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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem por objetivo analisar a organicidade do 

assentamento Osvaldo de Oliveira, que faz parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

sem Terra, dentro do Programa de Desenvolvimento Sustentável (PDS) no contexto da 

Reforma Agrária brasileira. O recém-criado assentamento, em fevereiro de 2014, é uma 

conquista marcada pela capacidade de mobilização, resistência, ousadia e organização política 

do MST na disputa pela proposta de uma reforma agrária popular. A nosso ver, a conquista do 

assentamento representa um passo e um desafio para as famílias na perspectiva da 

concretização da reforma agrária num contexto marcado pela ofensiva de políticas neoliberais 

e o avanço hegemônico do agronegócio. Procuramos articular um debate teórico-crítico 

acerca dos territórios distintos que compõem o paradigma da questão agrária na 

contemporaneidade: de um lado, o Campesinato e de outro, o latifúndio e o agronegócio que 

apresentam diferentes modelos de desenvolvimento para o campo de forma conflitante e 

contraditória numa realidade em que a concentração de terra desencadeia diversas expressões 

de desigualdades. Procuramos descrever e analisar o Projeto de Desenvolvimento Sustentável, 

destacando limites, dificuldades, conflitos e potencialidades no processo de organização das 

famílias, refletindo sobre sua origem e composição, assim como sobre o seu processo 

organizativo desde o período do acampamento. Analisamos também a atuação do Estado na 

implementação do assentamento. Assim, realizamos uma pesquisa bibliográfica, documental e 

de campo através da técnica de observação-participante nas atividades desenvolvidas pelo 

Projeto de Extensão “Assessoria interdisciplinar em saúde e cidadania a movimentos 

populares” (UFF/Rio das Ostras) no período de 2013 a 2014 e de entrevistas aos sujeitos 

específicos do processo delimitado, famílias assentadas e coordenação estadual do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Desta forma, as reflexões impulsionadas a 

partir da experiência como bolsista na ação de extensão citada, são socializadas neste trabalho 

que pretende contribuir para evidenciar o protagonismo das lutas e a organicidade do 

Assentamento Osvaldo de Oliveira. Primeiro do estado nos moldes do Programa de 

Desenvolvimento Sustentável, este assentamento constitui uma alternativa concreta em 

consonância com a proposta da reforma agrária popular, dada a sua capacidade de 

organicidade e resistência. É também inspiração para a multiplicação de investimentos 

formativos similares e a continuidade de pesquisas para a formação de profissionais 

comprometidos com a luta da classe trabalhadora. 

 

 

Palavras-chave: Projeto de Desenvolvimento Sustentável. PDS. MST. Questão Agrária. 
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ABSTRACT  

 

This course conclusion work aims to analyze the organic Osvaldo de Oliveira, which is part of 

the Landless Rural Workers Movement, under the Program for Sustainable Development 

(PDS) in the context of the Brazilian agrarian reform settlements. The newly established 

settlement in February 2014, is an achievement marked by the mobilization capacity, strength, 

boldness and political organization of the MST in the race for proposing a popular agrarian 

reform. In our view, the conquest of the settlement is a step and a challenge for families in 

order to complete the agrarian reform in a context marked by the onslaught of neoliberal 

policies and the hegemonic advance of agribusiness. We try to articulate a theoretical and 

critical debate about the different areas that make up the paradigm of the contemporary 

agrarian question: on one hand, the Peasantry and another landed property and agribusiness 

that have different models of development for the field so conflicting and contradictory a 

reality in which the concentration of land triggers various expressions of inequalities. We seek 

to describe and analyze the Sustainable Development Project, highlighting limits, difficulties, 

and potential conflicts in the process of organization of families, reflecting on their origin and 

composition, as well as on its organizational process from the period of the camp. We also 

analyze the performance of the State in the implementation of the settlement. Thus, we 

conducted a literature, documentary and field research using the technique of participant-

observation in the activities of the Extension Project "Assistance in interdisciplinary health 

and citizenship to popular movements" (UFF / the Oyster River) in the period 2013-2014 and 

interviews with subjects of specific delimited process, settled families and state coordination 

of the Rural Landless Workers Movement. Thus, the reflections driven from the fellowship 

experience in action cited extension, are socialized in this paper aims to contribute to 

highlight the role of the struggles and the organic nature of Settlement Osvaldo de Oliveira. 

First state in the mold of Sustainable Development Program, this settlement represents a 

concrete alternative in line with the proposal of the popular agrarian reform, given its ability 

to organicity and endurance. It is also the inspiration for the proliferation of similar training 

investments and the ongoing research into the training of professionals committed to the 

struggle of the working class. 

 

 

 

Key-words: Sustainable Development Project. PDS. MST. Agrarian Question. 
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INTRODUÇÃO 

O dia 1 de Março de 2013 entra para a história do MST do Rio de Janeiro. 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. 

1
 O significado desse assentamento expressa uma conquista não só para a região e para o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), mas também para a humanidade por 

representar esperança, justiça, cidadania e mais um avanço na luta pela reforma agrária no 

país.  

Essa conquista está inserida num cenário em que o capitalismo contemporâneo – em 

um contexto de crise estrutural do capital – busca reordenar-se para recuperar seu ciclo de 

acumulação, tendo rebatimentos destrutivos nas condições de vida e organização da classe 

trabalhadora. O receituário econômico e político neoliberal concomitante com a flexibilização 

do sistema produtivo, orientados à garantia de condições para que a oligarquia financeira 

exerça seu controle hegemônico no mercado mundial, têm consequências perversas no 

acirramento das expressões da “questão social” e no retrocesso dos direitos trabalhistas. Tal 

forma de reestruturação econômica e política da sociedade também vêm agravando uma crise 

ecológica que põe a saúde e a existência humana em conflitos alarmantes, sobretudo nos 

países considerados periféricos, pois tais receitas são adotadas de variadas formas de acordo 

com as particularidades de cada país.  

Nesse contexto, em que as classes dominantes apostam em estratégias para 

passividade dos sujeitos coletivos, são acarretadas sérias dificuldades para a organização das 

classes trabalhadoras modificando e tensionando as formas de luta e expressão para além das 

formas clássicas – seja pela ampliação dos direitos, seja também pela superação da sociedade 

capitalista –, como sindicatos e partidos.  

Nesse trabalho pretendemos apreender e analisar a organicidade das famílias para 

consolidar o Assentamento Osvaldo de Oliveira nesse contexto contemporâneo. Considerando 

que a implantação de assentamentos no Brasil ocorre de diversas formas devido à grande 

quantidade de projetos que possuem territorialidades diversas, a tipologia dos assentamentos é 

                                                           
1
 O ato de imissão na posse contou com as presenças do chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao 

Incra/RJ, Carlos Henrique Gondim, da chefe da Divisão de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de 

Assentamento, Anida Soares, do procurador Diogo Tristão e do engenheiro agrônomo Rodrigo Giannini. 
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resultado da diversidade de projetos de reforma agrária, com conflitualidades entre 

campesinato, latifúndio e agronegócio que disputam as terras agrícolas do país. Essa 

permanente disputa territorial forma territórios distintos: territórios camponeses e territórios 

do capital. Territórios esses que representam divergentes modelos de organização territorial 

caracterizados pela biodiversidade e pela monocultura, pela pequena e grande escala, etc. 

Desta forma, essa nova realidade explicita que a reforma agrária deixou de ser uma questão 

setorial e se transformou numa questão territorial. A formação do campesinato brasileiro tem 

acontecido principalmente pelas ocupações e a implantação de assentamentos da reforma 

agrária. Essa disputa ocorre no processo de territorialização e desterritorialização do 

campesinato, latifúndio e agronegócio e, simultaneamente, ganhando formas diferenciadas em 

todas as regiões do país.  

Nesse sentido, a modalidade de Projeto de Desenvolvimento Sustentável - PDS -

(criada pela Portaria/INCRA n° 477/99) a ser aplicado no Assentamento Osvaldo de Oliveira 

se traduz em um exemplo dessa diversidade de assentamentos da Reforma Agrária. 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. Assim sendo, 

nosso objeto de estudo se constitui pelos processos de organicidade das famílias do 

assentamento no modelo do PDS a partir da experiência de extensão universitária junto ao 

MST na realidade do Osvaldo de Oliveira.  

A questão da organização nas últimas décadas tem sido enfatizada como elemento 

que facilita, fortalece e garante o “sucesso” nos processos de desenvolvimento social. 

(GOMES e CUNHA, 2009) Analisamos a organicidade a partir do contexto da luta pela terra. 

Pensar a organicidade do MST
2
 é refletir partindo dos princípios que foram sendo construídos 

desde sua origem: sua prática de luta pela reforma agrária que se baseia em outras lutas pela 

terra de marco histórico no campesinato brasileiro. Desde sua gênese, o MST prima pela 

organização e participação das famílias no processo decisório da luta envolvendo-as e 

garantindo a ligação entre as instâncias de cunho local, regional, estadual e nacional. Logo, o 

fio condutor da organicidade é fazer com que aconteçam movimentos capazes de garantir uma 

sintonia, que perpassa desde o núcleo de base
3
 até a direção nacional do MST. Desta forma, a 

                                                           
2
 Para conhecer a gênese e territorialização do MST ver FERNANDES, 1999. 

3
 O MST em nível nacional começa discutir Núcleo de Base, como forma de organização interna das famílias em 

áreas de Acampamento e Assentamento. O Núcleo de Base, em sua proposta deve ser constituído em torno de 10 
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intenção do movimento é que essa estrutura instale um processo democrático que exige certa 

complexidade no seu funcionamento. Para Caldart (2000), 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 de forma coletiva e 

autônoma com a formação de uma “estrutura orgânica”
 4

 na perspectiva de auto-organização. 

Considerando as diretrizes do INCRA e do MST para a criação, organização e 

consolidação deste modelo de assentamento, algumas questões mostram-se importantes e 

justificam a escolha do objeto desta pesquisa, são elas: quais as possibilidades e os limites do 

processo organizativo de um assentamento agroecológico numa região cujo modelo de 

desenvolvimento rural, historicamente, gerou miséria e degradação ambiental?  Que forças 

sociais atuam de modo decisivo no processo organizativo dos assentamentos agroecológicos? 

Como a questão ambiental é tratada? Que lugar ela ocupa? É possível realizar os princípios da 

agroecologia neste assentamento? Que sentido atribuem os assentados, o Estado e o MST à 

questão ambiental, de maneira geral e, em particular, à agroecologia?  

O interesse em analisar a organicidade do assentamento Osvaldo de Oliveira foi 

provocado pelas experiências como bolsista nos programas de extensão “Universidade 

Itinerante: Formação político-cultural em Direitos Humanos voltada para comunidades rurais 

da baixada fluminense e região norte do estado” no ano de 2013 e “Assessoria interdisciplinar 

em saúde e cidadania a movimentos populares”
5
 em 2014. Essas experiências – que 

                                                                                                                                                                                     
famílias e cada Núcleo elege um coordenador e uma coordenadora para fazer parte da Coordenação do 

Acampamento ou Assentamento. Em 1992, organiza um Manual de Organização dos Núcleos, publicado pela 

Secretaria Nacional do MST em São Paulo. (GOMES e CUNHA, 2009, p.2) 
4
 Por “estrutura orgânica”, o MST entende as instâncias e espaços de discussão no MST: direções (nacional e 

estadual); coordenações (nacional e estadual); setores; núcleo de base; brigadas; grupos de famílias. A estrutura 

orgânica tem como objetivo garantir a organicidade do MST, de modo que aconteça uma funcionalidade em 

âmbito nacional, dando assim o caráter de movimento. Compreendendo como um processo que passa por 

diversas transformações, essa estrutura orgânica sofre alterações no momento em que as famílias se inserem no 

processo e conseguem dinamizar pela realidade vivida, através de suas práticas sociais. Essa estrutura é que vai 

dar “materialidade à práxis” (RIBEIRO, 2004, p. 38). 
5
 A proposta do programa “Universidade Itinerante: formação político cultural em direitos humanos voltada para 

comunidades rurais da baixada litorânea e região norte do estado” tem como alicerce o projeto de extensão 

“Assessoria em questões de cidadania a movimentos sociais e populares: parcerias inter-universidades para a 

gestação de processos de formação política e humana para militantes sociais”, 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 
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possibilitaram idas às comunidades rurais, que lutam pela efetivação da reforma agrária, nos 

acampamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) Osvaldo de 

Oliveira (em Macaé) e Luiz Maranhão (Campos dos Goytacazes) assim como a participação 

no VI Congresso Nacional do MST – foram um laboratório vivo onde a realidade despiu de 

sua aparência escamoteada pelas relações sociais construídas entre sujeitos de classes sociais 

antagônicas. Diante da lente da teoria social crítica apreendida a partir dos diálogos e debates 

impulsionados na formação acadêmica, a unidade entre teoria e prática tornou-se consistente 

dimensão para o pensamento crítico a partir dos elementos oferecidos em sala de aula para 

compreensão da realidade observada e vivenciada. 

