes propriedades privadas 

saltaram de 238 milhões para 244 milhões de hectares. Há 130 mil grandes imóveis 

rurais, que concentram 47,23% de toda a área cadastrada no Incra. Para se ter ideia 
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 Segundo Stédile (2013, p. 29): “estima-se que as empresas estrangeiras devem controlar mais de 
30 milhões de ha de terras no Brasil”. 
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do que esse número representa, os 3,75 milhões de minifúndios (propriedade 

mínima de terra) equivalem, somados, a quase um quinto disso: 10,2% da área total 

registrada.O Atlas da Terra Brasil 2015 feito pelo CNPq/USP mostra que 175,9 

milhões de hectares são improdutivos no Brasil89. 

Esses dados revelam que,diante do crescimento de 2,5%,em quatro anos, 

das grandes propriedades privadas no país, as concentrações de terra não têm 

retrocedido. O coeficiente de Gini aponta essa tendência. Um levantamento feito por 

Umbelino (2010) das grandes propriedades privadas e públicas (130,5 mil), 66 mil 

imóveis foram considerados improdutivos, não atendendo aos critérios de função 

social da terra. Eles somam 175,9 milhões dos 318 milhões de hectares. Desta 

forma as grandes propriedades crescem, concomitante com sua improdutividade, o 

fato é que o simples fato de ter terra no Brasil, ainda que improdutiva, enriquece 

seus proprietários. Este é um problema grave da questão fundiária do país, o que 

contribui para o desencadeamento de diversas expressões da “questão social”.  

Todavia, o crescimento da grande propriedade não se traduz em ampliação 

do emprego rural nem tampouco melhores condições de salários como nos revela a 

análise de Delgado (2012) ao analisar os dados apurados no Censo Agropecuário 

do IBGE (1995-1996) e destaca que o  

 

número de pessoas ocupadas no campo indica que as pequenas unidades 
de produção geraram mais de 14,4 milhões de emprego, ou86,6% do total. 
Enquanto isso, as grandes unidades foram responsáveis por apenas 2,5% 
dos empregos, ou pouco mais de 420 mil postos de trabalho(DELGADO, 
2012, p. 149, grifos nossos) 
 

Além disso, Delgado (2012) indica que em termos de volume da produção e 

geração de renda, as pequenas unidades superaram as médias e grandes 

evidenciando que a reforma agrária não é uma pauta ultrapassada, mas uma 

necessidade concreta para o presente e futuro do país. Não por casualidade a luta 

pela terra e contra esse modelo que extrai de forma predatória os recursos naturais 

e superexplora a força de trabalho é acompanhada pelo protagonismo dos 

movimentos sociais brasileiros, especialmente os que compõem a Via Campesina. A 

resposta do Estado a esses sujeitos que lutam por reforma agrária tendo como 
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 O conceito de produtividade da terra no país, explica o pesquisador Ariovaldo Umbelino de Oliveira, 
responsável pelo atlas, atende a critérios que, se atualizados, aumentariam ainda mais a faixa 
considerada improdutiva. 
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pauta a soberania alimentar e agroecologia é a criminalização, como confirma os 

dados da CPT sobre o aumento dos conflitos no campo no período de boom do 

agronegócio90. 

O último relatório da CPT sobre conflitos no campo revela que entre os anos 

2015 e 2016 houve o aumento de números de conflitos por terra, que passou de 

1127, em 2015, para 1536, em 2016, representando um aumento de 26%. O 

relatório ainda revela que 1295 dos conflitos estão relacionados à luta pela terra, o 

que inclui situações de despejo, ameaça e casos de execuções de militantes e 

lideranças; 172 são relacionados a disputa por água (maior número registrado desde 

que a CPT passou a catalogar esse caso específico a partir de 2002); 69 

relacionados a questões trabalhistas, sendo que 68 tratam-se de trabalho escravo. 

Outro destaque importante é o número de assassinatos que saltou de 50 para 61 no 

mesmo período, o que configura um aumento de 22%. Outro dado que se sobressai 

é o aumento do número de pessoas encarceradas por conflitos no campo, que 

passou de 80 para 228, o que representa um aumento de 185%. Sem contar as 

ameaças de prisão que saltaram de 49 para 265, uma diferença de 441% como 

revela a tabela abaixo. 

 

 

 

Tabela 3 – Dados formas de violência no campo Brasil 2015-2016 

Violência no Campo / Dados: Comissão Pastoral da Terra 

 

Na realidade esses dados traduzem a atual conjuntura do país e evidenciam 

o contexto do avanço do conservadorismo, que tem conformado os diferentes 

agentes de violência. Diante da destituição da presidenta eleita Dilma Rousseff em 
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 Segundo dados reunidos pela CPT de 2015 a 2016, os conflitos no campo aumentaram 26% 
apresentando dados mais elevados em 31 anos.  
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2016 e a prisão política do ex-presidente Lula, em pleno ano eleitoral em 2018, 

podemos inferir que os conflitos no campo não são casos isolados, mas um projeto 

de matança. Esses dados revelam porque o Brasil lidera o ranking de assassinatos 

de ambientalistas em 201791 e é o país mais perigoso para militantes dos direitos 

humanos92. Aqui, quem defende o meio ambiente contra o desmatamento ilegal e 

quem reivindica acesso à terra para comunidades sem-terra enfrentam os poderosos 

interesses daqueles que exploram os recursos naturais e se opõem à reforma 

agrária.A ameaça de pelo menos 200 lideranças em relação aos conflitos por terra 

em 2016 aponta uma tendência de piora contínua93. No balanço geral dos conflitos 

por terra em 2016, são 1.079 ocorrências, 194 ocupações e 22 acampamentos.  

A tendência a redução do número de acampamentos observado por diversos 

estudiosos tem sido acompanhada do aumento de despejos, evidenciando que o 

próprio Estado tem sido agente direto dessas ações por meio do Poder Judiciário. 

De forma complementar, Medeiros (2014) infere que as ações dos acampamentos 

vêm reduzindo, mediante sua perda de eficácia como instrumento de pressão para 

alavancar a reforma agrária. Ademais, essa população têm sido alvo de políticas 

compensatórias como o Bolsa Família. Nesse sentido, o Estado brasileiro vem 

combinando a criminalização dos movimentos sociais campesinos com políticas 

públicas que despolitizam a questão agrária e arrefecem as lutas sociais, traduzindo-

se num perverso e velho conhecido binômio de coerção e consenso. 
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 De acordo com o estudo divulgado em 2/2/2018 pela ONG Global Witness e pelo jornal The 
Guardian, ao longo de 2017 foram mortos 197 ativistas ambientais em todo o mundo sendo que a 
maioria na América Latina, onde o Brasil lidera as estatísticas com 46 das vítimas, seguido por 
Colômbia (32), México (15). Na segunda posição global desse ranking estão as Filipinas com 41. 
Segundo o estudo, as áreas de mineração e atividades agrícolas são onde acontecem a maioria dos 
assassinatos de ambientalistas. 
As vítimas são, na maioria das vezes, de comunidades indígenas que se opõem às novas atividades 
econômicas em suas terras. Já os crimes, constantemente, ficam sem resolução, ou seja, os 
envolvidos ficam impunes. 
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 Segundo dados divulgados pela Anistia Internacional em 5/12/2017, o Brasil é um dos países com 
maior registros de mortes de ativistas de direitos humanos. Até agosto de 2017, 58 defensores dos 
direitos humanos foram mortos. Em todo o ano de 2016, foram 66 mortes. Os dados constam no 
relatório Ataques Letais mas Evitáveis: Assassinatos e Desaparecimentos Forçados daqueles que 
Defendem os Direitos Humanos. A maioria dos casos registrados entre janeiro e agosto de 2017 
envolve indígenas, trabalhadores rurais e pessoas envolvidas com disputas de terra, território e luta 
pelo meio ambiente. De acordo com a entidade, os números colocam o Brasil como “um dos mais 
perigosos do mundo para defensores e defensoras de direitos humanos”. Brasil, Colômbia, Filipinas, 
Índia e Honduras aparecem no topo da lista, conforme a Anistia. 
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 O caso da execução da Mariele Franco (vereadora do RJ) em 14/03/2018 acendeu um alerta para 
um fato político dramático no país: ao menos 24 líderes comunitários, ativistas e militantes políticos 
foram evidentemente executados em diversas regiões do país como revela uma publicação recente 
do o historiador Fernando Horta ao fazer um levantamento sobre o crescimento dos assassinatos 
políticos após o golpe de 2016.  
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No que diz respeito a particularidade do estado do Rio de Janeiro, apesar da 

região não ser alvo privilegiado de intensificação do agronegócio emcomparação 

com outras regiões do país, é possível constatar que ainda assim sofre as refrações 

da integração a essa dinâmica, sobretudo com a produção de cana-de-açúcar na 

região Norte e com o projeto do governo do estado fluminense para a silvicultura 

como veremos a seguir.  

 

 

2.3 Desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro nos marcos do 

neoliberalismo 

 

As ações governamentais na região fluminense, diante do quadro agrário 

nacional,não alteraram significativamente a estrutura agrária do estado do Rio de 

Janeiro94. A partir de meados dos anos 1990, nos marcos da orientação política 

neoliberal, o estado do Rio de Janeiro retoma o estímulo às atividades econômicas 

em setores diversos, sobretudo no naval, têxtil e serviços, ligados ao turismo e à 

atividade petrolífera.  

Ademais, como nos indicam Marafon et al. (2011), houve investimento na 

malha rodoviária, permitindo uma mobilidade mais rápida entre a Região 

Metropolitana e o interior do Estado. Contudo, destaca-se que os investimentos em 

direção ao interior renovam desigualdades, pois privilegiam determinadas regiões 

em detrimento de outras, no sentido de favorecer os interesses dos 

empreendimentos capitalistas e não as necessidades sociais. Por isso a importância 

de estudos que dêem visibilidade aos efeitos socioeconômicos do desenvolvimento 

econômico em curso,que vem interiorizando sua dinâmica, saindo do eixo da Região 
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 O segundo governo de Brizola (1991-1994) criou a Secretaria de Estado de Urbanização, 
Habitação e Assentamentos Humanos, em 1991, à qual se vinculou o ITERJ e a Companhia Estadual 
de Habitação do Estado do Rio de Janeiro, perante o crescimento dos conflitos urbanos após a 
reabertura política. O governo de Marcelo Alencar (PSDB, 1995-1998) elaborou o primeiro plano 
plurianual do ITERJ, que voltou a se vincular à Secretaria de Estado de Justiça e Interior. A maior 
parte dos assentamentos se deu na região metropolitana. No governo Antony Garotinho (PSB/PT, 
1999-2002), o ITERJ foi vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Pesca e 
Desenvolvimento do Interior (SEAAPI), no ano 2000. Na ocasião o instituto contabilizava 40 
assentamentos rurais, que beneficiaram 4.505famílias, e 162 comunidades urbanas, que 
beneficiaram 99.720 famílias (CRUZ, 2003). Por pressão dos movimentos sociais, contando com as 
ocupações de terra pelo MST nos anos 90, o INCRA realizou algumas desapropriações no período. 
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Metropolitana. A retomada da participação do Rio de Janeiro na economia nacional, 

a partir de meados dos anos 1990, apresenta como eixos para os anos seguintes: 

 
[...] investimentos industriais, de logística e infraestrutura que atrelam os  
usos e funções do território à estratégia internacional da economia 
brasileira,apropriando-se, e em determinadas situações, sequestrando os 
recursos construídos ao longo da sua história (CRUZ, 2013, p. 59). 
 

De acordo com Alentejano (2005), na entrada do século XXI, desenvolve-se 

um processo de reindustrialização no estado do Rio de Janeiro, deslocado da região 

metropolitana. Acompanhada de uma revalorização do espaço rural, os eixos de 

urbanização/industrialização se ampliam para outras regiões. Assim, o rural passa a 

ser visto não mais exclusivamente como produção agropecuária, mas como lugar de 

moradia, lazer, turismo e de uma agricultura alternativa, experimentada tanto por 

herdeiros da agricultura tradicional em transição para tecnologias mais sustentáveis 

quanto pelos chamados neorrurais, que migram da cidade para o campo em busca 

de uma vida mais próxima da natureza e de uma alimentação mais saudável. Nos 

termos de Alentejano (2005) 

 

Esta revalorização do rural se expressa no avanço do ecoturismo, na 
expansão de atividades de lazer em áreas rurais, como pesque-pagues e 
hotéis-fazenda, e na conversão de antigas áreas agrícolas em área de 
veraneio e segunda moradia para as classes média e alta da Região 
Metropolitana. Expressa-se também no desenvolvimento de formas de 
produção agrícolas alternativas que incorporam crescentemente a dimensão 
ambiental, respeitando a diversidade dos ecossistemas, em oposição ao 
modelo homogeneizador da revolução verde. (ALENTEJANO, 2005, p.66-
67) 

 

Observa-se na região serrana o crescimento de atividades pluriativas95 

diante da pressão que os pequenos agricultores sofrem pelo o aumento do valor das 

terras, que acompanha a expansão turística na região. Apesar de diferenciações 

internas, na região Noroeste permanece o esvaziamento. Enquanto na região norte 

abre-se uma disputa política pela questão fundiária com a crise do setor canavieiro. 

Ou seja, enquanto nas demais regiões os processos de desenvolvimento em curso 

                                                           
95

 Combinação da renda advinda de atividades agrícolas e não agrícolas. O conceito de pluriatividade 
se limita a descrever a precarização do trabalho do pequeno agricultor, não avançando na explicação 
de suas determinações fundamentais.De acordo com Lustosa (2012), a pluriatividade pode expressar 
a reestruturação produtiva no campo, aliviando a produção agropecuária de encargos trabalhistas. 
Acreditamos que o mesmo pode ocorrer para a inserção precarizada no mercado de trabalho urbano. 
No limite, apesar de ampliar os horizontes das atividades no campo para além da produção 
estritamente agrícola, como no caso do agroecoturismo, a pluriatividade revela as estratégias 
individuais de sobrevivência das famílias camponesas. 
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acabam por não encontrar resistências e enfrentamentos expressivos, na região 

Norte, ao contrário, o MST lidera um processo de oposição à lógica de 

desenvolvimento vigente, promovendo ocupações de terras que tiveram como 

resultado alguns projetos de assentamentos rurais. Veremos oportunamente, a partir 

das entrevistas com os(as) trabalhadores(as) assentados(as) no PDS Osvaldo de 

Oliveira na região serrana de Macaé, a experiência de um modelo de assentamento 

diferenciado 

Com efeito, cada vez que recupera e explicita o caráter de indução e de 

financiamento do desenvolvimento econômico por parte do Estado do Rio de Janeiro 

vemos que os últimos governos estaduais vêm se configurando de forma a 

privilegiar grupos corporativos, o que revela um fenômeno que merece ser 

investigado com a devida atenção. Se os recursos públicos deveriam privilegiar o 

atendimento às necessidades dos trabalhadores que sustentam essa economia, 

direta ou indiretamente, de que forma o Estado do Rio de Janeiro vem se 

destacando no cenário econômico nacional, expressando a implementação de um 

determinado modelo de política econômica? 

Segundo dados da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e 

Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ), o Estado do RJ - 

considerando-se o período de 2014-2015 -atingiu aproximadamente R$ 671 bilhões 

em 2014, e em 2015 subiu para R$ 677 bilhões, o que representa, 

aproximadamente, 11,8% do PIB nacional, revelando que a participação fluminense 

no PIB brasileiro voltou a aumentar em relação ao período de 1995-2010 que foi de 

11,3% ocupando a segunda colocação nessa contribuição96. Todavia, desde 2017, o 

que temos são muitas incertezas a respeito da economia nacional. A crise política e 

econômica que o país vem enfrentando nos últimos anos se agravou em 2016 

culminando em mudanças na política socioeconômica e o alastramento da crise para 

os diversos estados. A recessão provocou queda na arrecadação dos estados e 

municípios, deteriorando a situação fiscal. Em meio a esse cenário, o Estado do Rio 

de Janeiro se encontra em um momento particularmente vulnerável97. Destacamos 

que se trata de um dos menores estados do país, mas o terceiro mais populoso, o 

                                                           
96

 São Paulo lidera o ranking com 32,2%seguido por Minas Gerais (8,7%). 
97

 Em 2016, às vésperas de sediar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, o governo estadual declarou 
“estado de calamidade pública no âmbito da administração financeira”, pois não conseguia pagar os 
salários de aposentados e servidores. As receitas do estado despencaram também devido à redução 
do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Nos últimos anos, cerca de 15% de sua 
receita provinha dos royalties do petróleo 
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que dá a dimensão da complexidade de se avaliar os efeitos dos projetos de 

desenvolvimento em curso para a população fluminense. 

Assim, a desigualdade econômica em nível nacional se expressa no Rio de 

Janeiro de forma muito peculiar. Ao considerarmos todos os municípios do estado é 

perceptível a desigualdade entre as diferentes regiões e dentro das mesmas em 

relação ao desenvolvimento econômico.  

 

Em relação ao desempenho municipal em 2015, cinco municípios 
destacaram-se na liderança 75,9% de toda a economia produzida no estado 
a das participações no PIB do Estado, e concentraram 66,3% da economia 
fluminense, contra 64,6% em 2014: :  Rio de Janeiro (48,7% contra 44,7% 
em 2014); Duque de Caxias (5,3% contra 4,3%); Campos dos Goytacazes 
(5,2% contra 8,6%); Niterói (3,9% contra 3,7%) e Macaé (3,2% nos dois 
anos).A participação do interior passou de 55,3% para 51,3%, registrando 
decréscimo de  4%.  (CEPERJ, 2015, p.2) 

 

Destaca-se que as regiões do Norte fluminense e das baixadas litorâneas se 

caracterizam pelo forte desempenho na atividade de extração de petróleo e gás. A 

cidade de Macaé figura entre os cinco principais municípios que contribuem para o 

PIB do Estado. A atividade da agropecuária foi alavancada e cinco municípios se 

destacaram com maiores participações no ranking da Agropecuária em 2015, a 

saber: Teresópolis (9,7%); São Francisco de Itabapoana (6,8%); Campos dos 

Goytacazes (6,5%); Sumidouro (4,2%); e São José do Vale do Rio Preto (2,8%). Os 

quatro primeiros municípios mantiveram suas posições de 2014 e o quinto galgou 

três posições. Ressalte-se ainda que em termos de postos ocupados Três Rios e 

Paraíba do Sul ganharam 16 e 12 posições, respectivamente e Barra do Piraí o que 

mais perdeu (12 colocações). 

Outro dado relevante diz respeito à participação de cada atividade 

econômica no valor adicionado bruto estadual, bem como internamente, nos 

diferentes municípios. Em 2015, a agropecuária corresponde a 0,54 %, um aumento 

de 0,5% em relação a 2014 que foi registrado 0,49%; a indústria responde por 

23,6%, uma diferença de 6% em relação a 2014 que registrou-se 29,6%; e o setor 

de serviços equivale a a 75,9% de toda a economia produzida no estado. Mesmo 

com uma diferença de 6% em relação a 2014, o setor de serviços continua sendo o 

mais importante no estado do Rio de Janeiro.  

Ao analisarmos os dados das regiões do governo, observa-se que cada 

município prioriza e investe em determinado setor econômico, cumprindo um 
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determinado papel na economia estadual. No balanço da economia estadual, 

devemos destacar o protagonismo da indústria do petróleo na dinamização inclusive 

do setor de serviços, posto que o estado fluminense possui a maior bacia de 

petróleo do país e responde por 80% da sua produção.Dessa forma, credita-se a 

esse setor uma alavanca importante para a saída do período recessivo dos anos 

1980 e 1990 do estado. 

No âmbito estadual, o último lançamento do Plano Estratégico do governo 

do Estado para o período de 2017-2020 revela uma política alinhada à política 

nacional, em que o Estado continua assumindo um papel importante, investindo 

recursos públicos no desenvolvimento econômico. O documento alega 

explicitamente que a melhoria do estado do Rio de Janeiro, em diversos âmbitos, 

passa pela reestruturação do Estado, profissionalizando a gestão pública. Todavia o 

que se assiste é uma relação de poder com a permanência de apoios políticos entre 

prefeituras e governo do Estado, baseados em interesses econômicos e religiosos – 

o que merece uma atenta investigação, que foge do escopo dessa pesquisa98. 

Segundo o Grupo de Trabalho de Assuntos Agrários da Associação dos 

Geógrafos Brasileiros – Rio, a visão que norteia o desenvolvimento estadual é 

pautada na ideia de “vocação regional” que surge para regionalizar os investimentos 

em áreas específicas que haviam sido “esquecidas” no processo de 

desenvolvimento e que diante de suas “aptidões e potenciais” precisam ser 

reintegradas na linha de tendência dos investimentos e interesses dos grandes 

projetos (AGB Rio, 2012, p.6).Logo, o plano de desenvolvimento do Estado em 

curso tende à reconfiguração econômica espacial, à interiorização do 

desenvolvimento, à ampliação do agronegócio e à desconcentração industrial com a 

constituição de “novos pólos de dinamismo econômico”. As áreas de celulose e 

etanol no Norte e Noroeste Fluminense expressam o desencadeamento desse 

processo. 

Destaca-se que o uso da terminologia “vocação” tem a clara intenção de 

obscurecer o processo histórico, naturalizando uma dinâmica econômica orientada 
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 Vale destacar o livro “Oração de Traficante: uma etnografia” da professora Christina Vital,  vinculada 
ao Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades e ao Departamento de Sociologia da 
UFF, que analisa como que a ascensão das igrejas pentecostais reconfigurou a relação entre religião e 
tráfico com pesquisas realizadas no complexo de favelas de Acari, entre 1996 e 2009, e no morro 
Dona Marta, de 2005 a 2009.  A pesquisadora sinaliza que o crescimento do que chama de “gramática 
pentecostal” - visão de mundo baseada em crenças que afetam a economia, a política, a cultura, a 
sociabilidade e até mesmo a criminalidade nesses espaços. 
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pela busca do lucro que tem como contraface o crescimento da desigualdade social. 

Nesse sentido, relegar a explicação econômica para uma justificativa “vocacional”, 

naturaliza, por exemplo, a escravidão, a colonização pela qual passamos, bem como 

a sua fase contemporânea, a que alguns autores denominam de neocolonialismo, 

por entender que continuamos com a função primordial na divisão internacional do 

trabalho de alimentar o mundo capitalista de matérias-primas, mesmo gozando de 

liberdades democrático-republicanas. Na contramão desse processo, é preciso 

revelar que por trás das “vocações regionais” há um conjunto de interesses de 

grupos privados que, através da direção do Estado, vão reproduzir um 

desenvolvimento desigual no Estado do Rio de Janeiro. 