A aproximação com essas experiências provocaram muitas dúvidas e inquietações 

nas quais podemos identificar a contradição como elemento presente nos processos 

analisados. Na concepção da tradição marxista a contradição é uma categoria que expressa o 

modo de ser da realidade na qual assume particularidades na sociedade capitalista, logo, em 

suas relações sociais.  

Desta forma, vale salientar a necessária e possível articulação da universidade 

pública com os movimentos sociais de modo que possa se comprometer na construção de 

agendas de trabalho centradas nos interesses e reivindicações das maiorias sociais. Afinal os 

trabalhadores, verdadeiros produtores da riqueza social, raramente se apropriam do 

conhecimento socialmente produzido, ainda que este seja um direito social fundamental. 

Nesse sentido, afirmamos também a função social da Universidade Pública, pois esta pode 

cumprir seu papel com os setores mais desfavorecidos da sociedade, formando não apenas 

profissionais, mas também pessoas e cidadãos que possam vislumbrar uma revolução no 

modo como se dá a vida e se produz o conhecimento científico.   

Partimos da hipótese de que a organicidade 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 perante a sociedade. Tendo em vista o contexto citado – de domínio do 

                                                                                                                                                                                     
Universidades públicas (como a ESS/UFRJ) e Centros de Formação (como a ENFF), na perspectiva dos direitos 

humanos e de cidadania. Essa proposta, sistematizada e cadastrada no SIGProj, foi contemplada com  recursos 

financeiros provenientes do MEC e bolsas da Pró-reitoria de Extensão da UFF (PROEX) para alunos de 

graduação, possibilitando maior força das ações propostas e da formação profissional, política e humana desses 

alunos (MONTEIRO, 2014, p.105). Em 2013, participei como aluna bolsista no processo de execução dessa 

proposta, em estreita vinculação com os programas e projetos que vinham sendo construídos desde 2010. 
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agronegócio e caracterizado pelas graves dificuldades para a elaboração de instrumentos 

políticos de luta contra a estrutura social que vivenciamos –, experiências como essa têm 

contribuído para fortalecer a sua organização política, assim como a projeção autônoma e 

coletiva enquanto assentamento.  

Consideramos que a relevância dos estudos situa-se no sentido de pautar diversas 

possibilidades, na contramão de perspectivas fatalistas diante das adversidades de nosso 

tempo, de construção de perspectivas coletivas que superem a aparência e o senso comum e 

que evidenciem o protagonismo histórico coletivo na busca pela emancipação das diversas 

formas de dominação do capital. Assim, referenciamos a experiência do Assentamento 

Osvaldo de Oliveira, refletindo sobre a memória de seus processos organizativos para 

potencializar o avanço de futuras construções como exemplo para multiplicar experiências 

similares.  

A metodologia utilizada para realização deste estudo teve como base pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo, com vistas a estabelecer uma análise qualitativa do 

objeto pautado. A pesquisa bibliográfica objetivou reconstruir mediações teóricas que 

permitam a discussão do estudo pretendido, situadas no campo da teoria social crítica. 

Realizamos uma pesquisa documental nos arquivos dos programas de extensão em questão, 

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. Já a pesquisa de campo se efetivou através de observação-participante e realização de 

entrevistas, aos fins de identificar elementos que explicitassem o sentido e os desafios do PDS 

na perspectiva dos diversos sujeitos envolvidos, assim como contribuições a partir de 

experiências similares com agroecologia. Entrevistamos uma representante do setor de 

produção da coordenação estadual do MST e quatro integrantes do Assentamento Osvaldo de 

Oliveira.  

No que se refere à organização e exposição do conteúdo – que tem por objetivo 

assegurar uma base teórica sólida que nos possibilite reconstruir as mediações necessárias 

para analisar os dados obtidos –, no primeiro capítulo reconstruímos alguns elementos 

estruturais do contexto societário atual, começando pelos aspectos históricos do capitalismo 

para situar a questão agrária nos dias de hoje e seus rebatimentos na organização das classes 

trabalhadoras. Ressaltamos algumas peculiaridades da formação sócio histórica de países 

periféricos como o Brasil, que são atingidos de forma mais trágica às ofensivas burguesas em 
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curso. Logo após, traçaremos o panorama atual da questão agrária no Brasil e algumas 

considerações sobre a proposta da reforma agrária do MST. Observaremos como esta 

proposta busca representar uma fase de mobilização e organização política do povo, tanto do 

campo quanto da cidade, em torno de um projeto emancipatório que supõe um amplo 

processo de mudanças na sociedade. Por fim realizamos um debate sobre as principais formas 

de conflitos e violência contra os trabalhadores rurais no campo brasileiro, resgatando dados 

que nos permitem dimensionar essa realidade. 

No segundo capítulo apresentaremos a descrição do PDS e a sua especificidade na 

implementação de assentamentos da Reforma Agrária – inserindo-o nos marcos de projetos de 

assentamento ambientalmente diferenciados (PAD) –, suas possibilidades históricas e sua 

relação com os princípios agroecológicos. Assim, recuperamos no primeiro momento alguns 

elementos conceituais dessa modalidade de assentamento e reflexões sobre sua 

implementação na realidade da Fazenda Bom Jardim, para depois pautar considerações sobre 

a conjuntura da questão agrária do estado fluminense e os desafios para consolidação de um 

PDS numa região marcada por profundas desigualdades regionais, por um modelo de 

urbanização concentrador nas periferias urbanas e médias cidades e por uma política voltada 

para grandes projetos de interesse do capital industrial. Essa analise nos permite dimensionar 

melhor os impactos positivos dos assentamentos rurais consolidados no estado do Rio de 

Janeiro. Finalizamos esse capítulo analisando a perspectiva do MST sobre o PDS discorrendo 

sobre como a problemática ambiental vem assumindo novos significados frente às demandas 

e às lutas sociais do movimento.  

 No terceiro capítulo – centrado no objeto da pesquisa – descrevemos e analisamos 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. Ao refletirmos sobre a organicidade das famílias, debatemos sobre as dificuldades e 

avanços produzidos através do complexo processo organizativo. Finalizamos resgatando 

como a reforma agrária pode se constituir “um sonho possível”, através das contribuições da 

proposta de reforma agrária defendida pelo MST que se apresenta como alternativa na defesa 

de um projeto popular e na construção de uma sociedade verdadeiramente emancipada. Nas 

considerações finais procuramos, de forma breve, destacar nossas impressões sobre o 

processo organizativo do PDS Osvaldo de Oliveira, bem como elencar os limites e as 

possibilidades de assentamentos rurais agroecológicos nesta região do Estado.  
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CAPÍTULO 1 – O CONTEXTO CONTEMPORÂNEO E A QUESTÃO AGRÁRIA NA 

ATUALIDADE 

Entender a organicidade de um assentamento no contexto da questão agrária 

brasileira, inserida numa conjuntura em que a crise estrutural do capital tem rebatimentos 

diretos na organização da classe trabalhadora, nas formas de expressão e luta pela ampliação 

de seus direitos e na busca da superação da sociabilidade burguesa, requer um resgate teórico, 

metodológico e sócio-histórico para assegurar uma apropriação das manifestações particulares 

desse assentamento que pretendemos discutir. Afinal, de que tipo de assentamento trata o 

texto? O objetivo desse capítulo é compreender o contexto contemporâneo e seus 

rebatimentos na questão agrária brasileira. 

A complexa dinâmica da totalidade social a partir da centralidade do trabalho nos 

coloca a necessidade de analisar minuciosamente as estruturas da sociedade para além da sua 

aparência que aparece de forma imediata em sua superficialidade. A imediaticidade alienante, 

imposta pelo modo de produção capitalista, conforma mecanismos ideológicos que favorecem 

a manutenção, naturalização e legitimação desse modo histórico de relações entre os homens. 

Assim, resgatamos a teoria social marxista, pois acreditamos que esta seja, até hoje – não de 

forma isolada – a que melhor proporciona categorias para a interpretação da realidade e sua 

transformação. Partimos então de uma discussão sobre as estruturas fundantes da sociedade de 

classes, da sociedade burguesa e sua forma particular no Brasil na perspectiva de apreender as 

características dominantes da concentração da propriedade da terra em nossa realidade, que se 

expressa também nas políticas públicas – particularizando o projeto de assentamento do 

Osvaldo de Oliveira – e que assume novos contornos na atual conjuntura decorrente da 

contrarreforma neoliberal.  

Nesse sentido, atentaremos o nosso estudo para o contexto contemporâneo onde a 

reorganização dos padrões de acumulação dada pela combinação integrada da reestruturação 

produtiva e da política neoliberal expressa a plena fetichização do capital, reificado pela 

globalização financeira. Nesse cenário procuramos situar a problemática da questão agrária e 

a agricultura camponesa, suas particularidades no Brasil, especialmente no estado do Rio de 

Janeiro – onde se encontra o assentamento a ser estudado –, a luta de classes no campo e as 

principais formas de conflito e violência praticadas contra os trabalhadores rurais.  
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1.1 Introdução a alguns aspectos históricos do capitalismo 

 

As contradições entre as classes sociais e suas formas de organização dentro da 

dinâmica ampliada do capital podem ser compreendidas na gênese da constituição histórica 

desse modo específico de produção. Para que a força de trabalho possa ser comprada e 

vendida no mercado, é necessário que o trabalhador seja separado dos meios de produção e do 

produto de seu trabalho. Essa condição é construída num longo processo histórico que teve 

início em moldes de produção anteriores ao capitalismo, que recebeu sua forma final entre os 

séculos XV e XVIII. Engels (2005), ao analisar a origem da propriedade privada e do Estado, 

constata que no período que perdurou a sociedade comunal, as necessidades eram pautadas na 

subsistência do grupo, não existia a necessidade de exploração do homem pelo homem, nem a 

produção de excedente assim como nenhuma instância de poder reguladora das relações 

sociais. 

Historicamente a emergência da propriedade privada da riqueza social marca o 

desenvolvimento das sociedades humanas e está na base das várias formas de disputas e 

guerras que tiveram o objetivo de obtenção e manutenção do poder para conformar formas 

particulares de dominação e exploração da força de trabalho, sendo esta a fonte de produção 

da riqueza. Wood (2001) aponta que a sociedade capitalista não se conformou naturalmente 

como consequência da prática do comércio nos países da Europa Ocidental, pois foi 

necessária a preexistência de fatores como os imperativos do mercado e as condições políticas 

para que o processo constitutivo do capitalismo ganhasse espaço de desenvolvimento. Assim, 

a proletarização da força de trabalho é um movimento dialético de múltiplas determinações, 

pois, 

 

O processo de concentração da terra e de expropriação dos camponeses que 

deu origem ao contingente dos sem terra (visados nas “leis dos pobres”) 

ultrapassou os limites da transformação das terras comunais em propriedade 

privada. Mas inegavelmente os cercamentos permaneceram como o símbolo 

da nova era, na qual o aumento da produtividade no campo veio associado à 

deterioração das condições de vida de uma parcela substantiva da população 

rural, fato que até seus mais ardorosos defensores reconheceram. A perda do 

acesso direto aos meios de produção pela destruição das formas comunitárias 

de uso da terra sujeitou aos imperativos do mercado toda a população rural, 

mesmo os pequenos produtores não expropriados. Por um lado, o 

aparecimento no campo inglês, pela primeira vez numa dimensão 
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historicamente notável, da relação entre o aumento da produtividade e da 

lucratividade associados à propriedade individual plena, isto é, exclusiva e 

excludente. Esta dinâmica já estava instalada na agricultura inglesa antes da 

proletarização da força de trabalho, e foi na verdade responsável por ela. Por 

outro lado, as consequências que ela acarreta: uma vez que todas as relações 

passam a ser “disciplinadas” pelo mercado não há como escapar, nem 

apropriadores, nem expropriados, dos seus imperativos que impulsionam as 

sociedades no sentido inverso do bem-estar das suas populações (WOOD, 

2001, p. 9) 

 

 

 

  Essas condições que possibilitaram a construção de uma nova forma de propriedade, 

diferente das outras sociedades, marcada pela separação do produtor direito dos seus meios de 

produção, é o que Marx (1984) denomina de “período de acumulação primitiva do capital”. 

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. 

Logo, o crescimento da industrialização urbana implica a diminuição da população rural, pois 

a tendência do capital é expropriar a terra como forma de obter lucro, uma vez que é um meio 

de produção (MARX, 1984). 

Assim, as transformações do comércio e da indústria foram resultado da dependência 

dos sujeitos aos imperativos do mercado e do assalariamento da força de trabalho que 

originou o proletariado. A Revolução Industrial finalmente transforma esse trabalhador em 

operário
6
. Assim, a relação com o trabalho – categoria fundante do ser social em que os 

homens planejam e executam o intercâmbio com a natureza para atender suas necessidades e 

ao transformar a natureza transformam a si próprios – se complexifica com a divisão 

sociotécnica do trabalho, transformando necessidades e relações sociais.  

A acumulação primitiva, associada à separação do trabalhador dos meios de 

produção, teve outra característica importante: a criação do mercado mundial e de um 

mercado de força de trabalho, que exigiram e possibilitaram um aumento da produção 

intensificado pela divisão sociotécnica do trabalho. Agora o que se produz não é para 

consumo próprio, mas para vender no mercado. Todos precisam agora se dirigir ao mercado 

para adquirir os bens necessários à vida. Com o amadurecimento do modo de produção 

capitalista, essa forma de relação social se converte no padrão de relacionamento de todos os 

                                                           
6
 Para Marx, o trabalhador é todo assalariado; o operário ou proletário é aquele assalariado que, nas fábricas e no 

campo, com seu trabalho manual, transforma a natureza nos meios de produção e de subsistência sem os quais 

não há sociedade possível (LESSA e TONET, 2011). 
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homens entre si. Essa dinâmica é chamada por Marx (2008) de “lei férrea” em que o capital 

só pode existir sob a forma de sua reprodução ampliada
7
. 

Contudo, crescentes riquezas e misérias, desenvolvimento cada vez maior das 

capacidades humanas e, ao mesmo tempo, produção de desumanidades, são os dois polos 

indissociáveis do desenvolvimento do modo de produção capitalista. Fundamentalmente essa 

é a razão para que a sociedade burguesa marque o surgimento de uma nova forma de relação 

entre os homens. 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. 

Netto e Braz (2008) retomam a constatação de Marx, de que a lei geral da 

acumulação capitalista, como toda lei histórico-social, tem caráter tendencial, na qual 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. Logo, este cresce proporcionalmente com a potência de produção de 

riqueza. Sendo assim, quanto maior o exército industrial de reserva maior será o pauperismo. 

 Essas tendências continuam vigentes e são atuais para entender a realidade 

contemporânea. Por exemplo, ao observarmos os dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) identificamos no Brasil um contingente de pessoas em 

extrema pobreza que totaliza 16,27 milhões de pessoas, o que representa 8,5% da população 

total do país. Embora apenas 15,6% 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%.  

A prova dessa vigência da lei geral da acumulação capitalista, para além de suas 

evidências empíricas, está no debate da chamada “questão social”
8
 desencadeada pelo 

                                                           
7
 Sobre a história da primeira etapa do capitalismo, LESSA e TONET (2011) referenciam os capítulos do livro I 

de O capital (capítulos XI, “Da cooperação”; XII, “Da divisão do trabalho e manufatura”; XIII, “Maquinaria e 

grande indústria”; XXIV, “A assim chamada acumulação primitiva”); parte III do livro Do socialismo utópico ao 

socialismo científico de Friedrich Engels e O Manifesto Comunista de Marx e Engels. 
8
 Para os assistentes sociais, é central o debate sobre questão social. Entre os vários textos que situam esse 

debate, vale consultar: José Paulo Netto, 5 notas a propósito da “questão social (Temporalis. Ano II, Nº 3, 

janeiro a junho de 2001, ABEPSS, Brasília); Marilda Vilela Iamamoto, A questão Social no Capitalismo 

(Temporalis. Revista da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, Brasília, v. 2, n. 3, 

jan/jun de  2001a, p. 9-31); Otávio Ianni, A questão Social (São Paulo em Perspectiva. São Paulo: v. 5, 1991, p. 

2-10. Disponível em http://www.scielo.br); Maria Carmelita Yazbek, Pobreza e exclusão social: expressões da 

questão social no Brasil. (Temporalis: Revista da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, 

Brasília, v. 2, n. 3, jan/jun. 2001, p. 33-40). 

http://www.scielo.br/
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capitalismo. 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. 

Essa contradição 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 na queda tendencial da taxa de lucro
9
. O resultado 

da dinâmica desse processo é produção de crises econômicas cíclicas. A partir de Netto e Braz 

(2011) identificamos que a história do capitalismo é a história de uma sucessão de crises 

econômicas; estas são inerentes e funcionais ao modo de produção capitalista porque 

constituem a engrenagem para sua recuperação econômica e a retomada da taxa de lucro. 

Analisemos no próximo item as respostas que o sistema capitalista produz para nutrir a lógica 

de sua reprodução na atualidade.  

 

 

1.2 A questão agrária no contexto capitalista contemporâneo  

 

O cenário internacional marcado pela crise estrutural do capital (MÉSZÁROS, 2007) 

caracteriza um reordenamento para recuperar seu ciclo produtivo. Ficam mais explicitas 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”.  

Na virada da década de 1960 para 1970 ocorreu uma nova fase de crise do capital 

com o colapso do ordenamento financeiro mundial. Esse processo se manifestou na 

desvinculação do dólar do ouro, no aumento dos preços do petróleo em 1973 e 1975, 

evidenciando também o esgotamento do padrão fordista-keynesiano (caracterizado pela 
                                                           
9
 Sendo a fonte do lucro o trabalho humano que ao ser explorado fornece mais valor, pois o salário corresponde 

apenas ao tempo socialmente necessário para a reprodução de sua força de trabalho, ou seja, o trabalhador não 

recebe integralmente o produto de seu trabalho; parte da riqueza que produziu é apropriada pelo capitalista que 

contratou sua força de trabalho. Sobre a exploração do trabalhador no modo de produção capitalista consultar o 

volume I de O Capital, (capítulo VII “Processo de Trabalho e Processo de Produção de Mais Valia” de Karl 

Marx. 
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rigidez do processo produtivo e pela intervenção reguladora “democrática” do Estado) em 

conter as contradições próprias do capitalismo. Nos termos de Mészaros (2007, p.59): 

 

 

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). 

 

 

A particularidade do capitalismo contemporâneo consiste no fato de estar 

“destruindo as regulamentações que lhe foram impostas como resultados das lutas do 

movimento operário e das camadas trabalhadoras” (NETTO & BRAZ, 2011, p.235). Em 

nome da “flexibilização” é priorizada a supressão de direitos sociais e as garantias ao 

trabalho, e em escala mundial visa-se romper com todas as travas extra-econômicas e 

sociopolíticas aos seus movimentos. No intuito de obter a maior liberdade possível, as 

corporações monopolistas se empenham para a inteira desregulamentação das atividades 

econômicas. É importante destacar que esse reordenamento político e econômico é 

processado de diferentes formas nos diversos países, mas de forma mais destrutiva nos países 

considerados periféricos
10

.  

Essa estratégia foi fomentada pela divulgação maciça de um conjunto ideológico de 

teses conservadoras, sob a designação de neoliberalismo. A partir dessas novas configurações 

são produzidas novas relações de classe e de poder na sociedade, no que conhecemos como 

capitalismo contemporâneo. A política neoliberal prevê que: 

 

a estabilidade monetária deve ser a meta suprema de qualquer governo. Para 

isso seria necessária uma disciplina orçamentária, com a concentração dos 

gastos com bem-estar, e a restauração da taxa natural de desemprego, ou 

seja, a criação de um exército de reserva de trabalho para quebrar os 

sindicatos (ANDERSON, 1995, p.9). 

 

 

                                                           
10

 Ao longo do último século tais países tiveram designações variadas: países coloniais, países semicoloniais, 

países subdesenvolvidos, países dependentes, países periféricos, países do Terceiro Mundo, países emergentes 

etc. Alguns autores passaram a usar a posição “Norte/Sul” nos anos mais recentes para designar a distinção entre 

países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, remetendo-se ao fato de que a maioria dos subdesenvolvidos 

encontra-se no hemisfério sul (NETTO & BRAZ, 2011, p.196)  



24 
 

De acordo com Netto e Braz (2011) o que se pode denominar de ideologia neoliberal 

compreende uma concepção de homem competitivo e calculista e uma concepção de 

sociedade como meio do homem realizar seus propósitos privados fundada na ideia da natural 

e necessária desigualdade entre os homens e na noção de liberdade de mercado. O programa 

neoliberal caracteriza um conjunto de valores, normas e procedimentos políticos para atender 

as imposições da nova etapa do capitalismo. Nesse sentido, o conjunto de receitas econômicas 

e programas políticos que começam a ser impostos a partir dos anos 1970 induzem mudanças 

sócio-culturais, políticas e econômicas.  

Nos ajustes operados na esfera estatal temos o denominado processo de 

contrarreforma do Estado caracterizando “uma reação teórica e política veemente contra o 

Estado intervencionista e de bem-estar” (ANDERSON, 1995, p.9). No Brasil, a ofensiva 

neoliberal é iniciada pelos governos de Collor (1990-1992) e de Itamar Franco (1992-1995) e 

consolidada pelo Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), com a privatização de diversas 

empresas estatais, aumento do desemprego, desmonte dos direitos sociais e medidas de ajuste 

que afetam as conquistas históricas da classe trabalhadora. Refletindo esse momento sombrio, 

as forças políticas radicalmente democráticas eclodidas ao longo da década de 1980 sofrem 

um refluxo com a retração dos movimentos sociais e das formas de organização coletiva da 

classe trabalhadora de perspectivas reais de construção de uma sociedade emancipada. A 

privatização e a transnacionalização da economia passam a imperar as relações sócio-

econômicas. Os defensores dessa política afirmam que o gasto excessivo com políticas sociais 

e a limitação dos mecanismos de mercado por parte do Estado são a causa da crise fiscal e 

uma ameaça à liberdade dos cidadãos e à vitalidade da concorrência, da qual dependeria a 

prosperidade de todos
11

. Nesse sentido é necessário reorientar a lógica da competição e do 

individualismo e o Estado passa a atuar mais fortemente na garantia de valorização do capital, 

dispondo de fundo público para as demandas lucrativas, privatizando seus bens e serviços e 

diminuindo funções que respondem à satisfação de direitos sociais. Ao proclamar a 

necessidade de um “Estado mínimo”, o que pretendem o projeto do capital e seus 

representantes, é um “Estado mínimo para o trabalho e máximo para o capital” (NETTO & 

BRAZ, 2011). 