Ao partirmos de leitura crítica acerca do plano estratégico em questão 

percebemos que o foco dessa proposta de desenvolvimento é a articulação do poder 

público com grandes investidores nacionais e internacionais, como apoio de bancos 

públicos federais, forjando um “projeto estratégico” apresentado no Plano, pautado 

em interesses muitas das vezes externos à realidade fluminense. 

A equipe da AGB-Rio envolvida no balanço crítico desse Plano identificou 

que a agricultura familiar aparece de forma incipiente. Dentre os mais de 40 projetos, 

ela aparece de forma direta em apenas um, que conta com financiamento do Banco 

Mundial para agricultores familiares de bacias hidrográficas das regiões norte e 

noroeste fluminense investirem em manejo sustentável da região, como uma forma 

compensatória pela ampliação da plantação de eucaliptos que vem se estendendo 

no estado do RJ.  

No que diz respeito a agricultura na região Norte Fluminense, a mesma é 

caracterizada pela expressiva área de produção de cana-de-açúcar no passado, 

onde se utilizava predominantemente mão de obra escrava e técnicas agrícolas 

inapropriadas para a conservação do meio ambiente, como a queimada da soca. 

Após a grande maioria das usinas de beneficiamento da cana-de-açúcar decretar 

falência na região e muitas de suas terras serem voltadas para a Reforma Agrária, 

Macaé iniciou um processo de criação de gado extensiva – grande maioria gado de 

corte (IBGE, 2006) - como forma de tornar as vastas porções de terras “produtivas”, 

sem levar em consideração a preservação e manutenção do meio ambiente, à 

espera da valorização das mesmas, combinando a baixa produtividade agropecuária 

com uma estrutura fundiária muito concentrada (INCRA, 2012).  
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Concomitantemente, nesse período deu-se a instalação da indústria 

petrolífera (Petrobrás), contribuindo ainda mais para o êxodo rural, atraindo também 

centenas de imigrantes de outros estados e até países. Contudo, Macaé atualmente 

é responsável por mais de 6 mil desempregados em regime de “exército de reserva” 

no centro urbano, passando necessidades devido ao alto custo de vida do município.  

Com a chegada da exploração do Petróleo na região – década de 1990 - e o 

consequente aumento do contingente de trabalhadores, a agricultura regional não 

teve como acompanhar esse crescimento populacional, agravado pelo êxodo rural, 

onde muitos agricultores deixaram suas pequenas propriedades em busca de 

melhores salários nos centros urbanos, atraídos pela falsa propaganda de facilidade 

de empregos. 

Analisando o Censo Agropecuário de 2006 (IBGE), percebemos que quase 

83% da área produtiva de Macaé era destinada à pecuária, fato que contribui 

significativamente para a falta de produção agrícola interna, obrigando o município a 

buscar alimentos de outras regiões, elevando o preço dos alimentos para a 

população, desconsiderando ainda, o impacto ambiental causado pela pecuária.  

A partir do ano de 2000, a produção de arroz, milho, mandioca e feijão 

tiverem um declínio no município, tendo suas produções limitadas apenas a 1.000 

toneladas, comprovando a incapacidade de alimentar os mais de 200.000 

habitantes. O mesmo ocorreu com as lavouras permanentes, em especial laranja e 

maracujá (IBGE, 2006).  

Ainda segundo dados do IBGE (2006), a partir da década de 2000, o 

município de Macaé esteve em terceiro lugar na produção de banana do Estado do 

Rio de Janeiro, contribuindo com 12% do total produzido, representando um aspecto 

social importante, com grande potencial de encadear geradores do desenvolvimento 

local. Observe no quadro abaixo adicionado bruto total e participação da 

agropecuária na região norte fluminense: 

 

Tabela 04 – Valor adicionado bruto total e participação da agropecuária, 

segundo os municípios da região Norte Fluminense, 2011. 

Município Valor adicionado total % da agropecuária no 

valor adicionado 

Cardoso Moreira 124,326 11,8 

Carapebus 754,534 0,9 



108 
 

Campos dos Goytacazes 36.363,261 0,3 

Conceição de Macabu 204,133 3,2 

Macaé 11.166, 217 0,4 

Quissamã 3.843,826 0,7 

São Fidelis 428,572 7,0 

São Francisco de 

Itabapoana 

676,984 14,8 

São João da Barra 5.888,212 0,4 

Norte Fluminense 59.450,071 0,6 

Fonte: CEEP/CEPERJ 

 

Os dados da tabela 4 apontam que o valor adicionado bruto agropecuário 

tem uma participação ínfima nos municípios dessa região. Apenas Cardoso Moreira 

e São Francisco de Itabapoana, apresentam um percentual razoável de 11,8% e 

14,8%, respectivamente. Nos dias atuais, a elite agrária se metamorfoseou em elite 

imobiliária. Muitas áreas utilizadas pelas antigas usinas de açúcar se transformaram 

em condomínios residenciais ou vazios urbanos à espera de valorização imobiliária. 

A elite que outrora concentrava terra e capitais estendeu o seu domínio sobre a 

terra, os capitais e o poder político. A inserção da indústria petrolífera no cenário 

regional representou uma nova dinâmica de crescimento econômico, baseada na 

transição das principais atividades econômicas, sobretudo a agropecuária 

Destaca-se que, no Planejamento Estratégico do Governo do Estado do 

Rio de Janeiro para o período de 2012-2031, indicando um ambicioso projeto de 

manutenção do poder político do PMDB, coloca-se em evidência a projeção 

internacional da cidade em função de megaeventos internacionais (reforçando a 

parceria com o governo federal), como os Jogos Militares em 2011, a Copa do 

Mundo de Futebol em 2013, os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos em 2016, além da 

Rio+20 em 2012 (Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável) e a 

visita do Papa em 2013. Tamanha visibilidade se traduziu em rápida recuperação 

diante da crise internacional de 2008. Tal afirmativa do Plano evidencia que o 

governo almeja uma situação de destaque econômico para o Estado do Rio de 

Janeiro na economia globalizada, renovando suas expectativas na dinâmica 

promovida pela indústria do petróleo, apesar da instabilidade do seu mercado no 

cenário internacional. 
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Ao avaliarmos os projetos de desenvolvimento previstos nos planos 

estratégicos do estado fluminense o que nota-se é um esforço de convencimento 

ideológico em torno de um modelo de crescimento econômico cuja fórmula liberal 

equivale à compreensão de que o desenvolvimento econômico leva ao 

desenvolvimento humano e social, pois com o crescimento da indústria e dos 

serviços, geram-se mais empregos, aumenta-se a renda das famílias, o Estado 

arrecada mais, o que possibilitaria um retorno para a população em termos de 

direitos básicos constitucionais, como saúde e educação públicas. Todavia, o estado 

do Rio de Janeiro se tornou palco de contradições desses projetos de 

desenvolvimento, aos quais os trabalhadores/moradores vêm respondendo com luta 

social, a exemplo das manifestações de rua denunciando os vultosos recursos para 

a reforma do Maracanã, passando-o para a gestão privada, consolidando o futebol 

como mais um negócio lucrativo, quando no seu entorno existe população sem 

acesso a emprego e direitos básicos; dos moradores da Vila Autódromo que 

resistem aos despejos promovidos pela prefeitura do Rio de Janeiro com finalidade 

de valorização da área para especulação imobiliária; dos trabalhadores terceirizados 

do COMPERJ que fecharam a ponte Rio-Niterói, no início de 2015, denunciando os 

atrasos no pagamento dos salários e demissões em massa; a luta de pescadores da 

Baía da Guanabara e do entorno da empresa de siderurgia TK-CSA em Santa Cruz; 

dentre tantas outras. 

O que ocorre de fato é que os projetos de desenvolvimento contidos no 

referido Plano expressam a realidade da dinâmica econômica internacional que, 

desde os anos 1970, vem institucionalizando o debate sobre a necessidade de uma 

produção equilibrada com o meio ambiente. Entretanto, as ações e medidas políticas 

e econômicas caminham na direção oposta através de permanente privatização dos 

recursos naturais, tornando sua exploração lucrativa, combinada com 

superexploração dos trabalhadores. Apesar de o Plano Estratégico do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro reiterar que se alinha ao “desenvolvimento sustentável”, 

suas medidas concretas apontam para a dinamização de indústrias altamente 

poluentes, que contribuem para o aquecimento global e provocam danos 

socioambientais, o que ganhou novo fôlego com a descoberta do pré-sal em 2007. 
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Ou seja, o referido Plano não esconde que se soma ao ideário da “economia 

verde”99, consagrada na Rio+20. 

Logo, a proposta para a agricultura fluminense integrada aos projetos de 

desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro é incipiente, revelando a antiga 

problemática de um desenvolvimento que não absorverá grandes contingentes de 

trabalhadores, mas o fará de forma provisória e precarizada. Assim, é necessário 

refletir e propor políticas para o desenvolvimento rural com toda a complexidade da 

particularidade fluminense pois essa tarefa tem sido protagonizada pelos 

movimentos sociais camponeses, já que, para o Governo do Estado,a 

desagriculturalização é tomada como um fato consumado, desconsiderando a 

importância da geração de renda no campo, bem como a segurança alimentar e 

nutricional dos trabalhadores fluminenses. Paradoxalmente, Secretaria de Estado de 

Agricultura e Pecuária (SEAPEC) vislumbra como desafio até 2031fomentar a 

produção e o consumo de alimentos de qualidade; por outro lado, o próprio Plano 

prevê investimento em infraestrutura apenas para espaços urbanos. 

Através de um discurso de que está atenta à dinâmica internacional dos 

consumidores preocupados com alimentos saudáveis, a Secretaria vê no mercado 

internacional uma possibilidade de estímulo à produção agrícola sustentável no Rio 

de Janeiro. O que ocorre de fato é que vislumbra na atividade agrícola, através da 

produção de orgânicos, uma oportunidade de negócio alinhado à economia verde, 

com financiamento do Banco Mundial. Mas para tanto utiliza o discurso do 

desenvolvimento agrícola integrado ao desenvolvimento regional, melhorando a 

qualidade de vida territorial e evitando ocupações desordenadas na região 

metropolitana. 

Na área da gestão ambiental, o governo, através da Secretaria de Ambiente 

(SEA), indica como política aumentar significativamente o saneamento básico no 

Estado, o acesso aos recursos hídricos e a proteção e conservação das florestas. 

Não obstante, o próprio licenciamento ambiental de grandes empreendimentos, 

como o COMPERJ e o Porto do Açu, tem exigido medidas compensatórias que, por 

outro lado, tem gerado novos danos socioambientais. 
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 Vale destacar que a categoria “economia verde” é utilizada de forma reiterada no documento em 
questão. 
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Para além do discurso, as políticas se realizam com recursos financeiros 

e,nesse quesito, os dados oficiais do Plano Plurianual para o período de 2012 a 

2015 são bastante reveladores: no rol da alocação de recursos para as 22 

secretarias do Estado, a SEA ocupa o 5o lugar (R$ 5.411,69 milhões) enquanto a 

SEAPEC o 17º (R$ 490,84 mil). Se considerarmos o montante de recursos 

destinados para projetos por função de governo, a Secretaria de Obras fica em 1o 

lugar (R$ 11.641, 8milhões), a de Transporte em 2o (R$ 4.989,68 milhões), a de 

Ambiente em 3º (R$ 4.759,77 milhões) e a SEAPEC em 13o lugar (R$ 398,97 mil). 

Sendo assim, apolítica agrícola no ERJ, no que se refere à escala de financiamento, 

é agregada ao quesito “outros”, que totaliza apenas 13% do investimento financeiro 

previsto no Plano Plurianual 2012-2015. 

Tal Plano Estratégico continua em vigência, pois a gestão municipal de 

Marcelo Crivella (PRB) passou longe dos discursos em palanques e das declarações 

dadas durante os horários de propaganda eleitoral100 indicando a permanência de 

sérios riscos socioambientais pelos empreendimentos previstos, o que inclui riscos à 

atividade agrícola de base campesina que caminhe na direção da produção de 

alimentos saudáveis. Os censos agropecuários das décadas de 1980 e 1990 já 

demonstravam que o Estado do Rio de Janeiro vem reduzindo o número de 

estabelecimentos agrícolas e de suas respectivas áreas, bem como do número de 

pessoal ocupado. O cenário atual tende a intensificar essa redução. 

Essa configuração no meio rural fluminense faz com que os assentamentos 

rurais do estado do Rio de Janeiro apresentem algumas particularidades, como os 

escassos investimentos destinados à agricultura familiar, a grande heterogeneidade 

de formas da produção desarticuladas entre si, com estratégias de políticas não 

implementadas em sua totalidade. Políticas que não são finalizadas, pois sofrem 

alterações junto com a mudança de governo, e levam ao agravamento dos 

desequilíbrios regionais no estado (GONÇALVES,2004). 

Apesar de ainda estar muito longe de se produzir grandes transformações 

na região, os assentamentos rurais no estado do Rio de Janeiro, demonstram 

impactos positivos proporcionados que não são desprezíveis se analisarmos as 
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 No primeiro ano de seu mandato, não teve um volume maior de investimentos em saúde, mas sim 
cortes do setor, nem tampouco melhorias nos serviços prestados ao cidadão, congelamento do IPTU 
(as regras do cálculo do imposto foram revistas) nem ajuda financeira para o governo estadual 
concluir a construção da estação do metrô da Gávea.  
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alternativas que as famílias assentadas têm construído para garantir sua 

permanência no campo. Há, hoje, a necessidade de se repensar o significado dos 

assentamentos rurais localizados em áreas extremamente urbanizadas, que 

congregam atividades urbanas e rurais, agrícolas e não agrícolas, demonstrando as 

tentativas de inserção no mercado de produtos e trabalho, divergindo 

consideravelmente do que se entende por assentamentos rurais no Brasil, fazendo-

se necessário repensar as políticas públicas voltadas para este segmento 

(OLIVEIRA, 2006). 

O governo federal compreende a política de assentamentos rurais 

estabelecida no país atualmente, como uma efetiva reforma agrária. Nesse sentido, 

afirma que busca implantar um novo modelo de assentamento, baseado na 

viabilidade econômica, na sustentabilidade ambiental e no desenvolvimento 

territorial, além da adoção de instrumentos fundiários adequados a cada público e a 

cada região, a adequação institucional e normativa, uma intervenção rápida e 

eficiente dos instrumentos agrários e o forte envolvimento dos governos estaduais e 

prefeituras, dentre outros (INCRA, 2006). Essa firmação não passa de discurso 

vazio ao observarmos as críticas por parte dos assentados em todo o país, muitas 

relacionadas à morosidade na regularização das terras e na concessão de crédito, 

além da ausência de infraestrutura necessária para o desenvolvimento do 

assentamento e o bem-estar das famílias assentadas. O estado do Rio de Janeiro e 

o pré-assentamento Osvaldo de Oliveira não são exceção. 

As famílias que compõem o pré-assentamento Osvaldo de Oliveira 

esperaram cerca de 4 anos para a finalização do procedimento desapropriatório e 

têm se mobilizado nas portas da prefeitura e secretarias do município de Macaé 

para o atendimento de demandas relacionadas com infraestrutura básica, como o 

recolhimento de lixo, transporte escolar, melhoria na estrada, assistência técnica da 

secretaria de agricultura e assistência médica. Após algumas negociações e 

manifestações realizadas, que as famílias conseguiram transporte escolar, o 

recolhimento regular do lixo, algumas melhorias na estrada e têm firmado algumas 

parcerias com a secretaria de agricultura, que se comprometeu a contribuir com a 

assistência técnica das famílias.  

De acordo com o diagnóstico da área ocupada, a Fazenda Bom Jardim é 

localizada num município caracterizado por uma estrutura fundiária agrícola que não 

difere das condições gerais do resto do país, composto, na sua grande maioria, de 
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propriedades de pequenas dimensões, ou seja, pela agricultura familiar. Porém, a 

maior parte da extensão da área está concentrada em um pequeno percentual de 

grandes propriedades, baseadas em um modelo agrícola exploratório e, muitas das 

vezes, improdutivo em seu amplo aspecto como podemos observar no quadro 

abaixo. 

Vejamos o quadro da estrutura fundiária agrícola do município de Macaé na 

tabela abaixo: 

 

Tabela 5 – estrutura fundiária agrícola Macaé - RJ 

Classe de N° de Módulos 

Fiscais (MF) 

Porcentagem da Área 

Total 

N° de Imóveis 

Até 4 MF 15,33 844 

4,1-15 MF 23,35 239 

Acima de 15 MF 61,32 97 

Total 100,00 1180 

Fonte: Laudo Agronômico de Fiscalização - INCRA/MDA, 2006 

 

Logo, a Fazenda Bom Jardim não difere do contexto imerso no município. 

Baseada em uma pecuária extensiva com a área do imóvel registrada em 

1.539,7610 ha (128,31Módulos fiscais) e medido pelo INCRA em seu laudo 

Agronômico de fiscalização (2006) em 1.649,1588 ha (137,43 Módulos fiscais), esta 

propriedade fora classificada como propriedade grande improdutiva por não ter 

atingido os índices mínimos de produção nos termos do artigo da Lei n° 8629/93. O 

diagnóstico citado ainda nos diz que em decorrência deste arranjo e da construção 

de grandes empreendimentos na região, boa parte dos diferentes ecossistemas e 

formações florestais do Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro foi sendo 

eliminada ao longo das décadas. Desde as monoculturas em larga escala e a 

pecuária extensiva, as ações predatórias e o uso inadequado dos recursos naturais 

levaram a uma drástica redução e extinção destas vegetações e fitofisionomias, com 

consequências sobre a fauna e os recursos hídricos. 

De acordo com o Laudo Agronômico de Fiscalização do INCRA (2006), a 

propriedade referida não cumpre sua função social, visto que apesar de conter 

59,66% de mata nativa em seu território a mesma não faz a utilização adequada dos 

recursos naturais disponíveis, não respeitando a legislação ambiental. Pois não 
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existe averbação da reserva legal e apresenta exploração das áreas de preservação 

permanente - faixas marginais aos cursos d‟água - com pastagem extensiva. 

Desta forma, faz-se necessário a inclusão de um projeto de reforma agrária 

com práticas adequadas, buscando equiparar a viabilidade econômica e a inserção, 

conservação e restauração ambiental. O que se pretende com o PDS é criar as 

condições para que o modelo agrícola possa ser alterado, introduzindo-se uma 

maior preocupação com a distribuição de renda, a ocupação, educação, o emprego 

rural, a segurança alimentar e nutricional, a fomentação da cultura e organização 

local, o acesso a direitos fundamentais e a conservação e restauração do meio 

ambiente. 

Por fim, muitos são os desafios a serem enfrentados para a materialização 

do primeiro PDS no estado fluminense. O primeiro que se coloca é o enfrentamento 

das condições desfavoráveis em que o Estado se encontra. Os desafios e 

perspectivas dizem respeito principalmente ao projeto de assentamento, sua 

estrutura física, a relação entre as famílias, as relações e o modo de produção, e o 

vínculo com a luta nessa nova realidade. 

A seguir analisaremos o processo de organização do Assentamento Osvaldo 

de Oliveira a partir de uma proposta de assentamento ambientalmente diferenciado, 

denominado projeto de desenvolvimento sustentável (PDS) em Córrego do Ouro (2º 

distrito de Macaé), após contextualizamos a incorporação dos constrangimentos 

ecológicos à lógica capitalista e suas principais especificidades no território 

pesquisado e seus principais paradigmas. Vejamos a importância de situar as 

diferentes linhagens categoriais e argumentativas que constrói uma análise da 

realidade em que vivemos no sentido de problematizar a noção de desenvolvimento 

sustentável e se atentar a necessidade de críticas ao discurso hegemônico da 

ambientalização do capitalismo. 
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Capítulo 3 – CONSIDERAÇÕES SOBRE A REALIDADE DO PDS OSVALDO DE 

OLIVEIRA: DA CENTRALIDADE AO CENTRALISMO DA QUESTÃO AMBIENTAL 

 

Antes de apresentar o histórico das famílias do assentamento Osvaldo de 

Oliveira, gostaria de expor, de forma breve, os caminhos percorridos no intuito de 

compreender o seu processo de organização. Além da minha participação nos 

programas de extensão “Universidade Itinerante” (2013) e “Assessoria 

Interdisciplinar em Saúde e Cidadania a Movimentos Populares” (2014) – quando 

tive a primeira  aproximação à luta pela terra, seja nas idas ao acampamento e 

posteriormente ao assentamento –, participei de mutirões, assembléias, intercâmbio, 

audiências públicas, mesas de debate e reuniões da Coordenação Geral e do Setor 

de Produção do MST, sendo estes espaços privilegiados para acompanhar o debate 

sobre a organicidade das famílias e sobre o projeto em desenvolvimento  na 

Fazenda Bom Jardim. 

Logo, nas primeiras reuniões, nas quais se abordou a forma de organização 

do futuro assentamento, foi possível perceber que havia uma tensão instalada, 

derivada da peculiaridade de um assentamento sustentável e da indefinição na 

demarcação dos lotes. Havia muitas dúvidas sobre o modo como iria ser organizado 

o assentamento e a divisão dos lotes. Enquanto acompanhávamos o processo de 

desapropriação da Fazenda Bom Jardim junto à comunidade e a coordenação 

estadual do MST, através do programa de extensão e o setor de formação do 

movimento, foram realizadas diversas oficinas de formação política através do 

programa “Universidade Itinerante”. Assim resgatamos temas diversos (a história da 

luta pela terra no Brasil, as especificidades do MST e as lutas anticapitalistas no 

Brasil e na América Latina), oficinas de educação popular em saúde e oficinas 

culturais (envolvendo capoeira e teatro) que também promoveram espaços 

privilegiados de debate e fortalecimento da organicidade da comunidade101. 

Quando em março de 2014, foi dada a emissão de posse da Fazenda Bom 

Jardim e as famílias ocuparam a área pudemos perceber o novo desafio que 

representaria a organicidade das famílias. Como seria o processo de organização 

dessas famílias num modelo de assentamento tão peculiar e tão pouco apropriado 

por parte desses indivíduos? A partir desse momento passamos a acompanhar as 
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 Confira alguns registros fotográficos desses momentos no Anexo B 
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reuniões e assembleias organizadas, tanto pelo INCRA quanto pela coordenação do 

assentamento e pela coordenação estadual do movimento, assim como a participar 

do Plano de Acompanhamento Técnico do PDS Osvaldo de Oliveira. Este plano tem 

com um dos objetivos “promover sinergias entre as ações de capacitação e 

estruturação inicial da área e das condições de vida das famílias, facilitando o 

planejamento e orientando a participação das entidades parceiras neste processo”. 