A recomposição capitalista contemporânea constitui parte das respostas sistêmicas 

dadas a esse quadro de crise, produzindo um intenso processo de contrarreformas que 

                                                           
11

 O principal percursor dessa reação teórica e política contra o Estado Intervencionista e de bem-estar é 

Friedrich Hayek. Seu texto de origem é O caminho da Servidão, escrito em 1944, onde encontram-se as ideias 

centrais da proposta neoliberal. Cf. Anderson (1995) 
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conseguiu alcançar condições muito favoráveis para a retração das conquistas históricas e das 

condições objetivas de organização da classe da trabalhadora. Diante desse contexto sombrio, 

os ataques às organizações históricas dos trabalhadores ocorrem tanto pela via do consenso, 

quanto pela via da coerção, reforçando também o quadro de desregulamentação do trabalho e 

a precarização dos empregos. É estabelecido um novo padrão produtivo no contexto pós-

guerra - o toyotismo-  que tem como princípio a produção em consonância com a demanda, 

novas formas de gestão da produção e da força de trabalho, com avanços tecnológicos, no 

qual é estimulado o envolvimento dos trabalhadores pela “participação” (mediante a 

utilização de “equipes de trabalho”), demonstrando o empenho do capital em quebrar a 

consciência de classe desses sujeitos para conformar padrões de valores e comportamentos 

neoliberais. 

Esse processo caracteriza a chamada reestruturação produtiva que tem por base a 

reordenação dos processos de trabalho, pela via da flexibilização da produção, readequando-a 

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. 

Uma das estratégias da burguesia para reorganizar a economia é o aumento na esfera 

financeira, em detrimento da esfera produtiva e comercial. As medidas protecionistas são 

desmontadas para a abertura do capital financeiro-especulativo internacional. Desse modo, as 

políticas sociais terão sua natureza também reorientada pelo domínio do capital financeiro, 

restringindo-se seu sentido universal – agora caracterizada pelos famigerados programas 

paliativos, compensatórios, residuais e focalizados. David Harvey (2004) constata que a face 

contemporânea do capitalismo 

 

 

Foi em tudo espetacular por seu estilo especulativo e predatório. 

Valorizações fraudulentas de ações, falsos esquemas de enriquecimento 

imediato, a destruição estruturada de ativos por meio da inflação, a 

dilapidação de ativos mediante fusões e aquisições e a promoção de níveis 

de encargos de dívidas que reduzem populações inteiras, mesmo nos países 

capitalistas avançados, a prisioneiros da dívida, para não dizer nada da 

fraude corporativa e do desvio de fundos [ ... ] decorrente de manipulações 

do crédito e das ações (HARVEY, 2004, p. 123). 

 

 

A expansão do processo de financeirização e a reestruturação das relações de 

produção estabeleceram uma reorganização geográfica e espacial da nova economia mundial 

em busca da recuperação da sua taxa de lucro. A valorização desse processo se dá sob a forma 
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fictícia, baseado na promessa de apropriação de uma determinada fração de valor sem lastro 

material, ou seja, que ainda nem foi produzido. É proveniente desse setor financeiro a maior 

parte de detenção de títulos da dívida pública de países situados na periferia do capitalismo. 

Para vislumbrar esse processo, podemos analisar o orçamento federal brasileiro de 

2013: observamos que é reservado 900 bilhões de reais (correspondente a 42% do Orçamento 

Geral da União) para o pagamento de juros e amortizações da dívida pública, enquanto estão 

previstos, por exemplo, 71,7 bilhões para educação, 87,7 bilhões para a saúde e 5 bilhões para 

a reforma agrária
12

.  

É importante ressaltar que os organismos criados após a 2° Guerra Mundial, como o 

Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), ditam pacotes econômicos que 

determinados países devem implantar, como requisito para a negociação da dívida externa. 

Tais pacotes tocam fundamentalmente nas políticas sociais: são reavivados os preceitos 

liberais ao estabelecer que o Estado deve prover o mínimo de recursos financeiros para a 

prestação de políticas sociais sendo que, inclusive, o fundo destinado a tais políticas (via 

tributos e contribuições) são realocados para interesses privados de investimento econômico, 

através da desvinculação de receitas da união (DRU)
13

. 

Os capitalistas parecem ter obtido êxito disseminando a ideia que “não nos resta nada 

a fazer”. Todavia, o seu fracasso expressa-se no falido alcance do seu objetivo central: 

permanência de altas taxas de crescimento estável. As taxas de lucros permanecem ordinárias 

e as crises se multiplicam, reduzidas frequentemente sob a forma de crises financeiras 

localizadas: são as crises típicas da financeirização (NETTO & BRAZ, 2008). 

As condições de vida e as condições de organização política dos trabalhadores são 

diretamente atingidas com as consequências desse quadro. Vale destacar, dentre os 

desdobramentos 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, o aumento da 

                                                           
12

 FATORELLI, Maria Lúcia. Orçamento federal de 2013: 42% vai para a dívida pública. Disponível em 

http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/513556-orcamento-federal-de-2013-42-vai-para-a-divida-publica-

entrevista-especial-com-maria-lucia-fattorelli. Acesso em 18 de janeiro de 2013. De acordo com Vigna e Bicalho 

(2011) o corte de recursos para a reforma agrária pode sinalizar aos ruralistas e grileiros de terras que o governo 

dá sinais de que desconhece o potencial das políticas publicas de acesso a terra. Neste sentido, há uma 

incongruência entre a disposição do governo em erradicar a pobreza e não garantir a segurança alimentar do país. 

Para que isso ocorra o governo tem que aumentar os recursos e a infraestrutura que sirva à agricultura familiar e 

aos assentamentos de reforma agrária.  
13

 A DRU foi um mecanismo criado no âmbito do plano real e que desvincula 20% das receitas de impostos e 

contribuições sociais tornando um mecanismo de manipulação orçamentária prorrogado constantemente via 

proposta de emenda constitucional no parlamento brasileiro (BEHRING E BOSCHETTI, 2008). 
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exploração do trabalho feminino e infantil, a desregulamentação das condições de trabalho e 

intensos ataques ao movimento sindical combativo e movimentos sociais anti-sistêmicos
14

. 

Os rebatimentos extremamente prejudiciais para a organização dos trabalhadores 

diante dos efeitos da flexibilização e mobilidade do capital desenvolveu condições mais 

perversas de controle do trabalho em todo o mundo globalizado, com o desemprego estrutural 

e a fragmentação da classe trabalhadora. Assistimos o surgimento de novas formas 

precarizadas de trabalho e o desenvolvimento de estratégias de sobrevivência por parte dos 

trabalhadores desempregados. A luta pela sobrevivência tornou-se ainda mais complexa, 

limitada, acirrada, pragmática, revelando condições efetivas para práticas individualistas, 

fragmentadas e despolitizadas, destituindo a dimensão de solidariedade de classe. Essa 

transformação na organização das lutas se expressa no movimento da consciência de classe 

como expressão do movimento da própria classe (IASI, 2011), assim: 

 

 

Partindo dessa perspectiva, o destino da consciência está inevitavelmente 

ligado ao destino de classe: se esta consegue em seu processo de formação se 

constituir na luta de classes como força autônoma, pode produzir momentos 

de consciência de classe que expressam tal autonomia: se a classe consegue 

em sua ação superar a sociedade do capital, pode gerar as bases para uma 

nova consciência; mas se a classe sofre uma derrota, se politicamente não 

consegue ir além dos limites do sociometabolismo do capital, a consciência 

acompanha o acomodamento, refluindo e se desconstituindo novamente em 

alienação (IASI, 2011, p.17). 

 

 

As respostas que buscamos em nosso trabalho estarão pautadas exatamente neste 

movimento da classe/consciência
15

 para entendermos como se constituiu a organicidade do 

assentamento Osvaldo de Oliveira no primeiro ano de conquista da emissão de posse da terra 

reivindicada para fins de reforma agrária pelo MST. Neste sentido, a análise do caminho 

percorrido para esta conquista, inclui os sujeitos coletivos protagonistas, as estratégias e 

desafios para a sua implementação e consolidação.  

                                                           
14

 Segundo Wallerstein (2005) vivemos numa era de manifestações anti-sistêmicas e desde a década de 1960 

esses movimentos são divididos em dois tipos diferentes: os chamados movimentos sociais e os movimentos 

nacionais. Para uma abordagem reflexiva sobre movimentos anti-sistêmicos vale consultar : WALLERSTEIN, I. 

M. O que significa hoje ser um movimento anti-sistêmico. In: LEHER, R.; SETÚBAL, M. (Org.). Pensamento 

crítico e movimentos sociais: diálogos para uma nova práxis. São Paulo: Cortez, 2005. p.263-276. 
15

 Não há um movimento de classe descolado do movimento da consciência, ou seja, “a consciência só pode 

acompanhar a dialética do ser social, ora a frente, ora atrás, mas sempre em relação ao ser que a abriga” (IASI, 

2011, p. 71). 
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Dentre as consequências mais graves que a “nova” reprodução do capital tem 

causado destaca-se o desgaste profundo da força e da organização do trabalho, impactando na 

subjetividade humana e na crescente degradação do meio ambiente que coloca em xeque a 

saúde e a existência humana. São diversos os desdobramentos desencadeados nesse caminho 

de globalização da pobreza: acirramento da precarização, violência, mercantilização da vida, 

especulação imobiliária, aumento da militarização seguida de repressão, desastres ambientais, 

etc. Apesar de todas as restrições colocadas no vigente imperialismo hegemônico global 

devemos aprofundar a análise das condições necessárias para reverter esse quadro e apontar a 

existência de diversos espaços de resistência frente à barbárie instaurada nessa realidade. 

Em relação ao desenvolvimento rural, a política neoliberal para a reforma agrária tem 

sido elaborada no sentido de solucionar a “questão da terra” através da “propriedade privada” 

- a chamada reforma agrária de mercado -. De acordo com Girard (2009), o modelo agrícola 

neoliberal se caracteriza pela concentração, domínio pelas grandes corporações, prejuízo dos 

agricultores, direcionamento para o grande estabelecimento agrícola, favorecimento dos 

países desenvolvidos em detrimento dos subdesenvolvidos, intensificação da especialização 

da produção, incentivo à monocultura, degradação ambiental e aumento da pobreza. Uma 

reestruturação deste modelo requer, em primeiro lugar, a equalização entre países 

desenvolvidos e países “subdesenvolvidos”, pois este é o principal elemento que incentiva a 

desintegração do campesinato pela diferenciação espacial. Por seu caráter totalmente 

excludente, predatório e concentrador, o modelo agrícola neoliberal impõe limites a 

alternativas de desenvolvimento agrícola. 

Neste sentido, a base do modelo agrícola neoliberal é o agronegócio. Segundo Welch 

e Fernandes (2008) o agronegócio “é um complexo de sistemas que compreende agricultura, 

indústria, mercado e finanças. O movimento deste complexo e suas políticas formam um 

modelo de desenvolvimento econômico controlado por corporações transnacionais” (WELCH 

e FERNANDES, 2008, p.165). 

Assim, o agronegócio é caracterizado pela diminuição do controle da produção pelo 

agricultor. As atividades do agricultor são reduzidas ao momento da produção e ele depende 

de empresas e intermediários para oferecer suporte (fornecimento de insumos, máquinas, 

técnicas de produção) para a venda e transformação da produção, alongando o circuito e 

diminuindo os lucros e a independência do agricultor. O agronegócio necessita de uma 

concentração crescente para se sustentar. Segundo estes autores, o agronegócio é controlado 

pelo capital e tem dominado tecnologias e políticas agrícolas. Ou seja, o campesinato pode 
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produzir no interior do agronegócio, porém de forma subalterna, pois esta é uma condição 

determinada pelo capital.  

Do ponto de vista técnico, a estratégia modernizadora foi fundamentada no 

desenvolvimento da chamada Revolução Verde que propôs uma intensa mecanização da 

agricultura com a produção de plantas que “correspondem” à atuação dos agrotóxicos, 

proporcionando um aumento na produção de alimentos e a implantação do modelo de 

monocultura. Nessa concepção, a pesquisa e o desenvolvimento dos modernos sistemas de 

produção foram orientados para a incorporação de “pacotes tecnológicos”, tidos como de 

aplicação universal e destinados a maximizar o rendimento dos cultivos em situações 

ecológicas profundamente distintas. Pretende-se com isso elevar ao máximo a capacidade 

potencial dos cultivos proporcionando as condições ecológicas ideais, eliminando com 

agrotóxicos os competidores e predadores naturais e fornecendo os nutrientes necessários sob 

a forma de fertilizantes sintéticos. A lógica implícita nesse mecanismo é o controle das 

condições naturais por meio da simplificação e da máxima artificialização do ambiente, de 

forma a adequá-lo ao genótipo, para que esse possa efetivar todo seu potencial de rendimento 

(SARADÓN, 1996). 

Com efeito, a Revolução Verde, na verdade significou uma forte degradação 

ambiental e humana, que através do efeito ideológico propagado tenta nos convencer de que 

não há alternativas para quem não pode pagar uma alimentação orgânica e que a única forma 

de acesso ao alimento para essa parcela da população é aquela amplamente contaminada com 

o uso dos agrotóxicos. Além de não resolver o problema da fome, a Revolução Verde também 

aumentou a dependência de sementes e a concentração fundiária impactando negativamente 

nos saberes populares. No Brasil esse “pacote” foi implantado durante o período da ditadura 

empresarial-civil-militar, e resultou no atual modelo predominante e predatório de agricultura: 

o agronegócio.  

Os setores de produção de insumos e de transformação industrial, as instituições e os 

mecanismos de financiamento e crédito, dos circuitos da comercialização e da estrutura dos 

mercados sofreram uma drástica reestruturação para atender as exigências de consolidação e 

reprodução em larga escala do modelo imposto. Assim como as instituições de ensino 

agronômico e técnico, por meio de mudanças adaptativas, com a pretensa formação de 

pesquisadores, experts, extensionistas e outros profissionais segundo a filosofia da Revolução 

Verde. Além disso, o Estado definiu um amplo e complexo conjunto de instrumentos de 

intervenção – leis, regulamentos, programas e instituições – que passou a favorecer a 
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expansão e a consolidação do processo modernizador no terreno técnico-científico e a regular 

as relações sociais e os conflitos resultantes das mudanças na organização social e técnica da 

produção agrícola (ALMEIDA, 1993). 

Induzida pelos padrões produtivos da Revolução Verde, a tendência à 

homogeneização das práticas produtivas, à simplificação e à artificialização extremada do 

meio natural, acarretaram impactos ambientais que se propagaram a todos os ecossistemas do 

país: devastação de florestas e campos nativos; degradação dos solos agrícolas; 

comprometimento da qualidade e da quantidade dos recursos hídricos; empobrecimento da 

diversidade genética dos cultivares, plantas e animais, e contaminação de alimentos 

consumidos pela população (ALMEIDA, 2001). 

Desta forma, o novo estágio do capitalismo globalizado teve enormes influências e 

consequências no campo, na configuração do campesinato e na agricultura. Várias empresas 

transnacionais se instalaram em países periféricos como o Brasil e passaram a controlar 

inicialmente as agroindústrias de insumos (como fertilizantes e agrotóxicos), depois máquinas 

de fábricas agrícolas e agroindústrias de alimentos nos diversos setores. Logo, tomaram o 

controle mundial das chamadas “commodities”
16

 além da introdução de sementes 

transgênicas
17

. Hoje o mercado de muitos produtos agrícolas é praticamente todo dominado 

pelo oligopólio de algumas empresas transnacionais como a Monsanto, Cargill, Bayer, Basf, 

Syngenta, as mesma que controlam o mercado de sementes transgênicas no mundo 

(STÉDILLE, 2011). Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO) dez empresas são donas de 73% das sementes de todo o mundo. 

De acordo com Oliveira (2001), esse conjunto de sistemas regulado pelo lucro e pelo 

mercado mundial, entendido como agronegócio, é uma forma de inserção da elite brasileira no 

capital mundial. A inserção cada vez maior do país no agronegócio deriva do seu papel no 

interior da lógica contraditória do capitalismo mundializado. 

O mesmo processo que promoveu a modernização da agricultura, com seus efeitos 

ambientais predatórios, engendrou, de forma igual, a fragmentação e a decomposição social e 

econômica da pequena agricultura familiar. Segundo a FAO (1995) estima-se que dos 6,5 

milhões de explorações agrícolas familiares existentes no Brasil, cinco milhões estejam 

confrontados com uma situação precária ou de total marginalidade.  

                                                           
16

 Commodities são produtos agrícolas padronizáveis como soja, milho, arroz, café, grãos, trigo, etc, orientadas à 

exportação. 
17

 Esse tipo de semente permite que as empresas tenham propriedades sobre elas, registrando as mutações 

genéticas como um novo organismo vivo, regido pela lei de patentes (STÉDILE, 2011). 
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A ideologia do crescimento econômico e a associação entre interesses do governo 

visando à captação de divisas públicas via exportação de commodities agrícolas, de grupos do 

agronegócio, em busca do lucro crescente e imediato, tem respaldado politicamente a 

expansão dos latifúndios monocultores e a agricultura industrial imposta na realidade 

brasileira. Leroy (2011), ao analisar territórios e bens comuns, constata que esse processo 

avança cada vez mais por meio de conquistas territoriais destruidoras de ecossistemas e de 

meios e modos de vida de populações rurais. 

Várias fábricas de celulose do Hemisfério Norte foram transferidas para o Brasil 

fugindo das restrições ambientais impostas em seus países de origem, dado o caráter poluente 

de suas atividades, pois essas plantações destroem a biodiversidade e agridem o meio 

ambiente ao exaurir a água do solo. Dessa forma, “o celeiro do mundo” abrigou essas 

empresas que compraram grandes extensões de terra para iniciar plantações monocultoras de 

pínus e eucalipto para exportar celulose. Verificamos nos últimos anos que as empresas 

transnacionais e os fundos de investimentos estrangeiros passaram a investir nas usinas de 

etanol para ter controle dessa fonte de energia renovável aumentando em grande proporção as 

aquisições de terra. Assim, “Estima-se que o capital estrangeiro controla mais de 40 milhões 

de hectares de terra no Brasil” (STÉDILLE, 2012, p.28). 

Desta forma, evidenciamos que o mercado capitalista envolve integralmente os 

países do planeta levando à chamada “mundialização do capital” ou “globalização”
18

. No 

contexto da chamada “guerra fria”, com a queda do “socialismo real”, o capital também 

investe contra a organização proletária propagando o discurso de que o marxismo e o 

socialismo seriam incapazes de explicar a complexidade do mundo contemporâneo. As 

categorias, princípios e valores para pensar a realidade e as transformações societárias a partir 

do método materialista histórico e dialético, presentes na obra de Marx são vistas como 

arcaicas pelo pensamento hegemônico. O contexto atual, vivenciado no plano global, marcado 

pela crise das ciências sociais, pelo surgimento do pensamento pós-moderno considera que a 

crise vivida na sociedade atual – marcada pela substituição do trabalho vivo pelo trabalho 

morto, desemprego estrutural, apelo à competição e individualidade exacerbada, perda de 

identidade e consequentemente desconhecimento da genericidade humana – não poderia ser 

respondida através dos antigos paradigmas e suas categorias de trabalho, exploração, classes 

sociais e luta de classes. Portanto, para a compreensão pós-moderna, os paradigmas potenciais 
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 Para uma leitura sobre Uma outra Globalização vale a leitura de Milton Santos. Por uma outra globalização: 

do pensamento crítico a consciência universal. Rio de Janeiro-São Paulo, Editora Record, 2001. 
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para interpretar e intervir na realidade estariam centradas no sujeito e não no objeto, ou seja, 

não haveria relação dialética entre esses elementos. 

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. Pois nunca antes na história da 

humanidade tivemos condições de desenvolvimento das forças produtivas tão avançadas para 

promover uma humanidade plena, mas por causa da lógica imposta pela reestruturação 

produtiva em tempos de automação da produção (expresso no novo padrão de acumulação 

flexível) o caminho que seguimos é em marcha acelerada para um desastroso processo de 

desumanidade. 

 

 

 

1.3 Configurações atuais da questão agrária no Brasil e a proposta de reforma agrária 

do MST 

 

Neste item pretendemos articular a conjuntura supracitada com a questão agrária no 

Brasil. Nesse sentido, procuramos trazer breves considerações sobre as formas de atuação do 

capital no meio rural brasileiro, delineando suas principais características, que configuram 

determinadas tendências e condições para a luta diante da proposta de reforma agrária do 

MST.  

Segundo Stédile (2011), ao contrário dos processos históricos ocorridos na formação 

do capitalismo dos países centrais da Europa e nos Estados Unidos, a burguesia industrial 

brasileira tem origem na oligarquia rural, conservando traços patrimonialistas. O país tem 

como herança histórica a exploração das riquezas naturais, por meio da apropriação privada 

do solo brasileiro desde o período colonial, a exploração e o extermínio dos povos que aqui 

habitavam e a escravização de negros trazidos da África. A invasão e a dominação por meio 

da força e da violência possibilitaram o controle absoluto da terra, dos povos e dos bens da 

natureza existentes em nossa região, no chamado processo de colonização. Desta forma, o 
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país foi submetido à exploração de riquezas naturais geridas de acordo com interesses 

colonialistas, com leis impostas pela metrópole desrespeitando a forma como era organizada a 

vida dos povos originários desde séculos atrás. 

O trato dado à questão agrária e o desenvolvimento da agricultura revelam a forma 

de transição do capitalismo nas diferentes sociedades. Nos países de capitalismo central, a 

democratização do acesso a 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. Nos países de capitalismo periférico como o Brasil, 

essa transição se deu pelo alto, onde a modernização da economia ocorreu de forma gradativa 

afastando os trabalhadores das relações políticas e dos processos decisórios, especialmente do 

meio rural. Essa situação fundamenta a opção pelo latifúndio monocultor e o privilégio de 

classes que tem rebatimentos na economia e na sociedade brasileira até os dias atuais 

(STÉDILE, 2011). 

Vale salientar que a degradação ambiental, associada às desigualdades sociais, está 

presente como elemento constitutivo do processo de desenvolvimento agrícola brasileiro. Mas 

é, sobretudo a partir da década de 1960
19

, aprofundada na década de 1970, que a crise 

socioambiental se intensifica sem precedentes, como resultado das rápidas e profundas 

transformações ocorridas na organização socioeconômica, física e técnica do espaço rural. As 

mesmas foram promovidas com o objetivo de modernizar o setor agrícola, de forma a 

aumentar a oferta de alimentos e de produtos exportáveis, além de liberar recursos humanos e 

fornecer capital para o setor urbano-industrial (ALMEIDA, 2001). 

No entanto, no contexto das mudanças que tiveram como consequências a 

modernização tecnológica das atividades agropecuárias, o aumento de produtividade, a 

agroindustrialização, a redução drástica da população rural em relação à urbana, a expansão 

da fronteira agrícola, conforme discutimos no item anterior, a demanda por terra permaneceu. 