(PDS OSVALDO DE OLIVEIRA, 2014, pg.3) E tem ocupado um papel central no 

processo de organização do Assentamento Osvaldo de Oliveira que só é possível 

ser compreendido retomando o histórico do processo organizativo das famílias que 

compõem o assentamento. Tarefa que passamos a desenvolver no primeiro item 

desse capítulo. 

Considerando que existe atualmente uma significativa produção científica 

acerca da problemática ambiental e que a concepção sobre desenvolvimento 

sustentável admite uma ampla gama de entendimento, a partir da análise do 

discurso102,no segundo item desse capítulo buscamos compreender a 

ambientalização do capitalismo e das políticas públicas apontando os principais 

discursos integralizadores ao modo de produção do capital de modo a minar 

qualquer alternativa, resistência e enfrentamento e quais as principais críticas ao 

discurso hegemônico e alternativas postas no processo de enfrentamento e 

resistência a um modelo de relação social que possibilita não somente abundância, 

como desperdício,danos socioambientais, colocando em risco a sobrevivência da 

espécie humana, como revelam os exemplos da produção agrícola, da produção 

energética, etc.  Nesse sentido, nossa tarefa de contextualizar a incorporação dos 

constrangimentos ecológicos à lógica capitalista e seus principais paradigmas com 

vistas a compreender o processo de ambientalização do capital num cenário em que 

as políticas de desenvolvimento sustentável se tornaram uma ideologia apropriada 

pelo capital, capturada institucionalmente pela acumulação contemporânea (tendo 

como marco as conferências da ONU sobre “desenvolvimento sustentável”) e por 

movimentos reformistas que criticam o crescimento econômico e não o 

desenvolvimento capitalista e a crise ecológica como uma manifestação concreta 

dos limites da sociedade burguesa. 
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 Empreender a análise do discurso significa tentar entender e explicar como se constrói o sentido 
de um texto e como esse texto se articula com a história e a sociedade que o produziu. O discurso é 
um objeto, ao mesmo tempo, lingüístico e histórico; entendê-lo requer a análise desses dois 
elementos simultaneamente. (GREGOLIN, M.20, 1995) 
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A seguir, centrado no objeto da pesquisa, amparado no arcabouço teórico 

metodológico tecido até então, analisaremos algumas particularidades sobre a 

dimensão ambiental, social e econômica dos (as) trabalhadores (as) do 

Assentamento Osvaldo de Oliveira em que debatemos sobre as dificuldades e 

avanços produzidos através do complexo processo organizativo. 
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3.1 A Fazenda Bom Jardim: das primeiras ocupações a elaboração do plano de 

utilização (PU) 

O Assentamento Osvaldo de Oliveira é fruto da ocupação da Fazenda Bom 

Jardim -de propriedade da empresa Campos Difusora LTDA - pelo MST em Córrego 

do Ouro(distrito serrano do Município de Macaé-RJ) ocorrida em 7 de setembro de 

2010, para pressionar o governo federal para a desapropriação da área, considerada 

latifúndio improdutivo pelo INCRA em 2006 e decretada de interesse social, para fins 

de reforma agrária, no Diário Oficial da União no dia 1 de Setembro de 2010. 

Participaram da ocupação cerca de 300 famílias dos municípios de Rio das Ostras, 

Macaé, Cabo Frio e Casimiro de Abreu. A fazenda possui 1.650 hectares de 

extensão e situa-se em uma região de conservação ambiental em meio à mata 

atlântica, que entre outros motivadores, é o principal impulsionador da proposição do 

modelo PDS para a consolidação da proposta deste assentamento (MONTEIRO, 

2014, p.117).  

Após alguns meses acampados neste local, diante da pressão pelos pedidos 

de reintegração de posse, em 16 de novembro de 2010 as famílias sofreram o 

primeiro despejo103. No mesmo mês, ocuparam a margem da BR101, na altura do 

Km 171, onde ficaram até dezembro de 2011. Segundo Monteiro (2014, p.121): “Por 

força de uma liminar, em 16 de outubro de 2011, as famílias do acampamento foram 

obrigadas a saírem da área. Transferiram-se da BR 101 para a Comunidade 

Califórnia situada no município de Rio das Ostras, próxima às fronteiras com a 

cidade de Macaé, na margem da linha de trem desativada Leopoldina-Campos”, 

onde permaneceram até março de 2014, quando a área da fazenda Bom Jardim é 

regularizada para ocupação inicial.  

É importante destacar a repercussão que a ocupação da Fazenda e os 

despejos sofridos por essas famílias causaram nas redes sociais, em outros 

movimentos sociais locais, em setores parlamentares progressistas, partidos 

políticos e em alguns segmentos da UFF de Rio das Ostras. Foi nessa ocasião que 
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 Em 7 de outubro de 2010 o Juiz determinou a primeira reintegração de posse da Fazenda Bom 
Jardim. De imediato a polícia se movimentou para realizar o despejo das famílias e, após um longo 
dia de tensão no acampamento, a articulação do MST e dos advogados, possibilitou a 
reconsideração da decisão no plano estadual. Logo depois, mais uma determinação da esfera federal 
afirmou a reintegração, sendo negociada em uma reunião de conciliação entre o INCRA e o Juiz de 
Macaé, até que no dia 17 de novembro de 2010, o poder latifundiário finalmente conseguiu realizar o 
despejo das famílias viabilizado pelo Poder Judiciário Federal de Macaé e capitaneado pela Juíza 
Angelina de Siqueira Costa. (MONTEIRO, 2014, p.117 e 118) 
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o programa “Assessoria Interdisciplinar em Saúde e Cidadania a Movimentos 

Populares” se aproxima da realidade do acampamento iniciando algumas visitas 

para o conhecimento das especificidades desse cenário e buscando formas de 

contribuir com a luta e resistência dessas famílias. Outro aspecto que vale ressaltar 

nesse processo é o quadro de violação dos direitos humanos104 ao qual foram 

submetidas essas famílias, mesmo diante da solicitação de uma solução ao poder 

público municipal pelo presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara 

Municipal de Macaé. As famílias acabaram ficando por alguns dias nas 

dependências da Igreja Católica de Macaé, cujo padre acompanhou toda a 

ocupação e o despejo, enquanto a prefeitura da cidade sequer permitiu que 

mulheres e crianças dormissem no Parque de Exposição da localidade (área 

pública) na noite dos incidentes. (BOLETIM MST-RJ, 2010)105. 

 

Foram mais de 250 agentes da polícia federal e militar, fortemente armados, 
estruturados com viaturas, com retro escavadeira, com ameaças de 
incendiarem os pertences, mostrando, portanto sua face histórica de abusos 
de poder, autoritarismo e violência. Os moradores, inclusive as crianças, 
foram colocadas na carroceria das caminhonetes e transportadas até a 
saída da fazenda, sem saber para onde seriam encaminhados. Alguns 
moradores foram atacados por gás de pimenta. (BOLETIM MST-RJ, 2010) 

 

Tanto na margem da BR 101, quanto na linha do trem (onde permaneceram 

até a desapropriação da fazenda), a comunidade se deparou com várias dificuldades 

(transporte escolar e matrícula das crianças, condições precárias de moradia, com 

ínfimas possibilidades de sobrevivência, expostas a um cenário de violência)106 e 
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 “Dentre as violações deste despejo temos: 1) O impedimento das famílias de retirar todos os seus 
pertences; 2) Atearam fogo em todos os barracos, em alguns casos com pertences que não foram 
possíveis de serem retirados em razão do limite de tempo imposto pela autoridade policial e de infra-
estrutura, como caminhões, por exemplo; 3) Não informação de todos os órgãos públicos necessários 
para evitar conflitos e possibilitar uma mediação onde as famílias tivessem seus direitos 
reconhecidos; 4) Não houve nenhuma preocupação em garantir o local de destino das famílias, sendo 
apenas apontado um local para os seus pertences; 5) O Conselho Tutelar, que deveria resguardar a 
integridade das crianças, ficou durante toda reintegração abrigado num dos barracos, se omitindo de 
garantir o direito das famílias alimentarem suas crianças; 6) Abuso da autoridade policial, com uso de 
violência, que impediu a filmagem por parte da organização social ali presente, bem como, no 
impedimento inicial da permanência do mesmo representante no local da reintegração” (BOLETIM 
MST-RJ, 2010). 
105

 Matéria disponível em: http://boletimmstrj.mst.org.br/mst-ocupa-latifundio-em-macae/, Acesso em 
30 de outubro de 2017. 
106

 Desde a instalação provisória do acampamento na beira da estrada de ferro da localidade 
Califórnia, em Cantagalo, distrito de Rio das Ostras, as famílias foram vítimas de atentados cometidos 
por pessoas indeterminadas, externas à comunidade, ameaças, infiltração de indivíduos ligados a 
atividades criminosas, como trafico de drogas, roubos de carros e motos, assédios de vários tipos, 
inclusive às crianças, dentre outros padecimentos, sem que até o momento o poder público tenha 
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com cerca de 100 famílias, o acampamento se reorganizou para dar prosseguimento 

à luta pela desapropriação da Fazenda Bom Jardim. 

 Uma das alternativas encontradas pelos acampados para dar continuidade 

às atividades organizativas, como assembleias, reuniões e estudos, foi a construção 

de um galpão, também usado para as atividades construídas em parceria com o 

programa “Assessoria Interdisciplinar em Saúde e Cidadania a Movimentos 

Populares” (2011-2014). As oficinas de formação política e cultural do programa 

“Universidade Itinerante” (2013) promoveram resultados positivos referentes à 

participação das famílias, as quais puderam dialogar com suas dúvidas e reflexões 

sobre a organicidade do acampamento e sobre a luta pela terra em geral, 

despertando possíveis processos autônomos “da elaboração crítica”, em termos 

gramscianos. (MONTEIRO, 2014, p.122) Feita essa breve recuperação histórica do 

acampamento, nos perguntamos: qual era a realidade dessas famílias ao ocupar 

novamente a Fazenda Bom Jardim em Março de 2014, quando foi dada a emissão 

de posse ao INCRA? Conforme já destacado, o PDS Osvaldo de Oliveira representa 

o primeiro assentamento do estado do Rio de Janeiro, previsto sobre o modelo 

alternativo de conservação e recuperação ambiental107, o que justifica a relevância 

do acompanhamento técnico desse processo de estruturação das famílias na área. 

Hoje vivem na área, indicada inicialmente para a ocupação (representada 

por apenas 1,21% da área total, em torno de 20 hectares determinado pelo 

Ministério Público), 32 famílias, cerca de 90 pessoas, que residem ainda 

acampadas, sem moradia estruturada. As famílias já mantêm áreas individuais de 

produção agrícola, próximas às moradias, e zonas coletivas de produção 

agropecuária, organizadas por núcleos de base. Uma vez feita a identificação e 

seleção da área, o cadastro e seleção dos trabalhadores e das trabalhadoras 

assentadas, a Elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável do 

Assentamento (PDA)108 ,  a elaboração de um plano de utilização (PU) nos moldes 

aprovados para os PAE´s e a demarcação  da área conforme a metodologia para 

implantação dos projetos de desenvolvimento sustentável, cabe ao INCRA passar a 

coordenação da gestão do PDS, preferencialmente, para o órgão ambiental 

                                                                                                                                                                                     
conseguido tomar as providências cabíveis para garantir a segurança dessas famílias nesse local. 
(Ofício encaminhado ao Ministério Público com Proposta de estabelecimento de parte da Fazenda 
Bom Jardim pelas famílias do Acampamento Osvaldo de Oliveira, 2013, p.2) 
107

 Além de ser o um dos mais recentes assentamentos, acompanhado pelo MST e regularizado pela 
Superintendência do INCRA-RJ, desde 2007. 
108

 Feito com a participação dos assentados e assentado assessoradas por técnicos do INCRA. 
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competente que responsabilizar-se-á  pela criação de um conselho gestor composto 

por representantes dos poderes públicos estaduais e municipais, representantes dos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais, ONGS e do INCRA.  Ao INCRA, a partir desse 

momento, caberá a alocação de recursos necessários à execução das ações 

previstas no PDA (créditos, infra-estrutura básica, regularização, etc) devidamente 

acordado com o conselho gestor. 

Enquanto isso, os assentados e as assentadas participam de atividades de 

formação e vivências práticas, baseadas na agroecologia, desde o período de 

acampamento. Mais recentemente, destaca-se a participação de representantes da 

17º Jornada de Agroecologia da Via Campesina, no IV Encontro Nacional de 

Agroecologia. Em relação à organicidade do PDS, cabe ressaltar que as famílias 

estão organizadas em três núcleos de base, havendo para cada um deles dois 

coordenadores (um homem e uma mulher). Além disso, cada núcleo possui 

representantes em setores, conforme os princípios organizativos do MST, indicados 

pela comunidade, são eles: educação, finanças, formação, produção e saúde.  

 

 

3.2 O assentamento rural ambientalmente diferenciado (PAD) e o modelo 

implantado na Fazenda Bom Jardim 

O Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) é uma modalidade de 

assentamento diferenciado (PAD), de interesse sócio-econômico-ambiental e 

apresenta-se como uma alternativa aos projetos de assentamentos convencionais. 

Tem como norte a combinação do desenvolvimento de atividades produtivas aliadas 

à conservação dos recursos naturais, a reorientação das ocupações, tendo em vista 

a sustentabilidade das atividades produtivas, e até mesmo a recomposição de seu 

potencial de recursos naturais original. Essa modalidade se mostra mais adequada 

às especificidades de locais inseridos em zonas florestais e das demandas de suas 

populações, permitindo respeitar e dinamizar a vocação florestal da região, 

conservando a biodiversidade, inclusive o ser humano, e diminuindo o impacto 

ambiental dos projetos de assentamento (INCRA/MDA Cartilha – Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável-PDS, 2006).  
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As áreas preferenciais para implantação desta modalidade de 
assentamento são aquelas que apresentam potencial produtivo que viabilize 
a conservação e/ou a recuperação e/ou ampliação dos recursos naturais, 
em suas bases primárias. Ainda são áreas preferenciais, aquelas ocupadas 
por demanda de movimentos sociais e de comunidades residentes ou não, 
que tenham potencial produtivo para a viabilização da conservação e/ou 
recuperação e/ou ampliação dos recursos naturais em suas bases 
primárias. (INCRA/MDA Cartilha – Projeto de Desenvolvimento Sustentável-
PDS, 2006). 

 

Os projetos dessa modalidade apresentam como base os seguintes 

aspectos: 

a – O atendimento às especificidades regionais de forma a resgatar o valor 
econômico, cultural e social das florestas, várzeas, mangues etc., não se 
restringindo apenas ao potencial agrícola da terra, o que é tradicionalmente 
predominante nos assentamentos convencionais;  

b – O interesse ecológico, além do social;  

c – A valorização da organização social do trabalho e gestão comunitária;  

d – A concessão de uso da terra por determinado período, para a exploração 
individualizada ou condominal, obedecendo a aptidão da área combinada à vocação 
das famílias de produtores rurais e; 

 e – O interesse ecológico da recomposição do potencial original da área.  

 

Até 2011, o INCRA registrou publicamente o total de 111 Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável, sendo que boa parte destes se encontram na região 

norte do país. Dezessete projetos de assentamentos desta modalidade estão 

concentrados na região Sudeste, em especial no Estado de São Paulo, sendo na 

sua grande maioria conquistados pelos movimentos sociais do campo, 

especialmente o MST. Dentre estes podemos citar o PDS Sepe Tiaraju no município 

de Serrana, criado em 2003 com 797.7495 ha e 80 famílias e o PDS Professor Luiz 

de David Macedo em Apiaí, com 776.722 ha, com 68 famílias. De acordo com Lepri 

(2011) a história dos Projetos de Assentamento ambientalmente diferenciados 

(PADs) está relacionada com a mobilização de lideranças de diversos estados, que 

a partir de várias discussões realizadas começaram exigir a formulação de uma 

política diferenciada de acesso a terra, como a criação de reservas extrativistas. A 

regulamentação legal dos PADs teve início com a Portaria Interministerial n° 1 de 24 

de setembro de 1999, na qual os Ministros de Estado do Meio Ambiente e 

Extraordinário da Política Fundiária resolvem: 
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Art. 1° - Instituir a Comissão Institucional, para elaborar proposta, visando 
atingir dois objetivos: I – a criação, no âmbito da Política Nacional de 
Reforma Agrária, de uma modalidade de reforma agrária, que compatibilize 
os direitos das populações, que fazem uso sustentável de recursos naturais, 
regionais, com a proteção ambiental das florestas nativas, II – adequação 
dos recursos do Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) à 
essa modalidade de reforma agrária e às peculiaridades dos beneficiários. 

 

A partir de então, vários outros dispositivos técnicos e legais foram sendo 

criados visando à implementação e à melhoria desses projetos ambientalmente 

diferenciados109.  Para implementação de qualquer PAD é exigido a elaboração de 

um Projeto Básico, com um diagnóstico do território baseado na Resolução 

CONAMA 387/2006 e um Plano de Utilização (PU), que prescreve o que pode e o 

que não pode ser feito em cada área do assentamento, o qual precisa ser ratificado 

por todas as famílias beneficiárias como determina a instrução normativa n° 03/2007 

do Instituto Chico Mendes: 

Art. 18. Com base no cadastro da população tradicional beneficiária e no 
Plano de Utilização deve ser firmado um Termo de Compromisso entre as 
famílias que receberão a concessão do direito real de uso e o Instituto Chico 
Mendes.  

Art. 20. São consideradas prioritárias para a criação de RESEX ou RDS (e 
FLONAS) áreas de uso ou que abriguem populações tradicionais em 
situações de vulnerabilidade, sob ameaças ou conflitos que ponham em 
risco seus modos de vida e a conservação ambiental, podendo, em caso de 
risco de dano grave, ser decretada limitações administrativas provisórias. 

 

No âmbito do INCRA, a norma de execução n° 93/2010 dispõe sobre a 

aprovação de modelos de Contrato de Concessão Real de Uso (CCRDU) para os 

PADs: Projeto Agroextrativista (PAE), Projeto de Desenvolvimento Sustentável 

(PDS), Projeto de Assentamento Florestal (PAF) da seguinte forma: 

Art.6° - O CCRDU poderá ser firmado de forma individual ou coletiva. No 
CCRDU individual os modelos descritos dos anexos da presente norma 
estabelecem documentos capazes de atender as diferentes formas de 
demarcação e fração ideal. 

Art. 8° - O CCDRU poderá ser cancelado, a qualquer tempo, caso não 
estejam sendo cumpridas as cláusulas resolutivas que regem os direitos e 
obrigações das partes. 

 

O PDS Osvaldo de Oliveira, reconhecido pelo INCRA em maio de 2014, é o 

primeiro assentamento em modelo agroecológico do estado do Rio de Janeiro 

                                                           
109

 Disponíveis nos portais do INCRA e do MMA, no setor LEGISLAÇÂO 
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localizado em uma área de proteção ambiental na região Serrana de Macaé, com 

densa área florestal e importantes rios que compõe a Bacia do Rio Macaé110.Grande 

parte do terreno da Fazenda Bom Jardim é recoberta por vegetação (cerca de 58% 

corresponde a vegetação em estágio médio ou avançado), sinalizando ainda mais a 

importância de construir e consolidar estratégias de uso manejado da floresta e dos 

bens naturais nela existentes. Vejamos o mapa da Fazenda Bom Jardim do uso e 

ocupação do solo. 
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Em conformidade com a metodologia para implantação do PDS, o 

assentamento Osvaldo de Oliveira encontra-se na fase de demarcação das parcelas 

estabelecidas do Projeto de Desenvolvimento do assentamento (PDA). A 

demarcação das parcelas, o uso e o manejo das áreas só serão realizados após 

aprovação do PDA e do PU pelos órgãos do Conselho Gestor, que após a 

implantação do projeto terá como coordenador geral do Conselho do PDS, um órgão 

ambiental competente. Cabe ao INCRA, a alocação de recursos necessários para a 

execução das ações previstas do PDA. Ao longo da execução do PDA, a 

modalidade do PDS prevê a participação e consulta permanente aos órgãos 

ambientais competentes, em todas as etapas de execução, inclusive monitoramento 

e avaliação. 

Para que a ocupação da área seja feita de forma harmoniosa com as 

condições ambientais existentes, uma série de atividades, de formação teórica e 

prática, estão sendo realizadas através de de uma extensa rede de parceiros que 

possuem, além da atuação em outras áreas, experiência e especializações na área 

ambiental. Dessa forma, além do INCRA, que conta - em sua sede nacional e em 

sua Superintendência Estadual – com equipes capacitadas em suas Diretorias de 

Meio Ambiente, o PDS prevê um Conselho Gestor constituído por 15 entidades com 

atuação, em âmbito nacional e estadual, sendo elas organizadas em três setores de 

representação, como apresentado a seguir: 

 

 Poder Público: Diretoria de Meio Ambiente – INCRA; Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA); Instituto Chico Mendes (ICMBio); Delegacia Estadual 

RJ – MDA e Secretaria Municipal de Agroeconomia de Macaé – 

Prefeitura de Macaé;   

 Sociedade Civil: Associação do PDS Osvaldo de Oliveira (Coordenação 

de Agroecologia); Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF); 

Agricultura Familiar e Agroecologia (ASPTA); Centro de Assessoria 

Jurídica Popular “Mariana Criola” e Setor de Produção, Cooperação e 

Meio Ambiente do MSTRJ.  

  Instituições de Pesquisa: Universidade Federal Fluminense (UFF) – 

Campus Universitário de Rio das Ostras; Universidade Federal Rural Rio 

de Janeiro(UFRRJ); Universidade Federal do Rio de Janeiro, Campus 



126 
 

Macaé - (UFRJ); Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Embrapa 

Agrobiologia. 

 

Um dos dilemas cruciais apontado por diversos estudiosos na execução de 

projetos de assentamentos de reforma agrária no território brasileiro é a conciliação 

do desenvolvimento da pequena produção familiar às questões de ordem ambiental, 

além da necessidade de criar mecanismos que impeçam a venda ou arrendamento 

dos lotes para fins distintos da reforma agrária. 