Mesmo diante de uma forte repressão aos movimentos sociais, que marcou a ditadura 

empresarial-civil-militar no Brasil, a demanda por reforma agrária foi sufocada, mas não 

deixou de se fazer presente, nutrida por lutas que ocorriam de forma desconcentrada 
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 No final dos anos 1950 e início dos anos 1960, no contexto da industrialização do país, a questão fundiária 

começou a ganhar espaço e ser debatida pela sociedade. No início do regime militar tentou-se dar o primeiro 

passo para a realização da reforma agrária no país, editando o Estatuto da Terra e criando o Instituto Brasileiro 

de Reforma Agrária (Ibra) e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (Inda). Em 4 de novembro de 

1966, instituiu-se o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) que não saiu do papel. Em 9 de julho 

de 1970, criou-se o Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), resultado da fusão do Ibra com o Inda. 

(MORISSAWA, 2001) 
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(MEDEIROS, 2002). Vale destacar a atuação da Comissão Pastoral da Terra (CPT), 

Movimento dos Agricultores Sem Terra do Oeste do Paraná (Mastro), Movimentos dos 

Agricultores do Norte do Paraná (Mastes), Movimento dos Agricultores Sem Terra do 

Centro-Oeste do Paraná (Mastreco) e o Movimentos dos Agricultores Sem Terra do Litoral do 

Paraná (Mastel) 
20

 (MORISSAWA, 2001,p.121). 

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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 O estado do Paraná foi um dos principais estados alvos do processo de expulsão de camponeses, no qual em 

1975 teve como agravante, “a construção da Hidrelétrica Binacional de Itaipu que levou à desapropriação de 

mais de 12 mil famílias de oito municípios do extremo oeste do Estado” (MORISSAWA, 2001, p.121). Essas 

organizações posteriormente passaram a integrar o MST. 
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Desta forma, modernização da agricultura atua no sentido de transformar grandes 

latifundiários em empresários capitalistas e os projetos de colonização
21

 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. Em entrevista à imprensa, em 2010, o 

presidente do Incra estimou que havia até o momento cerca de 27 milhões de hectares de 

terras nas mãos de empresas de origem industrial, comercial ou financeira (Stédile, 2011, 

p.45)  

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: a moderna e a atrasada.  

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 políticos
22

. Todavia cabe ressaltar que mesmo processos desarticulados e 

pontuais, 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 
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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). 
22

 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. 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 de uma ampla reforma agrária juntamente com uma revisão da política agrícola, de forma a 

criar um forte setor reformado baseado na agricultura familiar. 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. 
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condições de vida dos assentados, bem como para um importante crescimento da renda 

familiar. 

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 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. 

Pesquisa do Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (IPEA), de 2007, mostrou que em 

2006 havia no país cerca de 21,7 milhões de pessoas em extrema condição de pobreza, sendo 

que aproximadamente 9 milhões de pessoas em áreas rurais. 

Para Girardi (2009) os problemas que compõem a questão agrária estão ligados, 

sobretudo ao processo de diferenciação e desintegração do campesinato. A principal 

consequência da desintegração do campesinato é a pobreza do camponês, sua baixa qualidade 

de vida e dependência de fatores externos para conseguir produzir e permanecer no seu 

estabelecimento. Contudo, apesar da desintegração ser um processo intenso pelo qual o 

campesinato tem passado, ele não tem como único destino o desaparecimento.  

Ainda de acordo com Girardi (2009), podemos afirmar que o capitalismo, no seu 

desenvolvimento contraditório, utiliza formas não capitalistas de produção, e por esse motivo, 

ao mesmo tempo em que destrói o campesinato, também o recria. Todavia esta recriação é 

controlada pelo capital. Exemplos deste tipo de recriação são: o arrendamento da terra, 

compra da terra e a “integração” dos camponeses na produção para a agricultura capitalista, 

como produtores de cana de açúcar e tomate no Rio de Janeiro (principais culturas comerciais 

do estado). Além destas formas de recriação, Fernandes (2001) defende que os movimentos 

camponeses têm demonstrado que o campesinato também é capaz de se recriar a partir de sua 

luta.  
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A formação do campesinato brasileiro tem acontecido principalmente pelas 

ocupações e assentamentos, principais formas materializadas da luta pelo direito à terra. 

Grande parte dos assentamentos ocorre em virtude da pressão realizada por grupos sociais 

organizados, como o MST. Nessa experiência, famílias inteiras são convocadas, muitas sem 

qualquer tipo de associação formal ao movimento, e a participação pode começar em qualquer 

momento e envolver pessoas das mais diferentes origens e percursos. Na região sudeste esse 

processo é mais tenso diante da disputa com o agronegócio devido à região ser de grande 

interesse para o capital industrial na dinâmica da financeirização.  

Diante dessa tensão, o pensamento neoliberal busca propagar a ideia de que a 

superação do conflito só é possível via mercado. A corrente denominada de Paradigma do 

Capitalismo Agrário (PCA) propõe uma ruptura com o Paradigma da Questão Agrária 

(PQA)
23

, pois a solução se daria por meio da integração dos camponeses ao mercado e ao 

capital com a execução de políticas públicas determinadas, dirigidas e desenvolvidas pelo 

Estado. A abordagem sobre a questão agrária com base em autores ligados ao PQA promove 

uma leitura que considera novos elementos que contribuem para o debate atual como a 

globalização, o neoliberalismo, o agronegócio e a crise ambiental, pois considera dois 

territórios distintos: o campesinato e o latifúndio e agronegócio. Estes últimos são 

compreendidos como único território porque cooperam e coordenam ações na concorrência 

com o campesinato.  

Os desdobramentos da expansão do capitalismo do espaço agrário recaem na 

monopolização da terra sob o domínio do capital com o discurso do desenvolvimento e da 

modernização como forma de superar o “velho” e “atrasado” com a implantação de 

tecnologias que configuram o agronegócio. Segundo Lima (2010), é impulsionada a 

subordinação e sujeição da pequena produção ao capital através da dependência da indústria 

de insumos, maquinários, assistência técnica e às políticas creditícias. 

Essa tremenda força política tenta impedir que a realidade do campo brasileiro seja 

esplanada como de fato é. Um país que tem intensificado a concentração fundiária, que 

aumenta o número de famílias acampadas nas beiras das rodovias e dentro de latifúndios, que 

aumenta em escala gigantesca a pobreza no campo e na cidade assim como a expropriação e a 

exclusão. A mídia nacional mostra a existência de conflitos, mas não aprofunda o debate 
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 Girard, no Atlas da Questão Agrária Brasileira, ao analisar questão agrária e campesinato nos indica que os 

trabalhos sobre questão agrária são orientados segundo diferentes paradigmas cujo entendimento está sujeito à 

definição do conceito de campesinato. Há o Paradigma da Questão Agrária (PQA) e o Paradigma do Capitalismo 

Agrário (PCA). Sobre o PCA vale consultar o trabalho de Abramovay (1992) e a respeito do PQA, Lênin (1982) 

e Kautsky (1986). 
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sobre suas causas. Até comprova a precarização dos assentamentos, mas não comenta as 

razões políticas e econômicas dessa realidade. A mídia procura convencer a sociedade que o 

problema são os movimentos camponeses, destacando o MST, por causa de sua amplitude e 

seu poder de espacialização e territorialização (FERNANDES, 2001). Desta forma, tentam 

convencer a opinião pública, políticos e cientistas que os problemas são os conflitos e não 

suas causas.  

Esse quadro fica ainda mais explícito ao analisar os dados sobre a estrutura fundiária 

nos últimos anos. Segundo Relatório do Banco de Dados da Luta pela Terra (DATALUTA) 

Brasil 2012, entre 1998 e 2012, a estrutura fundiária brasileira foi acrescida de 181,5 milhões 

de hectares e entre 2011 e 2012 este aumento foi de 6,3 milhões de hectares. De acordo com o 

Censo Agropecuário 2006 divulgado pelo IBGE, o índice de concentração de terra aumentou 

em quase todos os Estados, sobretudo nos Estados com maior presença do capital na 

agricultura como nas regiões Centro Oeste, Sudeste e Sul. Com isso constatamos que a 

concentração da propriedade da terra vem aumentando cada vez mais. 

Segundo Silva (2012) os dados do IBGE ainda nos mostram que cerca de 70% dos 

alimentos que vão para a mesa do povo Brasileiro vem da agricultura camponesa (chamada 

oficialmente de agricultura familiar). Esse grupo é composto por famílias proprietárias de até 

4 módulos fiscais
24

. Segundo o INCRA, 90% das propriedades rurais brasileiras que possuem 

até 4 módulos fiscais, são familiares, porém detêm apenas 24% das terras.  

Apesar do pouco crédito e pouca terra, esse setor é extremamente importante do 

ponto de vista econômico, pois alimenta o país. A produtividade por área é quase o dobro da 

obtida pelos monocultivos do agronegócio. Segundo dados do IBGE, a pequena propriedade 

obtém uma renda média de R$ 677,00 (seiscentos e setenta e sete reais) por ha, enquanto a 

grande propriedade alcança apenas R$ 368,00 (trezentos e sessenta e oito reais). Do ponto de 

vista social, gera 15 empregos a cada 100 há, enquanto a grande propriedade gera apenas 1,7. 

Todavia esse setor é pouco valorizado pelo governo brasileiro. Os avanços ocorridos nas 

políticas públicas ainda têm sido muito insipientes. 

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 
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 A dimensão de cada classificação é medida segundo dados declarados pelo proprietário e varia de região a 

região. Para o minifúndio a dimensão é até um módulo rural (área média de 14 há), a pequena propriedade entre 

1 a 3 módulos (área média de 66 ha), médias propriedades entre 3 a 5 módulos (área média de 300 ha) e grandes 

propriedades superior a 5 módulos (área média de 2440 ha). (Cadastro do Incra-Classificação segundo dados 

declarados pelo proprietário e de acordo com a Lei Agrária/1993). 
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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 dessa conjuntura sombria, o MST propõe que além da desapropriação de 

grandes latifúndios improdutivos, ocorra uma reorganização da produção agrícola pautada em 

princípios agroecológicos
25

, 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 produção agrícola orientada pelo enfoque ecológico e participativo; o 

manejo sustentável da água e da irrigação; a garantia de políticas públicas agrícolas; o acesso 
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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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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 (implantado em 1999) e discutir os avanços, potencialidades e 

limites desse novo modelo de gestão de assentamentos, tendo como referência o estudo 

realizado sobre o pré-assentamento Osvaldo de Oliveira, no município de Macaé; primeiro no 

Estado do Rio de Janeiro a adotar esse modelo.  

 

 

 

1.4 Algumas considerações sobre a luta pela terra e os conflitos no campo 

 

Analisamos neste item as principais formas de conflito e a violência contra os 

trabalhadores rurais no campo brasileiro. As condições atuais de existência do campesinato 

brasileiro se expressam como uma das fragmentações do mundo do trabalho para fazer frente 

aos monopólios do capital sobre os territórios. O cenário atual vem sendo marcado por 
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desigualdades profundas no campo que têm conduzido ao acirramento dos conflitos sociais e, 

consequentemente, ao crescimento da violência. 

Na perspectiva de avanço do agronegócio no campo há uma forte tendência por parte 

do capital em negar a persistência do camponês, haja vista que este tem um significado 

histórico e político imprescindível em seu processo de territorialização como espaço de luta e 

de reprodução enquanto existência contrária aos territórios do capital. (LIMA, 2012, p.137)  

Como identifica Junior (2003), há uma metamorfose do camponês em agricultor 

familiar pelo capital com o discurso da utilização de recursos técnicos e da integração do 

mercado. Não basta negar o camponês e substituí-lo pelo agricultor familiar para 

automaticamente homogeneizar e ocultar as contradições e os conteúdos dos sujeitos sociais, 

pois conforme avançam as relações capitalistas, o camponês resiste travando lutas contra o 

capital com sua territorialização e materialização das condições objetivas de permanência de 

sua existência. Assim, o capitalismo se apropria do trabalho camponês através da sujeição da 

renda da terra e da produção ao capital em vez do pagamento de salários. Em contrapartida 

não se pode desprezar o papel político do campesinato, que como classe não se sujeita ao 

capital, mas busca formas de resistir a ele através da luta de classes por territórios que lhes 

asseguram permanência.  

Os conflitos em torno da terra produzem múltiplas formas de lutas protagonizadas 

por trabalhadores rurais, camponeses sem terra, quilombolas, indígenas, seringueiros, etc., que 

compõem o leque dos sujeitos que enfrentam a desigualdade social advinda do padrão de 

produção agrícola imposto pelo avanço do agronegócio no campo. O MST é uma grande 

referência na constituição desses processos, dada à especificidade de sua organicidade, agenda 

de lutas e experimentos de formação política através de seus esforços auto-organizativos
26

.  

A Comissão Pastoral da Terra (CPT), desde sua criação em 1975, desempenha um 

papel importante na criação e fortalecimento de movimentos camponeses. Desde a década de 

1980 documenta a ocorrência de conflitos e violência no campo brasileiro, publicados em um 

relatório impresso intitulado “Conflitos no Campo Brasil”, paralelo a manifestos e relatos de 

diversos casos de violência contra a pessoa, posse e propriedade de camponeses e 

                                                           
26

 Há inúmeros artigos, dissertações, teses e livros sobre o MST, sua história e suas lutas. Não iremos nos 

remeter a nenhum deles em especial, a não ser em alguns momentos que consideramos importante. Mas, 

ressaltamos que nos valemos, principalmente, das seguintes contribuições: Fernandes (1999); Stedile e 

Fernandes (1999); Stedile (2011) Bogo (2003); Morissawa (2001); Gonçalves (2005); além de publicações de 

autoria do próprio MST: jornal, revista, cartilhas, panfletos, Internet, etc 
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trabalhadores rurais. Optamos pela acepção de violência dada por Michaud citada por Campos 

(2010) em que  

 

Há violência quando, numa situação de interação, um ou vários atores agem 

de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando danos a uma ou 

várias pessoas em graus variáveis, sejam em integridade física, em sua 

integridade moral, em suas posses ou em suas participações simbólicas e 

culturais (CAMPOS, 2010, p.19).  

 

 

As publicações da CPT nos fazem compreender melhor os dados, pois permitem o 

contato mais sensível com esta realidade, trazendo informações sobre a situação de crianças, 

homens e mulheres do campo, assim como retratam a luta dos camponeses brasileiros e a 

violência por eles sofrida. Mais do que índices numéricos e análises estatísticas, os dados a 

seguir são lidos como representação da luta pela terra e da violência sofrida pelos camponeses 

e trabalhadores do campo; representam famílias que foram exploradas, excluídas, violentadas 

e que ficam à sorte sem casa, sem comida, sem água. Certamente os dados não abrangem a 

totalidade, que é mais violenta e desigual, mas compreendem parte significativa da realidade e 

tornam possível a mensuração e dimensionamento da violência sofrida pelos camponeses com 

a finalidade de estudá-la. Oliveira (2001) chama essa configuração de “barbárie da 

modernidade”. Outro instrumento importante, na reconstrução de dados da luta pela terra no 

campo brasileiro é o DATALUTA
27

, a partir do qual podemos apreender um quadro geral 

sobre o índice de ocupações, número de assentamentos, estrutura fundiária e atuação dos 

movimentos socioterritoriais.  

Os conflitos são entendidos pela CPT como “ações de resistência e enfrentamento 

que acontecem em diferentes contextos sociais no âmbito rural, envolvendo a luta pela terra, 

água, direitos e pelos meios de trabalho e produção” (CPT, 2013, pg.10). Esses conflitos 

ocorrem entre classes sociais, entre trabalhadores ou por causa da ausência e má gestão de 

políticas públicas. Há conflitos por terra, conflito pela água, conflitos em área de garimpo e 

conflitos sindicais.  

                                                           
27

 As pesquisas desenvolvidas pela Rede DATALUTA resultam de um convênio de Cooperação entre o LAGEA 

(Laboratório de Geografia Agrária) e o Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária (NERA) da 

Universidade Estadual Paulista, da Faculdade de Ciências e Tecnologia - Campus da UNESP de Presidente 

Prudente. O banco de dados e as pesquisas no âmbito do DATALUTA foram iniciados em 1998, sob 

coordenação do professor Bernardo Mançano Fernandes. 
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Os conflitos por terra são caracterizados pela CPT como “ações de resistência e 

enfrentamento pela posse, uso e propriedade da terra e pelo acesso a seringais, babaçuais ou 

castanhais” (CPT, 2013, pg.10), envolvendo assentados, quilombolas, indígenas, pequenos 

proprietários, ocupantes de terra, posseiros, etc. Estão classificados na categoria de conflitos 

por terra as ocupações e os acampamentos. As ocupações são entendidas como ações 

coletivas das famílias sem terra, que por meio destas reivindicam terras que não cumprem a 

função social ou ações coletivas de indígenas e quilombolas que reconquistam seus territórios, 

diante da demora no processo de demarcação das áreas que lhe são asseguradas por direito 

pelo Estado. Acampamentos são ações coletivas, localizados no campo ou na cidade, onde as 

famílias sem terra organizadas reivindicam assentamentos, logo, são espaços de luta e 

formação (CPT, 2013). 

De acordo com Boulos (2012) – que reflete sobre as ocupações urbanas – estas ainda 

são tratadas de modo muito negativa mesmo com a gravidade do problema de moradia no 

país, pois, com a influência de visões fabricadas pela mídia, as pessoas que participam de 

ocupações de terrenos e prédios vazios são tidas como vândalos, baderneiros, vagabundos, 

invasores e ladrões. Se atentarmos para história, veremos que os invasores são os grandes 

proprietários que além de “saquear” terras públicas ainda fazem acordos com o governo para 

usar recursos públicos em prol de seus interesses.  Segundo dados do censo do IBGE e 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) há mais gente sem casa do que casa 

sem gente. Paradoxal, não? A valorização e a especulação imobiliária são resultados 

históricos do movimento de industrialização e urbanização e tem desencadeado nos dias 

atuais um processo de remoção compulsória de diversas comunidades face ao contexto de 

megaeventos e projetos dessa especulação imobiliária.  

 

No nosso caso, as ocupações de terras vazias são no Brasil, ao mesmo tempo 

legítimas e legais. A principal das leis de nosso país, a Constituição Federal, 

afirma nos artigos 5 e 170 que toda a propriedade tem que cumprir uma 

função social. O que é isso? Toda propriedade tem que ter algum uso, seja 

para moradia, produção ou qualquer outro que traga benefícios para a 

sociedade. Os grandes terrenos e prédios vazios, usados para a especulação 

imobiliária, não tem nenhuma função social. Sua única função é encher os 

bolsos de uns poucos proprietários (BOULOS, 2012, p.45). 
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Segundo Relatório DATALUTA Brasil 2012, de 1988 a 2012 ocorreram 8.189 

ocupações de terra com o total de 1.221.658 famílias. Dentre os 116 movimentos 

socioterritoriais que realizaram ocupações de terra no Brasil entre 2000 e 2012, 23 realizaram 

ocupações em 2012, sendo que, em ordem de maior número que famílias que participaram de 

ocupações, o MST está em primeiro lugar, com a participação de 13.862 famílias, a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) em segundo, com 

1.053 famílias e os movimentos indígenas em terceiro, com a participação de 816 famílias; 

por sua vez, os três têm sido os principais responsáveis por famílias em ocupações desde 

2005. Sobre o local de ocorrência dessas ocupações, o MST é o mais territorializado, com 

ações em quase todos os estados. 

Os conflitos e a violência por terra se mostram desigualmente distribuídos no 

território brasileiro, com maiores índices presentes na região norte, especialmente Amazônia, 

Nordeste e Centro Oeste. Com isso, a violência no campo brasileiro coincide com regiões 

onde os movimentos socioterritoriais são mais atuantes.  

Os dados da CPT
28

 de 2013 registram 763 conflitos de terra no Brasil (menor que 

2012 em que foram registrados 816), sendo que ocorreram 230 ocupações, 14 acampamentos 

com 435.075 pessoas envolvidas, das quais 29 foram assassinadas
29

. Os movimentos sociais 

foram responsáveis por 244 conflitos e isso revela que a maioria dos conflitos não vem de 

baixo, são provocados pela ação de fazendeiros, grileiros, madeireiros, empresários ou 

mineradores através de assassinatos ou expulsões, ou ainda pela ação do Poder Público, 

através de ações do Poder Executivo e do Judiciário por meio de prisões e ações, em sua 

maioria truculenta, de despejo.  

Aproximadamente 100 (94,5) famílias foram expulsas mensalmente em 2013 sem 

nenhuma mediação jurídica. O poder público é amplamente acionado para a defesa da 

propriedade privada, sobretudo dos grandes latifundiários. Em relação a 2012, o número de 

despejos diminuiu atingindo 6358 famílias. O número de pessoas presas apresentou um 

                                                           
28

 O banco de dados da CPT é dinâmico e por isso os dados são constantemente atualizados. As informações 

publicadas nos cadernos são acrescidas e/ou corrigidas de acordo com documentos e informações que chegam ao 

setor de documentação mesmo após a publicação dos dados. Desta forma, os dados que utilizamos podem diferir 

de outras publicações que tenha como base a CPT.  

29  Em relação ao MST, vale lembrar o triste massacre de Corumbiara (1995) e de Eldorado do Carajás (1996). 

Além das repressões que se repercutem na grande mídia, não deixemos também de recordar e pautar os 

extermínios regionais e locais como o assassinato de Cícero Guedes e Regina dos Santos (assentados e militantes 

do MST/RJ) no início do ano de 2013 pelas forças latifundiárias na região de Campos dos Goytacazes-RJ. 
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aumento de 44,4% em relação a 2012 (passando de 99 para 143), 46 dessas prisões ocorreram 

no estado do Rio de Janeiro
30

 (CPT, 2013). 

O relatoria da CPT ainda revela que cerca de 45 conflitos por terra e água em 2013 

foram registradas em áreas diretamente ligadas às obras do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), como no Porto do Açu e Comperj no Rio de Janeiro. Os sem-terra e 

assentados, em 2013, aparecem em segundo lugar entre as categorias envolvidas em conflitos, 

representando 36% do total das categorias que sofreram violência em luta pela terra, logo 

atrás das populações tradicionais. Na região sudeste, os sem-terra se destacam com 64,5% do 

total das categorias envolvidas em conflitos da região. Em mais de 50% dos casos não foi na 

condição de vítimas, mas de protagonistas de ações de ocupações, predomínio que não ocorre 

em nenhuma outra região.  

Diante desse quadro percebemos que os conflitos por terra vinculados às ações 

governamentais em prol da aceleração do desenvolvimento e no entorno das áreas dos 

megaprojetos, relaciona claramente, a questão da reforma agrária à questão regional-nacional. 

Por conseguinte, isso demonstra cabalmente que o modo como está se dando a inserção do 

Brasil na ordem global está promovendo um violento processo expropriatório, sendo os dados 

revelados pela geografia dos conflitos um registro eloquente.  