Uma vez que as políticas contemporâneas de reforma agrária visam apenas 

à distribuição de terras, não oferecendo, de modo suficiente, as infra-estruturas 

necessárias para que as famílias assentadas possam efetivamente alcançar êxito, o 

desenvolvimento dos assentamentos fica comprometido e favorece a disseminação 

de argumentos que defendem a não necessidade de se fazer a reforma agrária no 

Brasil, visto que a agricultura familiar não teria condições para dinamizar o 

aprimoramento das forças produtivas no campo e que, portanto, os investimentos 

deveriam ser canalizados para os setores mais modernos capazes de gerar 

inovações, como é o caso da agricultura capitalista.  

É preciso reconhecer que a crise do atual modelo de desenvolvimento 

econômico é também uma crise ecológica que resulta da transformação de tudo (a 

terra, água, o ar que respiramos e seres humanos) em mercadorias. O critério único 

desse sistema é a expansão dos negócios e acumulação dos lucros. De acordo com 

Löwy (2012) esses aspectos conformam uma crise mais geral, a crise da civilização 

capitalista industrial moderna. Nesse contexto, o autor afirma que o discurso 

hegemônico atual sobre o “desenvolvimento sustentável”, quando se manifesta em 

contextos (como no processo da Rio+20), se situa nos limites impostos pela 

economia de mercado e portanto é incapaz de propor alternativas efetivas pois é 

regido pelas regras do lucro, da competição e da acumulação inerentes ao sistema 

capitalista. 

 

Precisamos pensar, portanto, em alternativas radicais, alternativas que 
coloquem um outro horizonte histórico, mais além do capitalismo, mais além 
das regras de acumulação capitalista e da lógica do lucro e da mercadoria. 
Como uma alternativa radical é aquela que vai à raiz do problema, essa 
alternativa é o ecossocialismo, uma proposta estratégica que resulta da 
convergência entre a reflexão ecológica e a reflexão socialista, a reflexão 
marxista. [...] 
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O ecossocialismo é uma reflexão crítica. Em primeiro lugar, crítica à 
ecologia não socialista, à ecologia capitalista ou reformista, que considera 
possível reformar o capitalismo, atingir um capitalismo mais verde, mais 
respeitoso ao meio ambiente. Trata-se da crítica e da busca de superação 
dessa ecologia reformista, limitada, que não aceita a perspectiva socialista, 
que não se relaciona com o processo da luta de classes, que não coloca a 
questão da propriedade dos meios de produção (LÖWY, 2012, p.42). 

 

Essa alternativa requer então uma reorganização do conjunto do modo de 

produção e consumo, baseada em necessidades reais da população e na defesa do 

equilíbrio ecológico, ou seja, é necessário transformar o estilo, o padrão e todo o 

modo de vida em torno do consumo que é baseado na produção massiva de objetos 

artificiais, inúteis e nocivos (LÖWY, 2012). A perspectiva do ecossocialismo nos 

exige uma reflexão crítica sobre o pensamento e a tradição marxista. Para muitos 

autores que discutem o tema, Marx explica (no primeiro volume de “O Capital”) como 

o capitalismo esgota não só as energias do trabalhador, mas também as próprias 

forças da Terra, esgotando as riquezas naturais, destruindo o próprio planeta. 

Assim, essa perspectiva está presente nos escritos de Marx, embora não tenha sido 

suficientemente desenvolvida. 

 A implantação de projetos de assentamentos rurais da reforma agrária que 

vem sendo organizados desde os anos 1980 tem configurado a tentativa de 

construção de um novo modelo de produção agropecuário para a região, como 

podemos observar nos estudos realizados nos últimos anos. Todavia, essa 

construção não é homogênea e sem tensão, mas é eivada de contradições e 

disputas entre os diversos atores e instituições envolvidas. A partir dos anos 2000, a 

ação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no território 

fluminense tem procurado introduzir e difundir os princípios da agroecologia111 nos 

projetos de assentamentos criados e administrados pelo Instituto de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) e Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de 

Janeiro (ITERJ). 

A questão da sustentabilidade ambiental nos assentamentos de reforma 

agrária no estado do Rio de Janeiro vem sendo discutida a partir da implantação dos 

                                                           
111

 Num esforço de síntese, a agroecologia pode ser caracterizada como “uma disciplina que fornece 
os princípios ecológicos básicos para estudar, desenhar e manejar agro ecossistemas produtivos e 
conservadores dos recursos naturais, apropriados culturalmente, socialmente justos e 
economicamente viáveis”, proporcionando, dessa maneira, bases científicas para apoiar processos 
de transição a estilos de agriculturas de base ecológica ou sustentável. (CALDART, 2012, p.9). 
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chamados assentamentos de Projetos de Desenvolvimento Sustentável112. A 

organização desses assentamentos está apoiada em duas diretrizes distintas, porém 

complementares. Por um lado, a criação desses assentamentos apoia-se na portaria 

INCRA 477/99 e na Portaria MMA 01/99, a primeira editada pelo INCRA e a segunda 

pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA)113. Por outro lado, a organização dos 

assentamentos rurais agroecológicos faz parte de uma nova perspectiva 

organizativa do MST, com origem no início dos anos 2000. Essa modalidade visa 

conciliar o assentamento humano em áreas de preservação ambiental com a 

proposta de promover o uso sustentável dos recursos florestais, produto de uma 

gestão compartilhada entre o INCRA, movimentos sociais e entidades ambientais 

Surge, portanto a necessidade de repensar o atual modelo de assentamento 

e trabalhar para se atingir uma nova concepção, os assentamentos sustentáveis. A 

sua aplicação bem sucedida poderia revolucionar o processo de ocupação do meio 

ambiente. Para se atingir, de fato, um desenvolvimento sustentável nos 

assentamentos de reforma agrária é necessário considerar os seus aspectos 

sociais, econômicos e ambientais. A civilização capitalista tem avançado com 

velocidade crescente em direção a uma catástrofe ecológica. É preciso que o 

conjunto das ações de todos os envolvidos consiga estabelecer um programa de 

políticas públicas que impeça o agravamento dos problemas sociais e ambientais e 

satisfaça as medidas necessárias, das quais, a proposta da reforma agrária popular  

do MST procura responder. Vejamos adiante os principais aspectos dessa proposta. 

 

 

3.2.1 Reforma agrária popular do MST 

 

Como vimos nos itens anteriores, a partir da década de 1990, diante da 

ofensiva neoliberal, com o capitalismo dominado pelo capital financeiro e por 

grandes corporações transnacionais, foram impostas na economia brasileira várias 

                                                           
112

 Até 2011, o INCRA registrou publicamente o total de 111 Projetos de Desenvolvimento 
Sustentável, sendo que boa parte destes se encontram na região norte do país. 17 projetos de 
assentamento desta modalidade estão concentrados na região Sudeste, em especial no Estado de 
São Paulo, sendo na sua grande maioria conquistados pelos movimentos sociais do campo, 
especialmente o MST. Dentre estes, podemos citar o PDS SepeTiaraju no município de Serrana, 
criado em 2003 com 797.7495 ha e 80 famílias e o PDS Professor Luiz de David Macedo em Apiaí, 
com 776.722 ha, com 68 famílias (INCRA, Relação de Projetos de Reforma Agrária). 
113

 Ver anexo A (Portaria INCRA Nº 477/99) 
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reformas econômicas, políticas e sociais que tiveram graves influências e 

consequências na organização da agricultura brasileira. 

Vimos que o campesinato vem criando e recriando seu espaço de produção 

resistindo às formas repressoras e dominantes de controle dos territórios que violam 

o direito à terra das comunidades camponesas, mesmo no movimento conflitivo e 

contraditório do capital nas diversas regiões do país. Nesse sentido, a resistência 

camponesa na luta pela terra e pelo seu território, se faz legítima e necessária para 

impedir o avanço desenfreado e ganancioso do agronegócio e dos grandes projetos 

que vem acontecendo no Rio de Janeiro, mencionados no capítulo anterior. Tal 

como discutimos nos capítulos anteriores, compreender a questão agrária na 

atualidade exige analisá-la num contexto de crise estrutural do capital, que segundo 

Mészáros (2007), não é uma crise de um ramo específico de produção ou de uma 

região ou de um país, é contínua, sem erupções violentas que seguem sendo 

administradas por meio de reconfigurações do próprio sistema para manter-se e 

ressurgir num outro patamar. 

Como consequências deste modelo, podemos citar a intoxicação e 

contaminação da fauna, da flora e dos seres humanos pelo intensivo uso de 

herbicidas e pesticidas, o desflorestamento e a desertificação acelerada de 

ecossistemas, a redução e perda da soberania alimentar pelo modelo 

agroexportador, a dependência de produtos importados, o aumento do preço das 

terras, o controle das sementes e a expulsão de camponeses de suas terras. 

(BATISTA, REIS, 2013, p.28) 

Buscando construir alternativas às consequências geradas por este modelo, 

as diversas organizações camponesas e de trabalhadores rurais, articulados à Via 

Campesina, realizam lutas por um novo modelo agrícola que prime pela preservação 

dos recursos naturais, pela agroecologia, pela produção de alimentos saudáveis 

para a população, pela viabilização da permanência do pequeno produtor no campo, 

entre outros elementos, para construção de uma nova sociedade. 

Nesse cenário, o projeto da reforma agrária popular defendido pelo MST 

representaria uma das fases de mobilização e organização política da esquerda em 

torno de um projeto emancipatório. No entendimento do MST, a conquista da terra 

provocaria na classe trabalhadora o desejo de lutar por objetivos maiores e essa 

vontade coletiva provocaria uma crise institucional que redirecionaria o aparato 

estatal em favor da mudança do modelo econômico. De acordo com o movimento 
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isso só seria possível, num momento de grande mobilização social, onde 

trabalhadores do campo e da cidade estivessem unidos em torno de um mesmo 

ideal: a construção de uma sociedade verdadeiramente emancipada. Nas palavras 

de Stédile (2005, p.12): 

 

Temos que construir um projeto de reforma agrária que seja coadunado 
com um projeto popular de desenvolvimento nacional. Nessa construção é 
que nos demos conta de que a reforma agrária, mesmo feita nos limites do 
capitalismo, é inevitável se não mudarmos o modelo econômico para um 
modelo que distribua a renda, que priorize o mercado interno, ou seja, que 
enfrente o imperialismo. A reforma agrária no Brasil não é viável se não for 
parte de um projeto antineoliberal ou antimperialista. 
 
 

Nesse contexto, há que se fazer uma revisão crítica do grau de alcance das 

metas programadas para esse setor e de seus custos no contexto do 

desenvolvimento brasileiro após quatro décadas do início do processo modernizante 

na agricultura. O Brasil fecha o século XX com indicadores sociais tão negativos, 

que o colocam entre os piores do mundo nesse setor. De acordo com dados do 

levantamento da LCA Consultores, a partir dos microdados da Pnad Contínua, 

divulgada pelo IBGE, mostra que o número de pessoas em situação de extrema 

pobreza no país passou de 13,34 milhões em 2016 para 14,83 milhões no ano 

passado, o que significa aumento de 11,2%. 

 

Gráfico 1 População vivendo abaixo da linha de pobreza extrema 2016-2017 
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Diante desse quadro, a cada dia evidenciamos a importância do significado 

da luta pela terra e pela Reforma Agrária no Brasil. Se desde o período colonial a 

propriedade da terra é concentrada nas mãos de poucos podemos observar que 

desde então houve resistências sociais. Desde as lutas dos quilombos até o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra  (MST) de hoje. 

Nesse cenário, a ordenação econômica e social, que tende à generalização 

da mercantilização das relações sociais por meio da subsunção do trabalho ao 

assalariamento, a função da população camponesa seria a busca por lucro por meio 

da aquisição de grandes porções de terra, monopolizando produções 

agropecuárias? Ou ainda abandonaria a atividade rural pela inviabilidade de 

concorrer com os grandes produtores rurais? Em diferentes países a conformação 

do capitalismo tem demonstrado no decorrer da história que segmentos mais 

empobrecidos da população rural, que necessariamente não se assalariam, insistem 

na sua existência (CRUZ, 2012, p.242) Nesse sentido, como a atividade do 

campesinato permanece no cenário contemporâneo na atual fase de hegemonia da 

globalização financeira e sob quais condições? 

Diante da conjuntura tecida ao longo desse trabalho, o MST propõe que 

além da desapropriação de grandes latifúndios improdutivos, ocorra uma 

reorganização da produção agrícola pautada em princípios agroecológicos, pois 

demonstra ser um dos principais indutores de uma política ambiental e socialmente 

sustentável, que gere distribuição de riqueza, alimentos saudáveis, alternativa de 

renda, preservando e recuperando os principais biomas brasileiros. 

Nesse contexto, a proposta da reforma agrária popular do MST parte dos 

anseios da classe trabalhadora brasileira na batalha da luta de classes na questão 

agrária e no enfrentamento do modelo econômico social hegemônico em que a 

integração do latifúndio com as empresas transnacionais e o capital financeiro 

demonstra que o inimigo atual não é apenas o latifundiário tradicional. Por 

conseguinte, o movimento reconhece que a desapropriação por si só não garante a 

concretização da reforma agrária. 

A reforma agrária popular do MST, diferentemente da proposta da reforma 

agrária “clássica” ou de mercado, indica medidas necessárias em relação a: 

democratização do acesso à terra, dos bens da natureza e dos meios de produção 

na agricultura; proibição da propriedade privada da água; a organização da 

produção no campo brasileiro; a reorganização de um novo modelo tecnológico da 
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produção agrícola orientada pelo enfoque ecológico e participativo; o manejo 

sustentável da água e da irrigação; a garantia de políticas públicas agrícolas; o 

acesso à educação no campo; extensão da industrialização para o interior do país; o 

desenvolvimento da infraestrutura social que garanta a toda população rural 

oportunidades iguais e mudanças na estrutura administrativas, instituições públicas 

que atuam na agricultura e no meio rural. 

Nesse sentido, 

 

As propostas de mudanças no campo aqui defendidas, que atendem os 
interesses da população brasileira, dependem de um processo de luta 
permanente do povo, no campo e nas cidades, para conseguir acumular 
força suficiente para impor essas mudanças. Mudanças que as classes 
dominantes, os latifundiários e empresas transnacionais jamais aceitarão, 
pois eliminaria seus mecanismos de exploração e acumulação. As medidas 
necessárias devem fazer parte de um amplo processo de mudanças na 
sociedade e, fundamentalmente, da alteração da atual estrutura de 
organização da produção e da relação do ser humano com a natureza, de 
modo que todo o processo de organização e desenvolvimento da produção 
no campo aponte para a superação da exploração, da dominação política, 
da alienação ideológica e da destruição da natureza (STÉDILE, 2013, 
p.164). 

 

Diante do comprometimento dos assentamentos da reforma agrária na 

conjuntura analisada e na contramão de argumentos de que não seria necessário 

fazer reforma agrária no Brasil e que os investimentos deveriam ser canalizados 

para os setores mais modernos capazes de gerar inovações (como a agricultura 

capitalista), buscaremos apresentar os aspectos relevantes do PDS Osvaldo de 

Oliveira e discutir os avanços, potencialidades limites desse novo modelo de gestão 

de assentamentos, no município de Macaé; primeiro no Estado do Rio de Janeiro a 

adotar esse modelo. 

 

 

3.3 Algumas particularidades sobre a dimensão ambiental, social e econômica 

dos (as) trabalhadores (as) do Assentamento Osvaldo de Oliveira. 

 

A problemática ambiental vem dando novos significados às demandas e às 

lutas sociais, em especial nos territórios rurais dos países latino-americanos. Para 

refletirmos sobre o significado do PDS para o movimento, utilizaremos as entrevistas 
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realizadas com um representante da frente de massas, membro da coordenação 

nacional do MST (E1), seis assentados(as) (E2, E3, E4, E5, E6, E7) e um membro 

do Conselho Gestor, integrante de uma das instituições de pesquisa, conforme 

mencionado na introdução desse capítulo. Para expormos suas considerações, 

destacamos os questionamentos que conduziram o relato, sendo que, para o 

membro do conselho gestor, foi acrescida uma questão referente a atuação do 

conselho gestor. 

Como observado anteriormente, a recém-criada modalidade de 

assentamento rural PDS surge em 1999 para atender as especificidades da região 

Amazônica, sendo, posteriormente implantada em outras regiões do país. Tem como 

diretrizes fundamentais o associativismo e a agroecologia para a criação dos 

projetos de assentamento e para concessão do uso da terra.  

A organização dos assentamentos rurais agroecológicos faz parte de uma 

nova perspectiva organizativa no MST e está inserida numa nova fase da luta pela 

reforma agrária. Lideranças do movimento afirmam que lutar pela terra atualmente 

não é apenas lutar contra o latifúndio, mas é uma luta ideológica em que se disputa 

um novo modelo de desenvolvimento econômico e social. (CONCRAB, 2004, p.6)  

Nesse sentido, a luta pela reforma agrária não se restringe à conquista da 

terra, mas envolve também outras mobilizações no sentido de ampliar e consolidar 

políticas públicas que atendam as necessidades da população excluída dos 

interesses do capital: tanto a população que tradicionalmente viveu no campo, 

quanto aquela que habita hoje as periferias das grandes e médias cidades 

brasileiras.  

De acordo com Gonçalves (2010), em sua dissertação de mestrado sobre o 

processo organizativo do Assentamento Mário Lago em Ribeirão Preto-SP, para o 

MST, este novo modelo de assentamento é uma forma de se contrapor ao 

agronegócio cujas principais características têm sido: a exploração intensa dos 

recursos naturais, a degradação ambiental, em especial do solo e dos recursos 

hídricos, além de uma considerável precarização das relações de trabalho no 

campo.  

Na perspectiva do INCRA, o objetivo principal do PDS é conciliar o 

assentamento humano de populações tradicionais ou não em áreas de interesse 

ambiental, com a promoção do desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2000). Para 

atingir tal objetivo, são considerados alguns elementos como: interesse social e 
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ecológico, extrativismo, agricultura familiar, baixo impacto ambiental, concessão de 

uso coletivo, aptidão da área, entre outros. 

Assim, é notável na fala dos(as) entrevistados(as) que fazem parte do 

assentamento a importância que se dá à questão ambiental e a preocupação na 

utilização e conceituação do termo “desenvolvimento sustentável” , um deles diz: 

 

Então sustentável é uma idéia de uma produção que traga sustentabilidade. 
Que traga harmonia, que traga equilíbrio em toda a natureza, inclusive, nós 
seres humanos.  Agora, desenvolvimento que pode ter um entendimento 
diferente. Pra mim, o desenvolvimento pode ser m resultado de uma ação 
primeira da sustentabilidade. Então a sustentabilidade vai trazer o 
desenvolvimento. Desenvolvimento um pouco diferente do desenvolvimento 
do sistema que nós entendemos, porque o nome dessa palavra tem dupla 
conotação no meu ver. Nós podemos dizer envolvimento com todo o 
desenrolar ou crescimento ou a inovação da comunidade como um todo. 
Então não seria desenvolver, seria inovar, seria inovar, crescer, envolver. 
(E3) 

 

E a entrevistada E5 salienta: 

 

“Desenvolvimento Sustentável” é um conceito institucional, e por isso não 
necessariamente vai compreender nossas demandas. Pra gente, MST, 
mesmo que não seja exatamente esse o termo, isso remete a relações 
harmônicas, não apenas sociais, mas também ambiental, pra gente isso 
toma muitas dimensões diferentes. Diz respeito a relações de equidade 
entre gênero, entre gerações, entre conhecimentos, tem a ver com 
princípios e valores, com a luta combativa contra o machismo, contra o 
patriacardo, contra o conservadorismo. (E5) 

 

A fala desse assentado revela uma necessidade que foi identificada ao longo 

desse processo que é a abordagem sobre a questão de gênero, pois em vários 

momentos nos deparamos com discursos e atitudes machistas e preconceituosas 

em relação a essa questão. Essa situação demonstra que a luta pela terra e por 

outra forma de sociedade necessita refletir sobre as relações sociais submersas em 

relações de opressão, sendo que a cultura machista é um elemento exemplar desse 

processo, não se esgotando, necessariamente com o fim do capitalismo114. 

                                                           
114

 Vale destacar que em 2015 o programa de extensão “Assessoria interdisciplinar em saúde e 
cidadania a movimentos populares” iniciou um trabalho voltado para mulheres. Reconhecendo a 
importância dessas demandas, o programa construiu um projeto que garantisse às mulheres do 
assentamento um espaço exclusivo para elas, para que construíssem o debate acerca das questões 
de gênero e também oficinas que ensinassem ofícios que pudessem ser revertidos em geração de 
renda, a fim de construir possibilidades de maior independência financeira, além de construir novos 
conhecimentos. O trabalho sempre se desenvolveu na perspectiva de fomentar possibilidades de 
organização dessas mulheres na busca por seus direitos e no combate às relações desiguais 
socialmente construídas que oprimem as mulheres (MARRO e VAZ, 2015). O grupo de mulheres que 
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O PDS Osvaldo de Oliveira tende à implantação de novos PDS em áreas de 

assentamentos rurais no estado e justifica uma preocupação maior com esse 

modelo, que deve ser coerente com o objetivo de preservação dos recursos 

naturais. Nas palavras de uma de nossas entrevistadas (E1), da direção nacional do 

MST, podemos observar a preocupação do movimento em se apropriar das 

inovações tecnológicas em torno da agroecologia para qualificar o conhecimento e 

relação com o PDS: 

 

Então, a idéia que eu tenho sobre desenvolvimento sustentável a gente já 
tem toda essa discussão de agroecologia. É que já traz um pouco dessas 
questões também da produção sem insumos agroquímicos, sem uso de 
maquinário pesado. Mas acho que agente tem que rever algumas coisas do 
passado com relação  produção. Acho que tem muita coisa do passado que 
talvez a gente tenha desaprendido com a questão na inovação tecnológica 
né. Na verdade a gente teve muita, muito, não foi voltada pra gente mas 
acaba que agente acaba esquecendo algumas práticas.  O trabalho no 
campo poderia contribuir muito com essa questão do desenvolvimento 
sustentável né. Como essa questão de você poder fazer algumas coisas 
que beneficiam através do sol, do vento da água né. (E1) 

 

Para além dos aspectos econômicos e técnicos do desenvolvimento do setor 

agropecuário podemos observar que os debates em torno desse setor passam a 

incorporar também as questões relacionadas à sustentabilidade ambiental dos 

espaços rurais, expressa tanto na conservação quanto na recomposição dos 

recursos naturais degradados pelas atividades agropecuárias. Outro entrevistado, 

integrante do conselho gestor, (E7) nos diz que: 

 

A idéia sobre desenvolvimento sustentável que eu tenho é isso. É uma 
produção em diálogo, em harmonia com o meio ambiente né por um lado. 
Com  saúde né em geral né do meio ambiente incluindo o homem e a 
mulher. Então esse desenvolvimento sustentável teria a ver com isso. 
Harmonia com a natureza e com o próprio homem e mulher no sentido da 
produção de alimentos e outros valores na tão básicos né, mas outros 
valores é de produção de alimentos e valores em harmonia com o meio 
ambiente e a saúde. 

 

Reparemos o quanto se faz presente a preocupação com a produção do 

alimento saudável e a preservação do meio ambiente. Preocupação essa que deve 

                                                                                                                                                                                     
vêm participando das ações desse trabalho hoje o reconhecem como um coletivo, o Margaridas do 
Carukango: Margaridas, como referência à luta das mulheres camponesas e Carukango como 
referência a um antigo quilombo perto das terras do assentamento, do qual os companheiros 
encontraram vários vestígios de sua existência quando chegaram ao local. 
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fazer parte de um propósito incomum entre aqueles que trabalham na construção 

desse projeto. O entrevistado E4 ao falar sobre agroecologia afirma: 

 

Oh eu vou dizer pra você, o que eu sigo, o que eu venho conhecendo há 
uns... eu tenho 66 anos, no meu tempo de criança nós plantava, produzia, 
não botava veneno. Nós pra gente produzia alimento saudável e hoje foi 
inventado pra ganhar dinheiro mais um remédio pra limpar a lavoura. Eu 
acho que tem que dar o direito a pessoa. Se a pessoa quer fazer. Eu sou 
contra isso. Sou contra mesmo. E digo a você e em qualquer lugar eu sou 
contra porque nós estamos prejudicando a nós mesmo pois antigamente as 
mata era bonito, os passarinho cantava, os bicho piava, tinha tudo via tudo 
e eu creio nisso tudo. Mas hoje devorando tudo, acabando com tudo, só as 
florestas acabando, derrubando, aí falta água, falta isso, falta aquilo outro  
tudo mas por causa do próprio homem que destui. Por que os oio é maior 
que a bariga. Quer destruir tudo. Eu acho se nós pensar em nós mesmos, 
em nossos netos, em nossos filhos nós vamos acabar com isso. (E4) 

 

Como podemos observar, na perspectiva do MST, a conservação e a 

recomposição dos recursos naturais são consideradas tão importantes quanto a 

produção agropecuária para a construção do PDS. Antes de adentrar na questão 

econômica/produtiva do PDS Osvaldo de Oliveira é importante destacar como a 

questão ambiental e social são intrínsecas na relação do homem com a natureza, 

logo, em sua relações de produção e reprodução social.  

A agricultura na região Norte Fluminense é caracterizada pela expressiva 

área de produção de cana-de-açúcar no passado, onde utilizava-se 

predominantemente mão de obra escrava e técnicas agrícolas inapropriadas para a 

conservação do meio ambiente, como a queimada da soca. Após grande maioria 

das usinas de beneficiamento da cana-de-açúcar decretarem falência na região e 

muitas de suas terras serem voltadas para a Reforma Agrária, Macaé iniciou um 

processo de criação de gado extensiva – grande maioria gado de corte (IBGE, 2006) 

- como forma de tornar as vastas porções de terras “produtivas”, sem levar em 

consideração a preservação e manutenção do meio ambiente, à espera da 

valorização das mesmas, combinando a baixa produtividade agropecuária com uma 

estrutura fundiária muito concentrada (INCRA, 2012). Concomitantemente, nesse 

período deu-se a instalação da indústria petrolífera (Petrobrás), contribuindo ainda 

mais para o êxodo rural, atraindo também centenas de imigrantes de outros estados 

e até países. Contudo, Macaé atualmente é responsável por mais de 6 mil 

desempregados em regime de “exército de reserva” no centro urbano, passando 

necessidades devido ao alto custo de vida do município. 
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Com a chegada da exploração do Petróleo na região – década de 1990 - e o 

consequente aumento do contingente de trabalhadores, a agricultura regional não 

teve como acompanhar esse crescimento populacional, agravado pelo êxodo rural, 

onde muitos agricultores deixaram suas pequenas propriedades em busca de 

melhores salários nos centros urbanos, atraídos pela falsa propaganda de facilidade 

de empregos. Analisando os resultados preliminares do Censo Agropecuário do 

IBGE de 2006, percebemos que cerca de 83% da área produtiva de Macaé era 

destinada à pecuária, fato que contribui significativamente para a falta de produção 

agrícola interna, obrigando o município a buscar alimentos de outras regiões, 

elevando o preço dos alimentos para a população, desconsiderando ainda, o 

impacto ambiental causado pela pecuária.  

A partir do ano de 2000, a produção de arroz, milho, mandioca e feijão 

tiverem um declínio no município, tendo suas produções limitadas à apenas 1.000 

toneladas, comprovando a incapacidade de alimentar os mais de 200.000 

habitantes. O mesmo ocorreu com as lavouras permanentes, em especial laranja e 

maracujá (IBGE, 2006).   

Como forma de incentivo à agricultura familiar municipal, contrapondo o viés 

da exploração do petróleo (e suas indústrias à reboque) e o potencial turístico, a 

prefeitura vêm fomentando a produção no Assentamento através da disponibilização 

de máquinas para o preparo do solo e manutenção das estradas, além do 

fornecimento de mudas e sementes agroecológicas (Bionatur – SC), acompanhados 

pela Assistência Técnica e incentivos à realização de feiras livres e transporte para o 

escoamento da produção, bem como, manter o diálogo de inserção ao Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e ao Plano Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

que conforme a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, garante a obrigatoriedade de 

no mínimo 30% dos alimentos serem oriundos da agricultura familiar.  

Em relação ao PNAE, a Secretaria de Agroeconomia vem avançando na 

incorporação de produtos da agricultura familiar, progressivamente ampliando sua 

capacidade de compra uma vez que o município prioriza 100% deste recurso para a 

agricultura familiar, conforme recentemente mencionado em Audiência Pública17 de 

Agricultura. O Secretário de Educação e vereador licenciado Guto Garcia, presente 

na Audiência Pública de 03/12/2015, declarou ainda que é de extrema importância a 

oferta de alimentos orgânicos e seguros para as crianças, livre de venenos, 

transgênicos e demais produtos químicos, apoiando a conscientização destes 
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alunos, inserindo metodologias em que aproxime-os do meio rural e do debate sobre 

a segurança alimentar, além de deixar a necessária mudança de hábitos 

alimentares, introduzindo variedades dos produtos na merenda escolar, 

desvinculando-se do sistema monocultor de produção. 

Vale destacar que das 108 escolas do município de Macaé, apenas 42 estão 

sendo assistidas atualmente pelo PNAE, onde desde 2010, a Cooperativa 

Agropecuária dos Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais do Assentamento 

Celso Daniel (COOPMAC) vem intermediando o fornecimento de abóbora, aipim, 

alface, banana, batata doce, beterraba, cebolinha, salsa, cenoura, couve, feijão, 

inhame, maracujá, milho verde e limão, produtos também produzidos no PDS 

Osvaldo de Oliveira, de forma agroecológica (orgânica), possibilitando portanto, uma 

alimentação saudável para os alunos das escolas públicas do município, público que 

mais carece de uma segurança alimentar, conforme também destaca o Vereador 

Marcel Silvano na Audiência115. 

Ao analisar os dados disponibilizados pela Prefeitura, sendo esta a segunda 

maior chamada pública do PNAE no Estado do Rio de Janeiro, o repasse do FNDE 

até 04/11/2015 foi de R$3.261.396,00 e a compra direta da agricultura familiar até 

outubro de 2015 foi de R$1.018.000,00, ou seja, do total disponibilizado pelo FNDE, 

o município116 utilizou apenas 31,20%, restando ainda 68,80% disponibilizados para 

a compra de produtos oriundos da agricultura familiar. Para que o assentado se 

torne apto a participar do PNAE, é preciso que este tenha a Declaração de Aptidão 

Agrícola (DAP), pedido este já protocolado junto à Superintendência Regional 07 do 

INCRA cujo formulário foi preenchido e encaminhado pela Cooperativa de Trabalho 

em Assessoria a Empresas Sociais de Assentamentos da Reforma Agrária - 

COOPERAR. 

Adentrando na questão produtiva/econômica, exemplificamos aqui o caso da 

banana na região Serrana de Macaé, que conta com um maquinário de 

                                                           
115

 “Todos ganham quando se investe no produtor local e a prefeitura precisa garantir contratos de 
maquinários e de apoio ao comércio. Atualmente, 40 escolas recebem alimentos produzidos aqui, 
mas o número poderia ser o dobro”, defendeu o Vereador Marcel Silvano. (Audiência Pública de 
Agricultura – 03/12/2015) 
116

 Além disso, a Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário – 
SAF/MDA tem por missão consolidar o conjunto da agricultura familiar de modo a promover o 
desenvolvimento local sustentável por meio da valorização humana e da negociação política com 
representantes da sociedade, respeitando os desejos e anseios das organizações sociais e 
praticando os princípios da descentralização, da democracia, da transparência e da parceria, com 
responsabilidade. (FAO/INCRA, 2010). 
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beneficiamento da banana chips, instalado e gerenciado pela Prefeitura de Macaé 

como forma de fortalecer ainda mais o escoamento da produção dos produtores da 

região, agregando maior valor de marcado e durabilidade do produto final, como o 

beneficiamento.  

Reconhecendo o potencial produtivo da região serrana de Macaé, a 

Prefeitura inaugurou recentemente a Subsecretaria de Agroeconomia no distrito de 

Córrego do Ouro, onde foi encaminhado o documento dando entrada na “Cessão de 

uso de um micro-trator” para a Associação do PDS Osvaldo de Oliveira. Neste 

evento, inclusive, foi inaugurada a Sala da Cidadania do INCRA (convênio INCRA x 

Prefeitura) nas mesmas dependências, onde esta é usada exclusivamente para 

atender as demandas dos Assentamentos do município, o que demonstra a 

ampliação da estrutura de apoio ao PDS.  

Outro fator que corrobora para o incremento da geração de renda às famílias 

assentadas no PDS Osvaldo de Oliveira é o diálogo em andamento junto à 

EMATERRio, a Prefeitura de Macaé, associações de produtores familiares, demais 

assentamentos do município e o Coletivo Macaense de Consumo Solidário acerca 

da Certificação Orgânica via Organização de Controle Social – OCS, garantindo a 

venda direta (feiras) ou institucional (PAA/PNAE) com agregação do valor em 30%, 

previsto pela Lei nº 10.831/03 e Decreto º 6.323/07. 

Levando em consideração as escolas estaduais em Macaé contempladas 

pela chamada pública observamos que dos 39 produtos demandados, 16 já estão 

sendo produzidos pelos assentados do PDS, isso equivale a 41% da lista. 

Considerando o montante demandado pelo Estado para o município em perspectiva 

à lista de preços garantidos pela CONAB podemos perceber o quanto o 

assentamento é relevante do ponto de vista produtivo/econômico. 

As famílias participam atualmente de diversas feiras a nível municipal, 

estadual e nacional, oferecendo alimentos saudáveis a preços justos para as 

camadas sociais desfavoráveis, garantindo a segurança alimentar da população e 

renda às famílias assentadas. A lista abaixo traz as principais feiras nas quais o PDS 

comercializa seus alimentos e produtos: 

 

 Feira em Córrego do Ouro – uma vez por semana;  

  Feira em Trapiche – uma vez por semana; 

   Feira Comunitária de Nova Macaé – ocasionalmente; 
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  Feira no Polo Universitário de Macaé – ocasionalmente; 

 Feira no NUPEM – 19 de agosto; 

  Feira no “1º Festival Eco Yoga” em Macaé – 18 de outubro; 

  Feira na UFF em Rio das Ostras; 

  Feira na UERJ em São Gonçalo; 

  Feira Estadual da Reforma Agrária Cícero Guedes - centro do Rio de 

Janeiro); 

  Feira Nacional da Reforma Agrária – centro de São Paulo; 

  Venda direta nos bairros carentes - constantemente. 

 

É, ainda, importante reforçar que as formas coletivas que as famílias vêm 

experimentando no PDS já possui relevante impacto econômico. Se levarmos em 

consideração o coletivo de venda direta, observamos uma movimentação de cerca 

de 300kg de produção semanal. Onde podemos observar não apenas o 

considerável montante de produtos, mas também sua diversidade, sendo os 

produtos principais o aipim, o milho, a abóbora e a batata-doce. 

Em relação ao tamanho de lotes e o cálculo de produtividade, Canellas et all 

(2005) afirmam ainda que em pequenas porções de terra, (semelhante à realidade 

do Assentamento Osvaldo de Oliveira), o plantio de mais de um tipo de cultura numa 

mesma área (policultivos) garante o maior aproveitamento espacial, garantindo 

maior eficiência do ponto de vista econômico e auxilia a diminuição de problemas 

agronômicos, diminuindo a dependência do agricultor quando comparado aos 

monocultivos. Reconhecendo a importância da diversificação de produtos, aliado à 

recuperação ambiental busca-se a introdução de espécies florestais que vêm 

demonstrando bons resultados em experiências agroecológicas no bioma de Mata 

Atlântica, como a introdução de açaí, juçara, café, cacau e outros. 

Segundo Padovani (2008) a nossa Cristandade acabou gerando uma 

concepção de Trabalho penoso, cruel e sofredor; o qual é uma ordem verticalmente 

aos homens que o realizam que,  

 

No decorrer do processo evolutivo o homem teve que deixar de ser coletor / 
caçador para tornar-se agricultor e dono de terras. Deste ponto em diante, 
surgem as grandes sociedades e junto com elas um modo de produção 
cada vez mais organizado e normatizado, desembocando inexoravelmente 
no surgimento da Industrialização. Embora constituído de um processo 
histórico longo, marcado por reveses, a industrialização moldou o trabalho 
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dentro de um quadro de controle e exploração, cujo ápice concentrou-se na 
Revolução Industrial. (PADOVANI, 2008, p.42). 

 

Oliveira (2007) afirma ainda que a sobrevivência do agricultor é o limite para 

a produção camponesa117 no campo, e não o lucro, como sugere o Parecer Técnico. 

No trabalho camponês, uma parte da produção agrícola entra no consumo direto do 

produtor, do camponês, como meio de subsistência imediata, e a outra parte, o 

excedente, sob a forma de mercadoria, é comercializada. (OLIVEIRA, 2007). 

Além de todas essas possibilidades de trabalho entre os assentados, 

destacamos que as mais utilizadas no PDS Osvaldo de Oliveira são os mutirões 

(apoio mútuo) realizados em pequenos grupos na forma de “afinidades pessoais”, ou 

ainda, por grupos organizados que exercem trabalhos coletivos, também em áreas 

coletivas: 

 Coletivo dos Jovens (até 29 anos); 

  Coletivo das Mulheres (Margaridas do Carukango); 

  Coletivo da Cooperativa do PDS; 

 Coletivo da Associação (Assentamento como um todo) 

 

As ações de organização do Osvaldo de Oliveira, aproxima-se fortemente do 

“Método de Validação Progressiva - MVP”, muito praticado e difundido nos 

Assentamentos do Rio Grande do Sul e Paraná, “objetivando-se a distribuição social 

da renda e da riqueza, a superação das relações sociais de produção que se 

caracterizem como de exploração da força de trabalho como a capitalista e a 

afirmação das pessoas como cidadãos numa sociedade civil renovada e constituída 

a partir dos anseios populares”, um compromisso ético entre as famílias e no 

coletivo, com um objetivo ainda maior de buscar a autogestão e independência das 

políticas públicas a longo prazo, “sem necessariamente estar sujeito a burocracias 

ou formas hierárquicas de autoridades ou de controles formais”. (CARVALHO, 

2004). 

Sobre o conselho gestor, um dos integrantes entrevistados tem muito a nos 

dizer (E8): 

                                                           
117

 Tavares dos Santos apud Oliveira (2007) destaca ainda demais formas de produção camponesa: 
1) a força de trabalho familiar; 2) o apoio mútuo; 3) a parceria; 4) o trabalho acessório; 5) a jornada de 
trabalho assalariada; 6) a socialização do camponês; 7) a propriedade (posse) da terra; 8) a 
propriedade dos meios de produção e; 9) a jornada de trabalho. 
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O comitê gestor é um elemento regimental de todo PDS né. Todo PDS tem 
essa característica. Não diria gerido mas ele está acompanhado e até 
fiscalizado por um comitê gestor, enfim, uma composição e tudo mais. 
Então seu papel é de alguma maneira, são vários os papéis. Primeiro por 
um lado o conselho gestor dá visibilidade a experiência, articula várias 
instâncias que necessariamente entra no desenvolvimento da experiência, 
ajuda, contribui com o planejamento né, as orientações gerais, o estudo de 
viabilidade, o estudo das possibilidades, das potencialidades produtivas, 
etc.  E também é um facilitador de muitos aspectos para encaminhar certas 
demandas de maquinaria, de infra-estrutura e até de elementos jurídicos, as 
vezes. Então é importante o papel do comitê gestor  embora não dependa 
dele a dinâmica do assentamento. O comitê gestor é no meu ponto de vista 
uma espécie de acompanhante. Ele acompanha o desenvolvimento 
sustentável do assentamento. Por sua vez fiscaliza e também dá 
legitimidade jurídica, fiscaliza nesse sentido e não de controle, mas de 
garantir as condições da produção, dos projetos. (E8) 

 

Logo após a sentença judicial que garantiu ao INCRA a imissão de posse da 

propriedade da Fazenda Bom Jardim, assinada pelo Juiz Eduardo Aidê Bueno de 

Camargo depois de 4 anos de muita luta e resistência, as famílias ocuparam a 

Fazenda a partir do dia 01 de Março de 2014para dar início ao processo de 

assentamento sem medo de mais um despejo. Comprovando a tese de que a 

reforma agrária no Brasil só acontece através da luta, as famílias do Osvaldo de 

Oliveira tiveram de ser muito persistentes para alcançar a conquista da terra. 

Embora tenha ocorrido, o que um dos representantes do setor de produção 

da coordenação estadual118chama de divisão territorial do espaço e não apenas o 

parcelamento e distribuição dos lotes expressos na cartilha institucional do projeto, 

ainda não foi liberado nenhum tipo de recurso para as famílias, nem realizada a 

assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC); documento que estabelece 

as regras que nortearão a execução do Plano de Ação para a regularização 

ambiental e social dos assentamentos da reforma agrária.119Em outras palavras, o 

TAC rege normas de conduta de cada assentado(a), além de prever normas 

técnicas de como usar o solo e de como fazer os cultivos, assim como as normas 

das relações sociais intracamponesas e os compromissos do INCRA (como apoio 

técnico e infraestrutura básica). 

                                                           
118

 Em reunião com a comunidade assentada no dia 25/08/2018. (ver registro fotográfico e planta no 
anexo D 
119

 O TAC para a regularização ambiental e social dos assentamentos da reforma agrária possui três 
eixos: implantar e regularizar áreas de reserva ambiental; requerer e dar prosseguimento aos 
processos de licenciamento ambiental; e cumprir as condicionantes da Licença de Instalação e 
Operação (LIO). A LIO é concedida ao Incra pelos órgãos ambientais e é uma exigência para que os 
assentamentos possam executar qualquer atividade produtiva. (www.incra.gov.br) 
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De abril de 2016 a agosto de 2018 tivemos a oportunidade de participar de 

várias reuniões, assembleias, bem como, acompanhar algumas atividades 

desenvolvidas pelo MST e pelo INCRA no interior do assentamento. Neste período 

realizamos também as entrevistas com os/as assentados(as), integrante do 

conselho gestor e liderança do MST. 

Diante desse cenário podemos observar que as famílias encontram várias 

dificuldades cotidianas uma vez que continuam acampadas, sem moradia 

estruturada e sujeitas às mais diversas privações, como o fornecimento de água, a 

coleta de lixo, a manutenção da estrada e o transporte escolar.  

Em uma das assembléias conduzida por representantes do setor de 

formação e de produção da coordenação Nacional e estadual do MST foram 

pautados alguns acordos coletivos para avançar no processo de divisão territorial do 

espaço e consolidação das famílias na área (respeito com companheiros e 

companheiras; compromisso com lutas, reuniões e horários; proibição de animais 

soltos, manutenção da limpeza na área) e a importância de uma metodologia e 

legitimação das assembleias com construção de pauta em que todas as questões, 

problemas e encaminhamentos fossem deliberados nesse espaço. Foi ainda 

ressaltado a importância de respeitar e se colocar diante dos acordos coletivos e, 

em caso de discordância, apresentar novas propostas. Esse diálogo foi feito por 

conta dos conflitos internos surgidos na comunidade. Foi ainda  reforçado que para 

consolidar o PDS é necessário o estabelecimento de uma relação comunitária e 

participação nas atividades coletivas. 

Percebemos ainda o quanto as famílias foram afetadas diante das 

dificuldades encontradas ao entrar na Fazenda. Além de comprovar que a luta não 

termina quando se conquista a terra, o pensamento individualista (onde cada um 

quer o seu lote) ainda se faz presente, mesmo após toda a trajetória de luta comum 

enquanto acampados, o que também comprova os rebatimentos na organização dos 

trabalhadores diante dos efeitos da flexibilização e mobilidade do capital discutidos 

no primeiro capítulo desse trabalho. Nesse sentido, representantes do setor de 

produção da direção estadual do MST procuraram, desde o início, motivar propostas 

de construção da área de produção a ser trabalhada por núcleos e por famílias. O 

setor de formação procurou construir medidas junto às famílias para solucionar as 

questões relacionadas a água, coleta do lixo, transporte escolar, manutenção da 
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estrada, propondo grupos coletivos para a negociação com o poder público, 

retomando os princípios organizativos do MST para atingir os objetivos. 

É importante registrar que o programa “Assessoria Interdisciplinar em Saúde 

e Cidadania a Movimentos Populares” esteve presente acompanhando e 

assessorando as famílias na construção de ofícios para pressionar o poder público 

no atendimento das demandas; na construção de oficinas de formação política e 

educação popular em saúde; além de promover a participação dos assentados na 

Agenda Acadêmica da UFF e na Semana de Cultura Afro-Brasileira120. Nestes 

eventos acadêmicos, os assentados têm participado expondo e comercializando 

seus serviços e produtos, dialogando sobre a experiência de consolidação do PDS 

Osvaldo de Oliveira (refletindo sobre o significado da luta pela terra na região) e 

apresentando místicas no âmbito da universidade. 

Como podemos observar, não foram poucos os avanços obtidos na 

participação e organização das famílias. Podemos perceber na fala de uma das 

entrevistadas (E4) que apesar da dificuldade encontrada para se trabalhar 

coletivamente há um esforço por parte da comunidade para avançar na 

consolidação da proposta 

 

Minha filha ali, a  primeira vez nós entramos lá e fomos jogados pra fora aí 
veio esse o PDS, pelo o primeiro PDS do estado do rio, então nós achamos 
de acordo que passasse. Então eu acho que nós fizemos toda força, todo 
apoio porque é um projeto saudável. Por que no PDS você não vai derrubar, 
não vai desmatar, você não vai acabar com nascente. Então isso pra gente 
foi muito bom porque os outro lugar que vê vai querer construir a mesma 
coisa. O que nós estamos construindo aqui no estado do Rio, os outros 
lugares que ver, os outros município que ver vai querer construir também 
porque o PDS vem dizer pra você não desmata, não faz coisa errada. Se 
você fizer coisa errada você é expulso. Eu acho que você respeitando essa 
lei é muito importante pra nós. Pra mim, pra você e pra nós todos. 

 

Outros assentados entrevistados (E5) e (E3) ao falar da relação dos núcleos 

e organização da produção apontam alguns entraves e reforçam a importância da 

organicidade 

 
Levando em consideração que a maior parte das famílias são oriundas da 
cidade, mesmo que muitas delas tenham sua origem no campo, isso 
influencia muito na forma de organização das famílias, muito por conta do 
imenso individualismo presente quase sempre nas reações mais urbanas, 
isso sem falar do oportunismo. Nesse sentido, a organização das famílias 
em núcleos de base e para, além disso, é fundamental para a produção e 

                                                           
120

 Confira registro fotográfico no Anexo E 
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toda a dimensão da vida social das famílias. É importante lembrar que este 
processo de organização e formação das famílias se dá desde antes a 
ocupação, e isso é fundamental para vários avanços no que diz respeito as 
relações, de produção e reprodução da vida, das famílias. Para ilustrar esta 
relação é fundamental dizer que o plantio coletivo do feijão, ou o ponto 
agroecológico, ou mesmo o fato do PDS participar de todas atividades de 
luta do MST, e não só, é fruto da organização interna do assentamento. 
(E5) 

 

Então os núcleos de família é um instrumento fundamental para a 
organização de toda a comunidade. Pra organizar a produção nós temos os 
representantes responsáveis que compõem o coletivo de produção. E eu 
entendo que é fundamental pra gente envolver toda a comunidade com a 
produção que nó propomos que é a produção agroecológica. Agora é 
importante que alem da comunidade as demais pessoas também que se 
relaciona com a comunidade, com o projeto, com o PDS também valorize 
essa organicidade. Quanto mais ela for valorizada, mais se fortalecerá e 
mais próximo de atingir os objetivos. (E3) 

 

A fala dos dois entrevistados é interessante por diversos motivos. O primeiro 

reconhece a diluição do trabalho coletivo no processo de trabalho da produção, pois 

nem todos participam sistematicamente por desinteresse e descrédito nos frutos que 

esse trabalho pode render. O segundo também reconhece esse elemento e, ao 

mesmo tempo, aponta que “as pessoas tão fazendo coletivo assim por afinidade”, ou 

seja, há trabalho coletivo, porém, entre aqueles que se identificam. Nesse sentido, o 

trabalho coletivo está caminhando a passos lentos, pois nem todos ainda se 

identificam com a proposta ou não conseguem acreditar que o trabalho coletivo trará 

retornos positivos para todos(as) da comunidade. Esses relatos demonstram como a 

alienação121 própria da sociabilidade burguesa arraigada na vida cotidiana interfere 

nas capacidades coletivas, na forma de se relacionar com o conhecimento e com a 

dimensão coletiva do trabalho. Esse modo de vida social, na maior parte das 

circunstâncias, nos proporciona um olhar manipulado para se guiar pelas aparências 

imediatas e agir pela espontaneidade sem lançar mão da crítica. É assim que somos 

levados ao “praticismo”. 

 

A consciência simples se vê a si mesma em oposição à teoria, já que a 
intromissão desta no processo prático lhe parece perturbadora. A prioridade 
absoluta corresponde à prática, e tanto mais corresponderá quanto menos 
impregnada estiver de ingredientes teóricos. Por isso, o ponto de vista do 
“senso comum” é o praticismo; prática sem teoria ou com um mínimo dela 
(VÁZQUEZ, 2007, p. 240). 

                                                           
121

 Relacionamos alienação à naturalização imediatista dos processos vivenciados e não como 
desvinculação da realidade concreta ou como sua forma particular reificada assumida no capitalismo. 
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Nesse processo, os indivíduos expropriados dos meios de produção e tendo 

sua força de trabalho como única mercadoria, também são expropriados dos meios 

que possibilitam identificar a real essência dessa “ordem” e diante do contexto da 

apropriação privada da riqueza socialmente produzida, que coisifica o conjunto das 

relações sociais e exalta à singularidade desconectada da genericidade humana, o 

trabalho o distancia de suas potencialidades emancipadoras. Assim, o 

desenvolvimento da consciência tende, ao invés de problematizar as contradições 

dessa formação social, torná-las inevitáveis e imutáveis. A partir dos debates 

realizados no primeiro capítulo, podemos afirmar que o capitalismo contemporâneo 

produz o aprofundamento desse estranhamento entre ser social e trabalho em seu 

sentido ontológico, complexificando, assim, a construção de processos de formação 

da consciência de classe e sua potencialidade de materializar uma nova realidade 

histórica. Desta forma, o projeto burguês será internalizado pelas consciências dos 

sujeitos de modo a produzir a interiorização dos mecanismos ideológicos das 

classes dominantes, naturalizando e reforçando a reprodução dessa racionalidade. 

Atentado ao movimento sobre o processo de formação de consciência, Iasi (2011, 

p.12) destaca que “falamos em processo de consciência e não apenas consciência 

porque não a concebemos como uma coisa que possa ser adquirida e que, portanto, 

antes de sua posse, poderíamos supor um estado de não consciência”. Marx já 

dizia: “Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; ao contrário, é o 

seu ser social que determina sua consciência” (MARX, 2008, p. 47). Assim, a 

gestação de processos de formação política é central para o avanço qualitativo das 

lutas sociais, pois potencialmente proporcionam a construção de processos de 

consciência crítica, no sentido de busca por possibilidades e alternativas ao se 

debruçar nas essências dos processos sócios históricos. 

A fala do entrevistado (E8) sobre a relação dos núcleos também é 

interessante, pois embora reconheça que não são todos os momentos em que a 

maioria da comunidade participa das instâncias organizativas destaca o 

fortalecimento da organicidade em quase 10 anos de formação dos sujeitos 

envolvidos nesse projeto. 

 

Então avalio que são diferentes, que são um processo, é um processo de 
relação entre as famílias e as instâncias da organicidade ne. Então tem 
momentos que a organicidade toma conta da enorme maioria das famílias, 
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tem momento que são poucas as famílias que participam da organicidade. 
Então são fases, o momento que o assentamento vem vivendo nesses 
quase 10 anos. É em termos gerais eu diria esta comunidade teve 
problemas e grandes desafios para pensar a dimensão coletiva, a questão 
coletiva , comunitária e até hoje nós apreciamos dificuldades para funcionar 
de uma forma mais coletiva. Mas apesar disso como dizia tem momentos 
em que esse coletivo aparece claramente e a organicidade se encara muito 
mais firmemente na comunidade. Então esse é outro funcionamento. 
Acredito que neste momento  está acontecendo uma coisa dessa. A 
organicidade pelo momento histórico do acampamento, a organicidade vai 
entendo eu se fortalecer porque há um conjunto de desafios coletivos a 
serem superados né. Então, enfim acredito que a ver com isso. (E8) 

 

Outra fala que ressalta as dificuldades externas que implicam na 

organização da produção e relação dos núcleos é a da entrevistada E2 

 

Lá a gente ta tendo dificuldade porque a rua ta ruim e a ponte caiu,
122

 caiu 
lá. Aí a gente ta tendo dificuldade de transporte pra poder organizar a 
produção, pra poder trazer a produção pra venda. Nós tamo tendo maior 
dificuldade. Aí caiu a ponte aí temos que trazer as coisas na carroça. Uma 
dificuldade danada. Tá todo mundo tendo dificuldade. Alguém tem agido 
bem e alguém tem agido bem ruim porque não tem condução. 

 

Diante desse relato observamos que o processo de auto-organização da 

comunidade é um desafio para a comunidade se apropriar. Essa dificuldade reflete 

os efeitos que algumas características do longo do processo do desenvolvimento 

capitalista desencadearam como a submissão e a degradação da vida social. O 

acirramento da questão social e sua complexificação provocada pelas 

contrarreformas neoliberais e as destrutivas tentativas de recuperação das taxas de 

lucro pelo capital com posterioridade à década de 1970 recompõem árduos desafios 

para as organizações populares com fortes impactos na dimensão objetiva e 

subjetiva da luta de classes. (IAMAMOTO, 2011, p. 142) Esse cenário faz com que 

“a consciência de classe já não deriva da clara relação de classe entre capital e 

trabalho, passando para um terreno muito mais confuso” (HARVEY, 2004, p. 145). 

Dessa forma, há um estranhamento por parte dos sujeitos em se apropriar dos 

produtos da construção coletiva. 

A fala dos entrevistados revela as condições efetivas de práticas 

individualistas, fragmentadas e despolitizadas que a luta pela sobrevivência na 

sociedade capitalista provocam na contemporaneidade, conforme discutido no início 
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 No dia 13/03/2018 fortes chuvas atingiram a região de Macaé e fizeram com que a ponte que dá 
acesso ao assentamento caísse e deixou as famílias do assentamento isoladas até a instalação de 
uma plataforma temporária até a construção da nova ponte. 
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desse trabalho. Dada a dimensão territorial brasileira e a complexidade que assume 

a luta pela terra em cada região do país, os assentamentos do MST não são todos 

organizados da mesma maneira. 

 

Com uma base social predominantemente constituída por 
“semiassalariados”, os desafios do MST aumentam se imaginarmos uma 
cultura patriarcal, individualista e machista que muitos camponeses trazem 
consigo. Os riscos de não quererem trabalhar a terra de forma coletiva ou 
de preferirem o lote individual são constantes. Para isso, a vida coletiva nos 
acampamentos aliada à formação política do movimento são fundamentais 
para provocarem mudanças nas consciências conservadoras desses 
homens e mulheres. Nos acampamentos as práticas coletivas não 
envolvem a questão da propriedade privada, que se dará de fato no 
assentamento. Mas a forma de luta coletiva para conquista da terra tem um 
efeito pedagógico que pode provocar a adesão dos mais conservadores ao 
trabalho coletivo posterior, ou pelo menos que mantenha alguma forma de 
cooperação nos assentamentos. (MACHADO, 2004, p.249) 

 

Cabe dizer que o processo de formação da consciência não é um processo 

mecanicamente gradativo, mas permeado por contradições, avanços e recuos. 

Nossa compreensão sobre os processos de formação de consciência se fundamenta 

no sentido do movimento histórico dialético, em que a consciência não “é”, mas 

“torna-se” permanentemente na relação concreta entre os homens e destes com seu 

meio. Desta forma: “é na interação com o mundo externo que se forma o psiquismo, 

a estrutura básica do universo subjetivo do indivíduo” (IASI, 2011, p. 16).  

Assim, quais os desafios, dificuldades e potencialidades que essa 

comunidade tem na sua organicidade e consolidação do PDS? Vejamos o que os 

entrevistados e as entrevistadas avaliam. 

 

Dificuldade tem. A gente tem dificuldade com várias coisas né. Com 
estrada, com transporte, com ponte, com área pra ser trabalhada né, com 
maquinário mas eu vejo que vai ser muito bom pras famílias a gente, é o 
nosso ideal, é o nosso sonho produzir, viver dessa terra então acho que a 
gente vai conseguir. (E6) 

 

A implementação do PDS, no meu ver, é na realidade um projeto de vida. 
Não se trata apenas da conquista da terra, mas que isso, trata-se da luta e 
construção de um território. Isso abre um leque imenso de potencialidades, 
mas também de limites e desafios.  

No que diz respeito aos aspectos técnicos, a implementação do PDS na 
área é mais do que viável, visto as boas condições produtivas do solo, clima 
favorável, dentre outras determinantes possíveis de serem citadas. Ainda 
nos aspectos técnicos um limitante é a possibilidade de enchentes em 
certas áreas de baixada, mas que mesmo assim é possível de se mediar 
com conhecimento técnico adequado. 
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Para além dos aspectos técnicos, que não são suficientes para construção 
do território, é importante destacar  a organização das famílias com principal 
potencialidade para a consolidação do projeto. De forma dialética, essa 
mesma organização, ou melhor, suas contradições, e também o principal 
limite e desafio, mesmo com todos os avanços que tivemos no PDS no 
campo da organização ainda temos pontos a serem melhorados, 
principalmente a unidade e a participação de todos (as) nos diferentes 
processos que passamos no PDS. 

Em suma, por ser a primeira experiência deste modelo no estado, este 
projeto trás todas as possibilidades e dificuldades de um projeto pioneiro, e 
por isso trás também muitas expectativas, boas expectativas se formos 
avaliar esses 8 anos de Osvaldo. (E5) 

 

Essa fala revela o quanto esse projeto pode vislumbrar uma revolução no 

modo como se dá a vida e se produz o conhecimento científico e  oquanto é possível 

revolucionar a ocupação do meio ambiente aliada ao conjunto das ações de todos 

os sujeitos envolvidos no sentido de estabelecer, para além de uma Reforma Agrária 

Popular defendida pelo MST123, um programa de políticas públicas que impeça o 

agravamento dos problemas sociais e ambientais, e que afete de fato o sistema de 

modo capitalista. 

O curso da história guiada pelos homens diante dos limites próprios do seu 

tempo revelará em que direção e medida essas experiências contribuirão para a 

disseminação do poder popular, ou se não passarão de uma recuperação do 

anticapitalismo romântico que ainda sonha com uma sociedade comunitária idílica 

em que a perspectiva de totalidade do gênero humano corre o risco de se esvair. 

Ademais, Garcia (2012), ao analisar o movimento do decrescimento124, 

sinaliza as dificuldades e dilemas na construção da organização comunitária, 

                                                           
123

 O MST reconhece que a desapropriação por si só não garante a concretização da reforma agrária 
e passa a defender no início de século XXI a proposta da Reforma Agrária Popular que pressupõe, 
além de distribuição de terras, um programa de mudanças que inclua a reestruturação da produção, 
das técnicas e das escalas para garantir a soberania alimentar. Para isso a RAP deverá organizar 
agroindústrias, cooperativas, mudar a matriz tecnológica de produção para a agroecologia, 
democratizar o acesso à educação em todos os níveis e priorizar a produção de alimentos sadios. 
(CALDART, R. S. 2012, p.499). “As propostas de mudanças no campo aqui defendidas, que atendem 
os interesses da população brasileira, dependem de um processo de luta permanente do povo, no 
campo e nas cidades, para conseguir acumular força suficiente para impor essas mudanças. 
Mudanças que as classes dominantes, os latifundiários e empresas transnacionais jamais aceitarão, 
pois eliminaria seus mecanismos de exploração e acumulação. As medidas necessárias devem fazer 
parte de um amplo processo de mudanças na sociedade e, fundamentalmente, da alteração da atual 
estrutura de organização da produção e da relação do ser humano com a natureza, de modo que 
todo o processo de organização e desenvolvimento da produção no campo aponte para a superação 
da exploração, da dominação política, da alienação ideológica e da destruição da natureza” 
(STÉDILE, 2013, p.164). 
124

O movimento do decrescimento congrega pensadores de distintas correntes teórico-políticas para 
reivindicar alguns elementos, como: o papel da cultura no processo de transformação social e não 
apenas da economia; a importância da igualdade social; a relevância da co-evolução entre homem e 
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rompendo com uma visão romântica, ou mesmo idílica do meio rural, posto que 

localmente há o poder do cacique, um maior controle sobre o indivíduo e, assim, 

perda de individualidade e da diversidade. Entretanto, com as necessidades básicas 

sanadas pela esfera da economia, a experiência do poder popular pode tomar outra 

direção, que respeite a diversidade, a liberdade, a natureza, baseada numa ética 

humanista no sentido de se pautar pela racionalidade humana para responder aos 

dilemas postos pela realidade. Observemos a fala dos(as) demais entrevistados(as):  

 

Então nós estamos num projeto, num modelo, numa unidade de produção 
agroecológica. E aí na minha visão isso não vai depender só dos 
assentados e das assentadas do Osvaldo de Oliveira. A conclusão, a 
concretude desse projeto  ele vai contar muito com os parceiros que estão 
fora da unidade de produção. Por que a agroecologia não vai pensar só o 
assentamento. Então nós temos que ver com os estudantes, com os 
professores. Fora da universidade também temos os sindicatos que tem um 
papel importante nessa aliança. Tem as comunidades religiosas que nós 
precisamos chegar também. Temos os outros agricultores da região que 
também precisamos articular também. Então nós temos muita esperança 
dessa coisa ser concretizada mas tem muito trabalho pela frente. (E3) 

 

Nosso desenvolvimento, negócio de moradia. Eu imagino nós numa 
moradia digna. Sabe o que que é digna? Com água, com luz, com ônibus, 
as estradas prontas. Moradia direita. Umas casinhas que todo mundo possa 
viver legal. Uma escola pras crianças estudar. Quando chove fica alagado 
demais. As criancinhas ficam semanas mais semanas sem estudar. Nem eu 
estudo. Eu quero ir pra aula e não consigo. É parando aula e tudo. Nós 
temos que avançar. Avançar com sabedoria, a ponte pronta, a rua pronta. 
(E2) 

 

Minha filha ali, nós ali  primeira vez nós entramos lá e fomos jogados pra 
fora aí veio esse o PDS, pelo o primeiro PDS do estado do rio, então nós 
achamos de acordo que passasse. Então eu acho que nós fizemos toda 
força, todo apoio porque é um projeto saudável. Por que no PDS você não 

                                                                                                                                                                                     
meio ambiente para interromper a degradação em massa dos ecossistemas; a mudança interna como 
um ponto de partida para uma transformação social; e a importância de regras que estabeleçam os 
limites para uso dos ecossistemas. Partindo de certa indistinção entre as perspectivas dos autores, 
mas considerando suas críticas ao desenvolvimento, o jornal La Décroissance, denotando certo 
exagero, listou uma série deles, que seriam os precursores do decrescimento. São eles: Georges 
Bernanos, Jean Giono, Gilbert Keith Chesterton, Bernard Charbonneau, Lewis Mumford, Dwight 
Macdonald, George Orwell, William Morris, Jacques Ellul, Hebert Marcuse, Lanza del Vasto, Barry 
Commoner, Christopher Lasch, Bertrand de Jouvenel, Cornelius Castoriadis, Aldous Huxley, Murray 
Bookchin, André Gorz, Nicholas GeorgescuRoegen, Guy Debord, Simone Weil, Ivan Illich, Pierre 
Fournier, Günther Anders, John Ruskin, Henry David Thoreau, Léon Tolstoi, Gandhi. E, mais: Pier 
Paolo Pasolini, Hannah Arendt, Rachel Carson, Jean Baudrillar, Joseph Proudhon, Pierre Kropotkine, 
George Sorel, etc., etc. (LA DÉCROISSANCE, 2014, p. 9-24). O movimento do decrescimento busca 
ocupar o espaço vago de uma alternativa ao capitalismo, considerando o declínio da alternativa 
socialista e mesmo da alternativa ecológica, que não conseguiu avançar na implementação de suas 
ideias, restringindo-se ao pleito parlamentar através dos partidos verdes. Assim, visa provocar o 
debate intelectual e político, buscando superar a dualidade entre direita e esquerda, questionando 
não somente a centralidade do capitalismo, mas da própria economia, cuja lógica mercantil domina 
todo o conjunto de relações. 
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vai derrubar, não vai desmatar, você não vai acabar com nascente. Então 
isso pra gente foi muito bom porque os outro lugar que vê vai querer 
construir a mesma coisa. O que nós estamos construindo aqui no estado do 
Rio, os outros lugares que ver, os outros municípios que ver vai querer 
construir também porque o PDS vem dizer pra você não desmata, não faz 
coisa errada. Se você fizer coisa errada você é expulso. Eu acho que você 
respeitando essa lei é muito importante pra nós. Pra mim, pra você e pra 
nós todos. (E4) 

 

O desafio que eu to encontrando é desunião. Precisa mais companheirismo 
aí. O projeto é bom e cabe cada um fazer a sua parte trabalhando, cuidando 
e protegendo. Entendeu? (E7) 

 

As questões apontadas por nossos (as) entrevistados (as) nos colocam 

grandes desafios. Buscar compreender os limites e as possibilidades de um 

assentamento que, em princípio, deve estar voltado para a conservação dos 

recursos naturais implica lançar-nos no campo empírico, tendo como foco o 

cotidiano das famílias que constroem o assentamento como revela a fala do 

representante da coordenação estadual 

 

É assim, acho que tem um trabalho a médio e longo prazo né. É um 
trabalho contínuo, a consciência humana é uma coisa que tem que estar 
sempre em sempre em movimento, sempre praticando, estudando porque é 
preciso sempre ter espaço que a possibilite discutir, organizar e praticar 
essa questão da agroecologia. Então assim, talvez não dê pra responder 
essa pergunta dessa forma, mas é um processo contínuo. Se não for um 
processo contínuo ele tem tempo pra começar e não tem tempo pra 
terminar. Eu acho que com relação a essa questão da consolidação ela, 
ainda mais quando tem essa questão ambiental  não existe consolidação, é 
uma coisa permanente, em movimento, em renovação, é usando, testando, 
reaprendendo sempre reaprendendo revendo práticas de trabalho de 
trabalho que agente consiga consolidar essa experiência. 

Essa questão dos limites está exatamente ligada a essa questão da 
formação mesmo né. Acho que talvez essa questão da tecnologia voltada 
pra agricultura familiar e mais especificamente a agroecologia. Acho que 
falta muito pra gente entender ainda essa questão do trato cultural da 
agroecologia. Que não ta bom pra nos ainda. A gente sabe coisas muito 
superficiais, muito  básica de combate a praga e doenças das plantas né. 
Então a gente precisa entender tecnicamente um pouco ainda saber lhe dar 
na prática essa questão. E aí eu to resumindo, to reduzindo a discussão a 
essa questão da prática da agricultura, claro que a agroecologia em toda 
uma questão de gênero, questão de raça , ambiente, tem essa questão 
cultural, econômica.  

As potencialidades é o que a gente tem né. A gente tem um território. Já vi 
muitos assentamento do ponto de vista relevo, com a questão hídrica no 
estado mas ainda vi uma área como essa aqui ainda. É uma área muito boa 
do ponto de vista da água, da questão ambiental, tem uma grande área de 
reserva. E  aí a gente tem essa potencialidades. E as famílias, nós temos 
um grupo de pessoas muito boas envolvidas nessa discussão para além do 
MST que está contribuindo muito pra gente organizar esse espaço aqui. O 
desafio é manter tudo isso, o desafio é a gente de fato também ver como é 
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que agente melhora as condições de vida da gente aqui e mostrar que a 
agroecologia é viável né. (A1) 

 

Considerando que um dos objetivos era conhecer as condições de produção 

do assentamento foi possível perceber que, embora no ambiente da Fazenda 

estejam localizados importantes corpos hídricos de grande relevância para a Bacia 

Hidrográfica do Rio Macaé (mais especificamente, as Sub-bacias do Baixo Rio 

Macaé e do Rio São Pedro), muitas famílias encontram-se diante de um grave 

problema para produzir em seus respectivos lotes devido à falta de água. Há, 

portanto, uma desigualdade nas condições de acesso à água. A questão do acesso 

à água para irrigação é um problema estrutural para o desenvolvimento do 

assentamento.  

Às diferentes condições de acesso a água para irrigação soma-se as outras 

questões: a falta de recursos financeiros, isto é, a liberação de créditos para custeio 

da produção e a disponibilidade de assistência técnica. Esse cenário permite 

compreender as críticas que os assentamentos implementados pelo governo 

recebem por estudiosos do assunto, e especialmente os assentados, por não 

oferecer a infra-estrutura necessária e suficiente para que as famílias consigam ter 

êxito.  

Os depoimentos acima revelam que mesmo antes da demarcação dos lotes, 

o processo de individualização entre os assentados ampliou-se, pois muitos buscam 

alternativas próprias; outros tentam, a partir dos núcleos familiares, encontrar as 

soluções mais adequadas aos seus problemas. Essa situação revela que o processo 

de desenvolvimento produtivo de um assentamento rural do tipo agroecológico exige 

um conjunto de políticas públicas que, necessariamente, deve ser posto em prática 

de forma planejada e articulada a fim de que tais políticas forneçam resultados 

positivos para os trabalhadores assentados e para a sociedade de um modo geral.  

No decorrer do processo de ocupação, as famílias hoje beneficiárias do PDS 

Osvaldo de Oliveira passaram por duas grandes ameaças de reintegração de posse 

em que o Ministério Público Federal teve uma participação significativa, tanto para 

retirada das famílias, quanto para a permanência das mesmas. 

O que se percebe é que a disputa pela matriz agroecológica implica também 

numa tensão sobre o sistema judicial, visto que este absorve e muito da perspectiva 

dominante do universo agrário, e acabam por reproduzir, ainda que inconsciente, em 
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alguns casos, o próprio discurso ideológico que o setor patronal impõe a si. Regina 

Bruno (2007) analisa essa nova ofensiva burguesa no campo e como essa 

dominação se dá a partir de determinados dispositivos ideológicos que sedimentam 

socialmente uma imagem positiva de modernidade, competência, enfim, valores 

constitutivos do próprio poder extraído da propriedade rural. 

O judiciário acaba por corresponder a esse imaginário trabalhando com um 

dualismo com relação ao setor patronal x populações tradicionais e/ou movimentos 

sociais, entendidos como o ineficiente, o atraso, o fracasso no modelo de produção. 

Há subjacente na percepção do atraso das comunidades tradicionais, de que o 

curso da história ruma naturalmente para um progresso. Não há como parar ou 

obstar tal marcha e o setor que será entendido pelo sistema judicial como o que 

melhor se enquadra para o exercício de timoneiro rumo ao progresso é o grande 

proprietário rural, mantendo a perspectiva histórica da propriedade privada 

individual. Por isso mesmo Guzmán (2002) alerta para o fato de que 

necessariamente a matriz agroecológica coloca também em questão a perspectiva 

da história da propriedade. 

As condições de produção existentes no PDS Osvaldo de Oliveira no ano de 

2018 refletem, diretamente, nas formas de organização do trabalho, pois, frente à 

limitação de desenvolver plenamente seus lotes, alguns assentados e assentadas 

recorrem às atividades laborais externas ao assentamento: os homens na 

construção civil ou em roças próximas, e as mulheres em atividades domésticas na 

cidade de Macaé e Rio das Ostras. Tal situação permite inferir que a organização do 

trabalho depende das condições particulares da cada família. Diante de condições 

como essas, Gonçalves (2010, p.114) situa que há casos em que os assentados 

dedicam-se integralmente às atividades agrícolas no interior do assentamento e 

outros em que o trabalho agrícola é mesclado com atividades não agrícolas em 

áreas tanto rurais quanto urbanas.  

Outro aspecto determinante na forma de organização do trabalho agrícola é 

a composição de cada família. No geral, não são numerosas e muitas são 

compostas apenas pelo casal e mais um ou dois filhos menores. Há também muitos 

assentados que moram e trabalham sozinhos. 

Outro elemento central no modo de organização do trabalho das famílias é a 

questão da cooperação. Conforme aponta Scorpinho (2007, p.90), para o MST “a 

ideia de cooperação ocupa um lugar tão importante quanto à de agroecologia como 
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diretriz e método do processo organizativo”. De acordo com essa autora, na fase de 

acampamento, a cooperação é indispensável para a própria sobrevivência destes 

trabalhadores, assim, esta se traduz em companheirismo, ajuda mútua para 

construção dos barracos, manutenção da segurança e dos aspectos relativos à 

convivência do grupo. Contudo, após a conquista da terra, alguns destes princípios 

de cooperação são desfeitos e o que se verifica é uma ampliação do grau de 

individualismo e de conflito entre alguns assentados. Desta forma, nessa fase é 

comum que as formas de cooperação sejam baseadas nas relações de afinidade.  

Por fim, podemos perceber a complexidade do processo organizativo do 

PDS Osvaldo de Oliveira. Tais questões refletem diretamente nas condições de 

moradia e, principalmente, de produção do assentamento. Todavia, vale ressaltar 

que, as atuais formas de produção desenvolvidas pelos assentados estão 

relacionadas aos costumes, trajetórias destes sujeitos, enfim, a um modo de vida 

que de fato, foi atingido pelo processo de modernização da agricultura brasileira. 

(NORDER, 2004). Não obstante os limites atualmente existentes, é preciso 

considerar que este modo de vida, esta forma de se relacionar com a natureza e de 

desenvolver atividades agrícolas apresenta potencialidades para se pensar novas 

formas e possibilidades de uso da terra e de relação com o meio ambiente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisar o processo organizativo de um assentamento rural agroecológico no 

bojo da particularidade da economia política do capital na região norte fluminense do 

Estado do Rio de Janeiro não consistiu uma tarefa simples. Os desafios iniciaram-se 

na construção do projeto de pesquisa, considerando o período de dois anos, tempo 

enxuto à conclusão de um mestrado acadêmico pelo o que se propôs a pesquisar e 

dissertar. 

No primeiro capítulo buscamos inicialmente compreender as bases 

fundantes da “questão ambiental” apontando suas protoformas geridas na 

apropriação privada dos elementos naturais e sua conversão em fatores de 

produção, mediados pelo uso da ciência e tecnologia. Seguimos com algumas 

considerações sobre o desenvolvimento do capitalismo e da agricultura no Brasil no 

século XXI, buscando apresentar panoramicamente a relação entre mercado, 

sociedade civil e Estado, para em seguida aprofundar o debate sobre suas 

particularidades na região norte fluminense e a configuração da sustentabilidade no 

Brasil e sua relação com a questão agrícola. Por conseguinte, tecemos algumas 

reflexões acerca das novas tendências do debate da questão agrária nos marcos da 

contrarreforma do Estado e a influência dos organismos internacionais. A partir da 

crítica à economia política, buscou-se reconstruir alguns elementos estruturais do 

capitalismo e do contexto societário atual, começando pelos aspectos históricos do 

desenvolvimento capitalista, especialmente na agricultura, para situar a questão 

agrária nos dias de hoje, seus rebatimentos no estado do Rio de Janeiro, a 

configuração da sustentabilidade e o debate sob a influência dos organismos 

internacionais para que, de início, possamos situar o panorama e conjuntura que o 

nosso objeto de estudo se encontra para adentrar na análise e sistematização do 

estudo de caso. 

No que diz respeito ao papel do Estado, procurou-se atualizar esse debate 

no âmago da hegemonia financeira do capital, buscando compreender as mudanças 

no mundo do trabalho, as novas expressões da questão social e a reconfiguração da 

luta de classes. A atualização de tal debate passa pela compreensão sobre a fase 

do domínio dos monopólios que se caracteriza pela hegemonia do capital financeiro 

com a perspectiva de gerar excedentes de capital, reservando um papel de 



156 
 

destaque para os organismos internacionais e o Estado na direção da política 

institucional desse desenvolvimento. 

Vimos que a compreensão da fase mais contemporânea da acumulação 

capitalista, a partir da crítica à Economia Política, é um ponto de partida para um 

debate mais qualificado acerca do conceito de “desenvolvimento sustentável” em 

voga na atualidade, que visa apenas algumas reformas no sistema, que não o 

colocam em xeque a mercantilização dos recursos naturais por meio da economia 

verde. Segundo Mészáros (2002), o capital aproveita o mote das catástrofes 

ambientais e do crescimento populacional para chamar a atenção para o meio 

ambiente, tirando o foco dos danos socioambientais gerados pelo modo de produção 

capitalista.  

É nesse cenário, de plena fetichização da relação social capitalista 

contemporânea, que buscamos alguns subsídios teóricos para investigar de forma 

crítica a atividade agrícola no Estado do Rio de Janeiro na perspectiva de 

compreender as formas de luta dos trabalhadores do campo aqui presentes. 

Nessa direção, no segundo capítulo procurou-se apresentar a dinâmica do 

desenvolvimento regional no estado do Rio de Janeiro destacando a herança que o 

desenvolvimento econômico discutido no capítulo anterior deixou para a região 

fluminense,os efeitos do neoliberalismo e do fortalecimento do agronegócio, e suas 

expressões nos âmbito dos conflitos no campo. Inicialmente buscou-se situar como 

o desenvolvimento da agricultura na região norte fluminense vai de encontro ao 

processo histórico de desagriculturalização do Estado, que, nas últimas décadas, 

passa a importar cada vez mais alimentos de outros Estados ou países, 

comprometendo a segurança alimentar dos seus residentes, o que revela como a 

população fluminense vem sendo afetada pela política que favorece e beneficia uma 

parca minoria do grande capital nacional e transnacional125. Por conseguinte, 

problematizamos o avanço da metropolização no estado e a emergência dos 

programas de assentamentos rurais, revelando como o caráter de urbanização 

intensa, aliado à expansão da metropolização no Rio de Janeiro, surgiu para acirrar 

ainda mais as particularidades e singularidades do estado. A especulação imobiliária 

e a alteração nas prioridades econômicas de investimentos dos governos estadual e 

federal, favorecendo outras atividades(dentre elas o turismo) em detrimento das 
                                                           
125

 Associação dos Geógrafos Brasileiros – Rio. II Caderno de Textos do Grupo de Trabalho em 
Assuntos Agrários. Julho de 2012. 
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atividades agrícolas, levaram a um número intenso de violentos conflitos agrários, 

principalmente na região da Baixada Fluminense126. 

Na esteira da reconfiguração do Estado, diante da resposta do capital à crise 

de acumulação, cabe indagar sobre o seu papel nos chamados projetos de 

desenvolvimento econômico e social no país, o que merece nossa atenção nessa 

pesquisa. O documento que faz um balanço da última década no Estado do Rio de 

Janeiro e anuncia os investimentos futuros declara: “Se na economia brasileira as 

medidas foram indutoras do desenvolvimento, no estado do Rio de Janeiro, a 

Política Pública estadual voltou-se para a atração de investimentos” (CEPERJ, s/d, 

p. 3). Nesse cenário, destaca-se que a economia fluminense ganha novo fôlego a 

partir dos anos 1990, reinvestindo na industrialização para além das fronteiras 

metropolitanas. 

Com efeito, o crescimento econômico no estado do Rio de Janeiro deixa um 

rastro de destruição socioambiental, a exemplo das remoções de habitações 

populares, que se conjuga com a especulação imobiliária; da pesca artesanal que é 

reduzida drasticamente pelo grande fluxo de cargueiros e poluição das águas da 

Baía de Guanabara ou da Baía de Sepetiba ou em regiões com exploração de 

petróleo; famílias de caiçaras que são removidas de suas regiões para a construção 

de grandes empreendimentos. Contrariamente ao desenvolvimento desse projeto, 

que se expande combinando avanços econômicos corporativos com falta de 

democracia, danos socioambientais e violação de direitos, os movimentos sociais 

resistem e lutam pelo direito à moradia, à terra, ao trabalho em atividades 

tradicionais e camponesas, como pescadores, caiçaras, indígenas, quilombolas, e 

posseiros, pequenos agricultores familiares, bem como lutam por direitos trabalhistas 

e sociais e por uma sociabilidade para além dos direitos. 

Na perspectiva de desvendamento desse processo, tomando a 

particularidade da agricultura familiar campesina fluminense como objeto, a área de 

conhecimento do Serviço Social pode contribuir dando visibilidade às necessidades 

e demandas políticas e sociais desses segmentos de trabalhadores que estão às 

margens do desenvolvimento econômico e do acesso aos direitos humanos e 

sociais no Estado. Destarte, é neste contexto de domínio da atividade de serviços e 
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 A história da luta pela terra no Rio de Janeiro desde os anos 1950 pode ser apreciada no 
documentário “Sementes em trincheiras” dirigido pelo professor Marcelo Ernandes Macedo a partir de 
José Pureza, um dos principais líderes camponeses no período pré-64. 
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da atividade industrial que nos interessa conhecer as estratégias políticas da luta 

campesina para a permanência dessa atividade de base familiar camponesa127 vis-

à-vis os projetos de desenvolvimento em curso.  

Assim, no terceiro capítulo, procurou-se descrever e analisar o processo de 

organização do Assentamento Osvaldo de Oliveira, recuperando a trajetória das 

famílias que o compõem desde a constituição do acampamento para, assim, situar a 

realidade da ocupação definitiva da Fazenda quando dada a imissão de posse para 

construção do mesmo. Por conseguinte, buscou-se analisar as particularidades da 

dimensão sócio-política, ambiental e produtiva dos trabalhadores e das 

trabalhadoras assentadas. Ao refletirmos sobre a organicidade das famílias, 

apresentamos algumas particularidades sobre a organicidade dos sujeitos que 

fazem parte de um movimento social camponês (MST) e que estão inseridos num 

projeto de assentamento rural que se propõe um “desenvolvimento sustentável”. 

Vimos que o campesinato vem criando e recriando seu espaço de produção 

resistindo às formas repressoras e dominantes de controle dos territórios que violam 

o direito à terra das comunidades camponesas, mesmo no movimento conflitivo e 

contraditório do capital nas diversas regiões do país. Nesse sentido, a resistência 

camponesa na luta pela terra e pelo seu território se faz legítima e necessária para 

impedir o avanço desenfreado e ganancioso do agronegócio e dos grandes projetos 

que vem acontecendo no Rio de Janeiro, mencionados no capítulo anterior. Tal 

como discutimos nos capítulos anteriores, compreender a questão agrária na 

atualidade exige analisá-la num contexto de crise estrutural do capital, que segundo 

Mészáros (2007), não é uma crise de um ramo específico de produção ou de uma 

região ou de um país, é contínua, sem erupções violentas que seguem sendo 

administradas por meio de reconfigurações do próprio sistema para manter-se e 

ressurgir num outro patamar.  

Buscando construir alternativas às consequências geradas por este modelo, 

as diversas organizações camponesas e de trabalhadores rurais, articulados à Via 

Campesina, realizam lutas por um novo modelo agrícola que prime pela preservação 

dos recursos naturais, pela agroecologia, pela produção de alimentos saudáveis 

                                                           
127

 “Para o pesquisador e professor da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Bernardo Mançano, a 
Agricultura Familiar é responsável pela produção de cerca de 70% dos alimentos que chegam à mesa 
dos brasileiros.” (GLASS, 2011, s/p). 
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para a população, pela viabilização da permanência do pequeno produtor no campo, 

entre outros elementos, para construção de uma nova sociedade.  

Nesse cenário, o projeto da reforma agrária popular defendido pelo MST 

representaria uma das fases de mobilização e organização política da esquerda em 

torno de um projeto emancipatório. No entendimento do MST, a conquista da terra 

provocaria na classe trabalhadora o desejo de lutar por objetivos maiores e essa 

vontade coletiva provocaria uma crise institucional que redirecionaria o aparato 

estatal em favor da mudança do modelo econômico. De acordo com o movimento 

isso só seria possível, num momento de grande mobilização social, onde 

trabalhadores do campo e da cidade estivessem unidos em torno de um mesmo 

ideal: a construção de uma sociedade verdadeiramente emancipada. Nas palavras 

de Stédile (2005, p.12): 

 

Temos que construir um projeto de reforma agrária que seja coadunado 
com um projeto popular de desenvolvimento nacional. Nessa construção é 
que nos demos conta de que a reforma agrária, mesmo feita nos limites do 
capitalismo, é inevitável se não mudarmos o modelo econômico para um 
modelo que distribua a renda, que priorize o mercado interno, ou seja, que 
enfrente o imperialismo. A reforma agrária no Brasil não é viável se não for 
parte de um projeto antineoliberal ou antimperialista. 

 

Na avaliação do movimento, o que ocorre na atualidade não é uma política 

de reforma agrária tal como o governo brasileiro procura amplamente divulgar, e sim 

uma política de assentamentos que não altera a estrutura fundiária. Responde 

apenas a necessidades imediatas e assistencialistas provocadas, na maior parte das 

vezes, por movimentos sociais. 

 

Ora fazer assentamento de algumas famílias, o que podem ser milhares, 
não significa que se está afetando toda estrutura da propriedade da terra se 
ela não for massiva e rápida. Assim, o que existe no Brasil atualmente é 
uma política de assentamentos sociais, em que o governo federal e às 
vezes até os governos estaduais, premidos pelos movimentos sociais, e 
para evitar que os conflitos de terra se transformem em conflitos políticos, 
resolvem conseguir algumas áreas, seja de terras públicas, seja 
negociadas, seja desapropriadas, e assentar famílias. Essa é uma política 
de assistência social, apenas para se livrar do problema dos sem-terra e 
não para resolver o problema da concentração da propriedade da terra no 
Brasil. (STÉDILE, 2005, p.158) 

 

Assim, a proposta de reforma agrária defendida pelo MST visa não só alterar 

a concentração da propriedade da terra, mas também proporcionar acesso por parte 
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dos trabalhadores rurais aos outros meios de produção, como insumos agrícolas, 

agroindústrias, entre outros. Essas mudanças não seriam calcadas apenas na 

monocultura de exportação, assumindo outros contornos, tais como o incentivo a 

outras formas de produção.  

A agricultura familiar seria impulsionada e um novo modelo de produzir 

coletivamente também seria estimulado pelo governo, através de cooperativas e 

outras formas de trabalho coletivo. Um novo modelo tecnológico de produção 

baseado na agroecologia também seria difundido, evitando a dependência de 

insumos industriais e dos agrotóxicos. De acordo com Sampaio (2003, p.49) é 

preciso substituir o modelo tecnológico da Revolução Verde pelo modelo tecnológico 

da Agricultura Ecológica que, baseado nos princípios da agroecologia, é um 

restaurador e conservador da fertilidade natural do solo, poupador de energia, 

produtor de alimentos limpos e saudáveis, utilizando mecanização leve e adaptada à 

nossa realidade, policultivos, diversificação de culturas e criações, controle biológico 

de pragas e maior utilização de mão-de-obra. Sendo assim, nesse modelo os 

agricultores controlam sua produção e a tecnologia. Deste modo, este modelo 

tecnológico é perfeitamente adaptável à Agricultura Camponesa, desde que 

superado o isolamento e o individualismo que representa, portanto é o modelo 

tecnológico da agricultura do futuro. 

Na perspectiva do MST (e como pudemos observar na fala das pessoas 

entrevistadas) a terra é tida como um bem da natureza, por isso seu acesso deve 

ser democratizado, dando oportunidade para que todos possam usufruir de sua 

riqueza. Desta forma, a concentração deve ser evitada para que se cumpra sua 

função social. Segundo o MST (2001, p.31): 

 

É necessário, nesse processo de mudanças, estabelecer um limite máximo 
para o tamanho de cada propriedade de terra agricultável, como condição 
indispensável para que a terra cumpra sua função social e evite-se, dessa 
maneira, a crescente concentração da terra e da riqueza no campo[...] 

 

Ainda de acordo com o MST (1995, p. 20) 

 

A realização dessas mudanças implica necessariamente que o Estado, com 
tudo o que representa de poder (executivo, legislativo, judiciário, segurança 
e poder econômico) seja o instrumento fundamental de implementação das 
propostas [...] Deverá haver um novo nível de colaboração e 
complementaridade entre os governos federal, estaduais e municipais. 
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É por meio desse Estado que aconteceriam as mudanças necessárias para 

possibilitar o projeto popular uma vez que seriam adotadas políticas públicas que 

democratizassem a terra e os meios de produção, pois, 

 

Nenhuma dessas consequências, econômicas e socialmente indesejáveis, 
pode ser eliminada sem que o Estado intervenha diretamente na 
desconcentração da propriedade da terra, pois as relações econômicas, 
sociais, políticas e culturais que decorrem da estrutura agrária e 
condicionam o comportamento dos produtores e da população do campo 
são fortemente influenciadas pela forma como se distribui a propriedade da 
terra, e a forma como esta se distribui é o que determina a estrutura. 
(SAMPAIO, 2003, p.27) 
 

Para o movimento, o Estado fortalece e cria as possibilidades para que a 

concentração da propriedade da terra continue acontecendo. Isto tudo evidencia a 

importância que o Estado tem para a burguesia brasileira e, da mesma forma, o 

papel fundamental que tem a desempenhar para que de fato a reforma agrária 

aconteça.  

Segundo Bogo (2002, p.51), a grande conquista neste caso para o MST 

“Estaria em se, no agrupar comunidades sobre as terras improdutivas, a consciência 

evoluísse, para que esses indivíduos se dedicassem a lutar por objetivos maiores do 

que a conquista imediata.” Assim, a luta pela terra se transformaria numa luta pela 

Reforma Agrária.  

Por sua vez, essa proposta de reforma agrária não visa eliminar a 

propriedade privada da terra. O que se propõe é que ela seja democratizada para 

que todos os trabalhadores tenham direito de usufruir dela, alterando os índices de 

concentração já apontados nesse trabalho. 

Para tanto, o meio inicialmente encontrado foi a reivindicação por terras 

improdutivas, mas não só isso. Na compreensão do Movimento, seria necessário 

também que os trabalhadores tivessem acesso aos meios de produção e 

comercialização.  

Mesmo não se propondo a acabar com a propriedade privada, a proposta de 

reforma agrária do MST encontra hoje diversos obstáculos para sua efetivação, visto 

que representaria uma ameaça aos elevados índices de concentração de terras e à 

hegemonia do agronegócio. 

 

Hoje, já que a burguesia industrial não quer fazer a reforma agrária clássica, 
os movimentos camponeses brasileiros consideram, que então precisamos 
lutar por uma reforma agrária popular. Um modelo baseado na agricultura 
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diversificada (em vez de monocultivo); priorizando a produção de alimentos 
para o mercado interno e alimentos sadios, garantindo a soberania nacional 
no controle das sementes. Propondo a necessidade de instalar pequenas e 
medias agroindústrias em todos os municípios do Brasil, na forma de 
cooperativas. Além de universalizar o acesso à educação e, todos os níveis, 
para os trabalhadores do campo. Pois, para libertar as pessoas da opressão 
da humanidade, da humilhação e da exploração, o conhecimento e a 
educação são tão importantes quanto a educação. (STÉDILE, 2010, p.9) 

 

O MST tem clareza das dificuldades de implantação do modelo de reforma 

agrária que defende, entretanto vê na defesa desse projeto popular, uma forma de 

avançar na construção do socialismo. 

 

Esse ponto da reforma agrária popular é um processo em construção e 
elaboração. Mas a ideia em si é neste sentido, pois a correlação de forças 
impede uma reforma agrária socialista, ao mesmo tempo em que a reforma 
agrária clássica estaria superada. Dessa forma, é um período intermediário 
de construção de organicidade, de acúmulo de forças do movimento social. 
A ideia de uma reforma agrária popular vem no sentido de executá-la por 
conta própria, sem deixar, evidentemente, de questionar o Estado, fazer 
demandas e pressioná-lo à cumprir sua parte. Mas construindo por conta 
própria experiências de produção agroecológica, de educação, novas 
formas de organização dos assentamentos em termos de participação 
política e organização do poder popular nos locais onde se constroem os 
assentados. (MAURO, 2010, p.3) 

 

Na especificidade do Assentamento Osvaldo de Oliveira, através da 

pesquisa de campo, identificamos que este tem se constituído uma aposta nesse 

processo de construção e elaboração da reforma agrária popular. O processo de 

organicidade do assentamento vem possibilitando a construção de autocríticas que 

apontam a necessidade de afirmar o próprio protagonismo para a resolução dos 

problemas produzidos no interior do assentamento incentivando assim, a construção 

de uma organicidade interna do Osvaldo de Oliveira para o avanço dos seus 

projetos. Todavia a formação de um sujeito coletivo só é possível a partir de 

processos que lhes possibilitem movimentar sua consciência para além das 

aparências que são forjadas na vida cotidiana. Portanto, além da resolução dos 

conflitos internos é necessário lutar pelos conflitos da luta pela terra na região, no 

país e pelos conflitos provenientes da luta dos trabalhadores contra a “ordem” que 

os conforma. 

Para tanto, é preciso reunir os trabalhadores da cidade e do campo em torno 

de um projeto societário que seja único. Sabe-se que o momento atual é 

extremamente difícil para a esquerda brasileira. A expressão maior dessa dificuldade 
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tem sido explicitada na perda de hegemonia em torno de um projeto de sociedade 

para além do capital. Diante deste cenário, urge resgatar o sentido de unidade na 

luta por uma sociedade que priorize os interesses dos trabalhadores em detrimento 

do lucro e da acumulação. 

Nesse sentido, não basta apenas reunir os trabalhadores da cidade e do 

campo em torno de um projeto societário que pareça único, mas é necessário fazer, 

antes de tudo, a autocrítica da ação política que vem se desenvolvendo. A 

experiência do Osvaldo de Oliveira é uma referência não só no avanço da 

organicidade interna, no momento atual, mas também e, sobretudo, pela troca de 

conhecimentos produzidos e pelo protagonismo da própria comunidade no processo 

organizativo, e na pré-idealização de questões mais coletivas, como, por exemplo, a 

produção coletiva, o engajamento nas tarefas dos setores, a educação, a saúde, o 

meio ambiente, etc. 

O Assentamento Osvaldo de Oliveira mais que um promissor projeto de um 

assentamento ambientalmente diferenciado, que tem tudo para revolucionar a 

maneira como são geridos os assentamentos na região, é uma promessa de futuro 

para esses trabalhadores que foram negados na sua condição humana, degradados 

e descartados pelo capital e recuperados pela luta por uma sociedade mais justa. 

O estudo realizado a partir do processo de desapropriação da Fazenda Bom 

Jardim em Macaé-RJ e sua posterior transformação em assentamento rural de tipo 

agroecológico mostra que a insustentabilidade ambiental gerada pelo agronegócio 

tende a fortalecer a ação dos agentes que lutam, tanto a favor da redistribuição 

quanto da ressignificação do uso da terra no território fluminense. E nesse contexto, 

a dimensão ambiental apresenta-se como forte aliada no processo de 

desapropriação e organização do assentamento. 

Considerando que ainda faltam muitos investimentos públicos para o 

desenvolvimento das potencialidades produtivas do PDS Osvaldo de Oliveira, não 

podemos aqui, responder todos os questionamentos formulados. Porém, 

gostaríamos de registrar alguns apontamentos. Baseados nos depoimentos de 

alguns assentados e assentadas, representantes da coordenação nacional do MST 

e integrante de instituição de pesquisa que faz parte do conselho gestor e nas 

observações realizadas nas reuniões e assembleias com as famíliasassim como nas 

oficinas realizadas pelo programa “Assessoria Interdisciplinar em Saúde e Cidadania 

a Movimentos Populares”, podemos afirmar que a adesão a um Projeto de 
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Desenvolvimento Sustentável – a aceitação de princípios agroecológicos e 

cooperativos – se dá muito mais pelo desejo e necessidade que estes trabalhadores 

têm de reconstruir um determinado modo de vida. Tal reconstrução baseia-se, 

sobretudo, na possibilidade de extirpar as dificuldades enfrentadas nas periferias 

urbanas. 

Neste sentido, a motivação para “produzir de forma agroecológica” não se 

dá apenas pela lógica de mercado, mas, sobretudo por uma lógica de produção para 

o autoconsumo. Nesta perspectiva, um lote de terra com menos de 3 hectares é 

quase que o ideal, pois é suficiente para a construção de uma nova moradia, 

livrando-os assim do pagamento de aluguel na cidade além de garantir uma relativa 

fartura de alimentos num lote desta dimensão (frutas, legumes, verduras, ovos, entre 

outros). Outro aspecto importante que acreditamos estar relacionado à aceitação do 

projeto é a proximidade existente entre o PDS Osvaldo de Oliveira e a área urbana 

da cidade de Macaé. 

Marcada por um “continnum rural-urbano”128, esta particularidade faz com 

que alguns assentados vejam nisto uma oportunidade de viver, concomitantemente, 

em dois espaços. Assim, o assentamento torna-se uma estratégia para escapar das 

dificuldades presentes no cotidiano urbano (violência, desemprego, aluguel, 

insegurança alimentar, etc.), mas, ao mesmo tempo, o urbano não é integralmente 

abandonado, pois, é neste espaço que os trabalhadores encontram, ainda que 

precariamente, os recursos que não são oferecidos no campo devido a falta de 

investimento na infra-estrutura apontada, tais como: saúde, educação, trabalho, 

lazer, informação, entre outros129, 

Ao acompanhar as reuniões de discussão sobre os princípios do PDS, o 

mapeamento da área e as questões ambientais, pude constatar que os técnicos das 

agências ambientais (INEA, Secretaria de Agricultura de Macaé, EMATER-Macaé, 

PESAGRO, entre outros) ocupam, e continuarão a ocupar, um papel importante no 

processo de organização do assentamento. No entanto, é preciso considerar que 

alguns técnicos não estão preparados para atuar no contexto rural. Estes 

profissionais, em algumas situações, mostram-se preocupados com os problemas 

                                                           
128

 Para melhor aprofundar o conceito de continnum rural- urbano ver Baudel Wanderley (2001). 
129

 Os estudos sobre os assentamentos rurais também revelam que, atualmente, os mesmos vêm 
funcionado como um mecanismo de reorganização social, pois a partir do assentamento de uma 
família ocorre um processo de reagrupamento familiar, principalmente, pelo apoio dado pelos 
assentados aos seus parentes e amigos que, via de regra, encontram-se em precárias condições de 
vida e exclusão social. (MEDEIROS, et al, 1999) 
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vividos pelas famílias assentadas, todavia, não podem abrir mão de seguir as 

diretrizes, as normas e a legislação ambiental que dá suporte às suas atuações. 

Suas instituições também não dispõem de recursos financeiros para a realização 

das obras de infraestrutura nos assentamentos rurais. Desta forma, suas ações 

restringem-se à fiscalização e controle das atividades já desenvolvidas ou daquelas 

que, futuramente, venham a ser desenvolvidas dentro do assentamento. 

Como vimos, a sociedade burguesa expropria não só as condições materiais 

para reprodução da vida, mas também as condições imateriais que se relacionam 

com os meios sociais de se produzir conhecimento. Como estratégia de 

despolitização, o sistema atual nos implanta um empobrecimento da consciência e 

subjetividade de forma a fragmentar funcionalmente o sentido de nossas ações para 

assim legitimar e reproduzir o status quo.  

Ao reconstruir algumas mediações sobre a perspectiva do MST sobre o PDS 

e a organicidade das famílias, consideramos que concordamos com Barroco (2008, 

p.59) quando diz que “A consciência é uma exigência, na medida em que o indivíduo 

deve ter o mínimo de participação consciente nas deliberações e escolhas de valor 

que realiza como sujeito moral e ético.” Nesse sentido, o trabalho revela que a 

estrutura organizativa interna do assentamento é considerada o fio condutor para o 

sucesso e desenvolvimento das famílias assentadas. Logo, pensar a construção da 

organicidade é pensar todo o processo e todos os indivíduos envolvidos no seu 

desenvolvimento. É analisar a proposta do movimento, o envolvimento das famílias, 

dos militantes e dirigentes que são responsáveis para acompanhar essa construção. 

É analisar os conflitos, as tensões, compreender os limites e possibilidades da ideia 

de organização. É pensar a especificidade do assentamento. Pensar as 

transformações nas formas de organização, a partir das necessidades, vinculando 

as formas históricas do movimento. Pois para o movimento avançar na organicidade 

é necessário investir na formação, que implica estudos com intuito de fortalecer a 

organização a partir da participação das famílias assentadas. 

Dessa forma, o roteiro de entrevistas qualitativas elaborado em parceria com 

a orientadora e orientador desse trabalho procurou assegurar ao(a) entrevistado(a) 

que está vivenciando de forma mais direta a fase inicial do Assentamento Osvaldo 

de Oliveira um espaço de confiança e que desse visibilidade a sua voz. 

Esta conjuntura analisada dificulta e, até mesmo, tende a inviabilizar as 

possibilidades de realização de uma reforma agrária progressista, que seja sinônimo 
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de justiça social, desenvolvimento econômico e conservação ambiental, porém os 

sujeitos envolvidos na luta pela terra na região do Rio de Janeiro lutam na 

contramão das políticas que visam apenas à distribuição de terras pressionando as 

instâncias necessárias para o atendimento de suas demandas. Portanto, a reforma 

agrária só terá êxito se levar em consideração a implementação de um projeto que 

viabilize a agricultura familiar garantindo o atendimento das necessidades de 

reprodução material e social dos grupos assentados, utilizando-se das suas 

experiências de vida. 

É com estas singelas considerações de uma pesquisa que não se conclui, 

dado as questões ora mencionadas, que finaliza-se essa dissertação, no intuito de 

ter cumprido seu dever, qual seja, o de contribuir qualitativamente com o Serviço 

Social brasileiro e com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 
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Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Você está sendo convidada/o a participar do projeto de pesquisa “ O projeto de 

desenvolvimento sustentável (PDS) e a construção de novos modelos de 

assentamento: o caso do assentamento Osvaldo de Oliveira em Macaé-RJ do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)”, de responsabilidade da 

pesquisadora Dayse Maria da Silva Caciano de Oliveira. E-

mail:dayseuffpuro@gmail.com 

Nome do voluntário: __________________________________________________ 

Idade:____________anos                

R.G.:________________________________________ 

JUSTIFICATIVA 

A construção da organicidade é importante nas instâncias e setores, porque 

essa lógica vai contra os princípios do isolamento, consolidando o princípio de um 

Movimento de articulação nacional. Tal articulação é que vai dar o ritmo da 

organicidade no Movimento, gerir a participação das famílias, e dar o caráter no 

processo organizativo nas áreas de acampamentos e assentamentos rurais de 

forma coletiva e autônoma com a formação de uma “estrutura orgânica” na 

perspectiva de auto-organização. Nesse sentido, temos por objetivo geral analisar os 

motivos que levaram a implementação do PDS nos marcos da conjuntura da reforma 

agrária no estado do RJ, com vistas a avaliar o significado deste programa para os 

interesses dos trabalhadores ali assentados. Os objetivos específicos configuram-se 

em: problematizar os desafios e as particularidades sócio históricas do 

desenvolvimento da agricultura e sustentabilidade no Brasil; confrontar criticamente 

os diferentes discursos e práticas com vistas a compreensão da proposta de 

“sustentabilidade ambiental” para o Estado, os movimentos sociais e os 

trabalhadores rurais assentados e analisar o processo organizativos dos 

trabalhadores rurais assentados na dimensão produtiva, política e ambiental.  

PROCEDIMENTOS 

Sua participação consciente, voluntária e livre é fundamental para o 

desenvolvimento desta pesquisa, pois esperamos que a mesma beneficie à 

comunidade e os trabalhadores rurais de uma forma geral ao dar visibilidade ao 
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processo de luta e organicidade dos sujeitos que vivenciam uma política de 

assentamento rural através do projeto de desenvolvimento sustentável. Ao aceitar 

participar você será convidado(a) a fornecer informações sobre alguns aspectos da 

organicidade do assentamento Osvaldo de Oliveira como experiências com 

agricultura, Desenvolvimento Sustentável, agroecologia, através de uma entrevista 

que será gravada, cuja cópia poderá ser solicitada a qualquer momento que 

disponibilizarei gravada em cd assim como uma cópia impressa da dissertação após 

a aprovação da banca de defesa cuja data e horário será informada com 

antecedência para caso queira participar. A utilização do gravador tem por objetivo 

garantir a fidelidade das informações fornecidas por você. No entanto, caso queira 

interromper a gravação isso poderá ser feito a qualquer tempo durante a entrevista. 

As informações fornecidas por você serão tratadas teoricamente, por isso, todos os 

dados, informações e opiniões colhidas durante a entrevista serão utilizadas em 

consonância com os princípios éticos que norteiam a pesquisa e a produção de 

conhecimento, sem qualquer prejuízo, constrangimento ou exposição dos sujeitos da 

pesquisa.  

A pesquisa sobre o processo de organização e consolidação das famílias que 

constroem o assentamento Osvaldo de Oliveira a partir da proposta do PDS 

(Programa de Desenvolvimento Sustentável) é parte integrante e requisito pata 

obtenção do título de mestrado em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da 

Universidade Federal Fluminense, Campus Niterói, sob orientação do professor 

Douglas Barbosa, que está à disposição para qualquer esclarecimento que se faça 

necessário: douglasbarboza@yahoo.com.br 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 

Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação 

deste projeto ou demais informações: E.mail: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 26299189  

Eu,                                                                                            ,declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 

descrito 

                    __________________________________________________ 

                             DATA 

mailto:douglasbarboza@yahoo.com.br
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Apêndice B – Roteiro de Entrevistas 

Roteiro 1 - Entrevista direcionada a assentados(as) e integrante da coordenação 

nacional do MST do setor de saúde que atua no Osvaldo de Oliveira. 

1) Que elementos da sua trajetória de vida te levou a fazer parte do MST? 

2) Analisando a trajetória das famílias que compõem o Assentamento Osvaldo de 

Oliveira como você avalia a relação dos núcleos e a organização da produção no 

assentamento? 

3) Qual a ideia que você tem sobre Desenvolvimento Sustentável? O que entende 

por Desenvolvimento Sustentável? 

4) O que entende por agroecologia e na sua opinião como ela se relaciona com a 

questão ambiental? Como que as questões relacionadas a natureza, meio ambiente 

têm sido trabalhadas no assentamento e qual sua relação com a questão da saúde? 

5) Considerando esses aspectos como você imagina a consolidação desse modelo 

de assentamento na realidade da Fazenda Bom Jardim? Quais os limites, desafios, 

potencialidades e dificuldades que consegue detectar para a materialização desse 

projeto? 

 

Roteiro 2 - Entrevista direcionada a integrante do conselho gestor. 

1) Que elementos da sua trajetória de vida te levou a fazer parte do conselho gestor 

de um assentamento rural do MST? 

2) Analisando a trajetória das famílias que compõem o Assentamento Osvaldo de 

Oliveira como você avalia a relação dos núcleos e a organização da produção no 

assentamento? 

3) Qual a ideia que você tem sobre Desenvolvimento Sustentável? O que entende 

por Desenvolvimento Sustentável? 

4) O que entende por agroecologia e na sua opinião como ela se relaciona com a 

questão ambiental? Como que as questões relacionadas a natureza, meio ambiente 

têm sido trabalhadas no assentamento e qual sua relação com a questão da saúde? 

5) Considerando esses aspectos como você imagina a consolidação desse modelo 

de assentamento na realidade da Fazenda Bom Jardim?  

6)E qual o papel e contribuição do conselho gestor na superação das dificuldades e 

desafios encontrados? Quais potencialidades desse assentamento que consegue 

detectar? 
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ANEXO A 

PORTARIA INCRA/P/Nº 477  

04 de Novembro de 1999 

 

 O PRESIDENTE, SUBSTITUTO, DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA 

AGRÁRIA - INCRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 4º, § 2º, e 20, da 

Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto nº 966, de 27 de outubro de 1993, combinado com o art. 

24 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MAARA nº 812, de 16 de dezembro 1993, e de 

conformidade com a delegação de competência prevista na Portaria INCRA/P/nº 57, de 09 de março 

de 1999, publicada no Diário Oficial do dia 11 seguinte: CONSIDERANDO as recomendações da 

Comissão Interinstitucional - Portaria Interministerial/P/nº 1/99, de 24 de setembro, D.O.U de 27 de 

setembro, entre os Ministério de Estado Extraordinário de Política Fundiária - MEPF e o Ministério de 

Estado do Meio Ambiente - MMA;  

CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Reforma Agrária deve ser um fator básico de 

conservação dos biomas brasileiros e da floresta amazônica, em particular; CONSIDERANDO que a 

manutenção da atividade extrativista tradicional e o apoio às populações que a desenvolvem são 

fatores determinantes para a conservação da biodiversidade. CONSIDERANDO que a legalização 

das terras que as populações extrativistas tradicionalmente habitam deve vir acompanhada de uma 

política para a economia extrativista que viabilize suas atividades e que permita a estas populações 

produzir, comercializar sua produção e, em conseqüência, continuar habitando e defendendo a 

floresta;  

CONSIDERANDO que as florestas brasileiras demandam um programa de reforma agrária que 

respeite as formas tradicionais de ocupação e produção, resolve: 

 Art. 1º - Criar a modalidade de Projeto de Desenvolvimento Sustentável - PDS, de interesse social e 

ecológico, destinada às populações que baseiam sua subsistência no extrativismo, na agricultura 

familiar e em outras atividades de baixo impacto ambiental;  

Art. 2º - Destinar as áreas para tais projetos mediante concessão de uso, em regime comunial, 

segundo a forma decidida pelas comunidades concessionárias - associativista, condominal ou 

cooperativista;  

Art. 3º - Estabelecer que os Projetos de Desenvolvimento sustentável - PDS's serão criados no 

atendimento de interesses sociais e ecológicos e contará com participação do Ministério de Estado do 

Meio Ambiente - MMA e do Conselho Nacional dos Seringueiros - CNS. Esta modalidade de projeto 

terá as bases de sustentabilidade e promoção de qualidade de vida como seus pontos determinantes.  

Art. 4º - Estabelecer que a criação de projetos dessa modalidade somente ocorrerão em terras de 

dominialidade de organismos federais, estaduais e municipais. Art. 5º - O Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária - INCRA baixará, no prazo de sessenta dias, os atos normativos 

complementares, objetivando a execução da presente Portaria. Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor 

sessenta dias após a data da sua publicação. 
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ANEXO B 

Registros fotográficos das oficinas de formação política do programa “Universidade 

Itinerante” no acampamento Osvaldo de Oliveira. Fonte: arquivo de memória do 

programa de extensão. 

Foto 1 – 3º Encontro de formação política: história da luta pela terra – Ligas Camponesas e Guerrilha 

do Araguaia. Em 08 de junho de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 – Oficina de Capoeira. Em 23 de Junho de 2013. 
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ANEXO C 

Reunião com a comunidade assentada no dia 25/08/2018. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo de memória do programa de extensão “Assessoria interdisciplinar em saúde e 

cidadania a movimentos populares” 
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ANEXO D 

 

Planta divisão territorial da fazenda (parcelamento dos lotes) 
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ANEXO E 

Registro fotográfico da participação na Agenda Acadêmica. Fonte: arquivo de memória do programa 

de extensão. 