Nesse sentido, de que modo o modelo de gestão de um assentamento da reforma 

agrária baseado no Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) – cujo objetivo é também 

evitar o arrendamento ou venda de lotes pelos assentados e possibilitar o uso e o manejo 

adequado dos recursos naturais –, conseguirá se consolidar numa região onde o sentido da 

reestruturação produtiva em curso transforma a terra em um meio de exportação de 

commodities e vendida ao mundo como centro especializado de alto valor agregado?  De que 

forma garantir o desenvolvimento social, cultural e econômico das famílias estabelecidas no 

projeto uma vez que as políticas contemporâneas de reforma agrária visam apenas à 

distribuição terras, não oferecendo, de modo suficiente, a infraestrutura necessária para que 

as famílias assentadas possam efetivamente alcançar êxito? Quais os desafios encontrados 

                                                           
30

 O grande número de pessoas presas no Rio de Janeiro está ligada à causa indígena e assinala um fenômeno 

novo que tende a se tornar cada vez mais relevante. Trata-se da reterritorialização urbana das populações 

indígenas onde hoje se encontra, segundo a FIBGE, 54% do total da população brasileira autoidentificada como 

indígena. A tentativa de retomada do antigo Museu do Índio, nas imediações do estádio do Maracanã, foram 

duramente reprimidas pelo governo estadual, fazendo valer novamente os interesses dos grandes grupos 

empresariais em detrimento de grupos sociais subalternizados (CPT, 2012). 
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pelas famílias? Quais os limites e possibilidades encontradas? Quem são essas famílias e 

como interpretam o PDS e o materializam em suas ações?  

Sem condições e intenção de respondê-las, colocamos essas questões no debate com 

o fim de atentar para o momento central que representam os assentamentos. Diversas são os 

desafios e possibilidades a serem desdobrados no processo dos assentamentos. Partindo da 

ação pedagógica transformadora dos movimentos sociais camponeses, com particularidade da 

experiência do MST, evidenciamos que a luta de classes vai além do antagonismo capital 

versus trabalho, pois este movimento tem desde sempre contribuído na manutenção do tema 

da reforma agrária no cenário político brasileiro.  

Realizando essa busca de fios categoriais, teóricos e sócio-históricos, procuramos 

esboçar uma análise conjuntural que nos dê elementos necessários para uma problematização 

das nossas experiências de extensão, no sentido de que os aspectos intrínsecos ao capitalismo 

contemporâneo e suas heranças históricas particulares indicarão a necessidade de ampliação e 

qualificação da gestação de processos formativos que permitam compreender a essência desse 

movimento, seus desafios e limites submersos de complexidade. 
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CAPÍTULO 2 – O PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: 

EMBATES E DILEMAS 

Este capítulo tem por pretensão realizar uma descrição da forma 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).  

Em outras palavras, pretendemos analisar o PDS, tendo em vista suas possibilidades 

históricas de consolidação a partir dos questionamentos ao modelo de desenvolvimento 

atrelado ao capital transnacional e imperialista. Somente com a apreensão dos elementos 

presentes nesse contexto, poderemos compreender o PDS como resposta para a materialização 

dos princípios agroecológicos e da garantia de renda e produção para as famílias.  

Para entendermos como o PDS efetua um salto em relação aos projetos de 

assentamentos convencionais, procuramos indicar alguns elementos que permitem identificar 

o que caracteriza um projeto de assentamento diferenciado, que se compromete a utilizar a 

terra de forma a manter e resgatar a vitalidade ecossistêmica local. Somente reconstruindo as 

mediações entre a construção de um projeto de assentamento ambientalmente diferenciado e a 

crescente organização dos trabalhadores em torno desse projeto, poderemos compreender a 

emersão de todo um processo de desenvolvimento econômico, social e ambiental.  

Cabe colocar que para refletirmos mais concretamente sobre o processo de 

consolidação do PDS na realidade do pré-assentamento, utilizamos as entrevistas realizadas 

com um membro da coordenação estadual do MST-RJ, do setor de produção – referenciado 

como (E1) –, e com 4 integrantes da comunidade do Osvaldo de Oliveira que estiveram 

presentes nas atividades de formação teórica e prática que estão sendo realizadas para 

viabilização das condições de vida e produção agropecuária das famílias, destacando-se nas 

intervenções colocadas e contribuindo para a legitimidade dessas atividades no pré-

assentamento – referenciados como (E2), (E3), (E4) e (E5).  
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2.1 – Descrição do PDS e suas expressões particulares na implementação de 

assentamentos da Reforma Agrária  

Segundo Gonçalves e Fernandes (2012), a implantação de assentamentos no Brasil 

ocorre de forma bastante 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 infra-estrutura dos assentamentos. Desta forma “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” (Idem, 2012, p.1). 

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).  

 

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: 
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a – O atendimento às especificidades regionais de forma a resgatar o valor 

econômico, cultural e social das florestas, várzeas, mangues e 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. 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 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 (INCRA, 

Relação de Projetos de Reforma Agrária).  

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 em que 

destaca-se a atuação de Chico Mendes
31

. 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:  

 

                                                           
31

 “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.” (MONTEIRO, 2014, p.53).  
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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 diferenciados
32

. 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.  

                                                           
32

 Disponíveis nos portais do INCRA e do MMA, no setor LEGISLAÇÂO. 
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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. 

 

 

A seguir apresentamos um quadro atual aproximado dos PADS: 

 

PROJETO DE REFORMA AGRÁRIA IMPLANTADOS ou RECONHECIDOS PELO 

INCRA, POR TIPO DE PROJETO – 2003 – 2009 

TIPO N° 

PROJETOS 

N° FAMÍLIAS ÁREA 

(Hectares) 

Projetos de Assentamento/PA 

Convencionais – Total 

2.693 411.086 8.130.666 

Projetos Ambientalmente Diferenciados 

– Total 

446 118.395 34.218.824 

 Projeto Agro-Extrativista/PAE 

(Incra) 

276 65.254 8.284.046 

 Projeto de Desenvolvimento 

Sustentável/PDS (Incra) 

103 7.570 3.047.531 

 Projeto Agro-Florestal/PAF 

(Incra) 

6 1.050 286.080 

 Reserva do Desenvolvimento 

Sustentável (MMA) 

12 4.652 9.042.667 

 Reserva Extrativista/RESEX 

(MMA) 

41 38.824 10.581.078 

 Floresta Nacional/FLONA 

(MMA) 

8 1.045 2.977.422 

TOTAL GERAL 3.139 529.481 42.349.490 

Fonte: (LEPRI, 2011, p.16) 

 

 

A modalidade de Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS), criada pela 

Portaria/INCRA n° 477/1999 “visa entender anseio do governo, dos movimentos sociais e das 

populações sem terra no sentido de conciliar o assentamento humano de populações não 

tradicional, em áreas de interesse ambiental, com a promoção do desenvolvimento 

sustentável.” (BRASIL, 2000) 

De acordo com a proposta de estabelecimento das famílias de parte da Fazenda Bom 

Jardim encaminhado ao procurador da república de Macaé, o Projeto de Desenvolvimento 
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Sustentável (PDS) Osvaldo de Oliveira, reconhecido pelo INCRA em maio de 2014, é o 

primeiro assentamento em modelo agroecológico do estado do Rio de Janeiro 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 Macaé. 
33

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. 

Em conformidade com a metodologia para implantação do PDS, o pré-assentamento 

Osvaldo de Oliveira cumpriu com o primeiro passo, ao identificar e selecionar a área 

mediante a vistoria da área pleiteada pelo INCRA, em conjunto com os pleiteadores, 

trabalhadores e órgãos ambientais interessados no processo. Essa comissão analisou, além das 

condições de aproveitamento do imóvel, sua aptidão, o potencial de seus recursos naturais, a 

vocação dos ocupantes e das populações do entorno e proximidades e demais características 

que sejam importantes para o sucesso do projeto. Esse trabalho contou com a colaboração da 

Secretaria de Agricultura de Macaé, a Empresa de Assistência Técnica Extensão Rural 

(EMATER), a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (PESAGRO), 

a Cooperativa Agropecuária dos Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais do 

Assentamento Celso Daniel (COOPMAC), funcionários do INCRA (da superintendência 

regional, da divisão de desenvolvimento sustentável e departamento de desenvolvimento) e de 

agricultores que concederam entrevistas
34

.  

 A proposta de estabelecimento de parte da Fazenda Bom Jardim pelas famílias do 

acampamento Osvaldo de Oliveira encaminhado ao procurador da república de Macaé visa 
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 Confira a imagem do mapa da Fazenda Bom Jardim do uso e ocupação do solo no Anexo 1 e registro 

fotográfico da fazenda no Anexo 2. 
34

 O objetivo das entrevistas foi captar a forma como os agricultores familiares da região praticam agricultura, 

sua tecnologia, a área que exploram, os rendimentos físicos que obtêm e a renda familiar e por trabalhador que 

geram com as atividades agrícolas e pecuárias. Conhecendo a realidade dos sistemas de produção que vigoram 

na região, verifica-se que as produtividades encontradas em campo diferem das que aparecem nos manuais, mas 

ilustra, de forma realística, a situação que deverão enfrentar os futuros assentados, impedindo dessa forma que 

estes se aventurem em projetos inviáveis e financiamentos que não podem ser reembolsados, como acontece 

quando se estimam índices exagerados de produtividade ou que são gerados em ambientes diferentes aos da 

agricultura familiar das regiões do entorno dos assentamentos. Buscaram-se para isso áreas e agricultores que se 

localizassem no entorno próximo da Fazenda Bom Jardim, num raio de menos de 50 km da mesma e que 

possuíssem terras com fertilidade dos solos, topografia e clima semelhantes ao da fazenda a ser desapropriada. 

As entrevistas foram feitas nos seguintes locais e assentamentos: Celso Daniel (Município de Carapebus), 

Bendizia (Macaé) e Visconde (Casimiro de Abreu), do ITERJ- Fazenda Domingos (Conceição de Macabú) e 

com agricultores familiares independentes nos distritos de Sana (Macaé), Cabeceiras do Sana (Macaé) e Córrego 

do Ouro (Macaé) (Proposta de Pré-Projeto de Parcelamento Fazenda Bom Jardim, INCRA, agosto 2012). Esse 

processo de construção das entrevistas foi protagonizado pelo setor de produção do MST, destacando-se também 

a contribuição da Secretaria de Agricultura de Macaé na marcação das mesmas.  
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acomodar 78 famílias numa pequena parcela da Fazenda Bom Jardim, uma área em torno de 

20 ha que representa 1,21% da área total da propriedade registrada pelo Laudo Agrônomo de 

fiscalização (2006). 

O próximo passo é o cadastro das famílias, que se caracteriza como instrumento de 

inscrição dos candidatos que fará o levantamento de dados e informações gerais dos mesmos, 

sendo que o INCRA considerará, preferencialmente, as famílias indicadas pelas entidades 

representativas (movimento social). Esse cadastro é sujeito à aplicação de um questionário 

pelo INCRA e, por conseguinte, a seleção dos trabalhadores a serem assentados – que deve 

ocorrer de forma rigorosa –, observando a legislação em vigor, e uma série de normas, como, 

por exemplo, se o (a) candidato (a) já teve terra em outras localidades e os motivos pelos 

quais a terra foi abandonada, se tem noção da importância da floresta para a humanidade, se 

tem interesse em trabalhar o processo de desenvolvimento sustentado - nos moldes do PDS - 

se tem alguma experiência com organização trabalhadora etc. Esse questionário foi aplicado 

entre os dias 26 e 27 de julho e 2 e 3 de agosto de 2014, sendo um processo avaliado de forma 

positiva pelos assentados, pois o INCRA reconheceu que há famílias dispostas a trabalhar 

dentro dos requisitos do PDS na área da Fazenda, destacando o trabalho que a UFF vem 

realizando junto às famílias.  

Serão consideradas efetivamente assentadas as famílias classificadas pelo Sistema de 

Informações de Projetos de Reforma Agrária (SIPRA) e selecionadas conforme o perfil 

estabelecido para o projeto.  

 

 

A elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Assentamento 

(PDA) será feita com a participação das famílias assentadas, assessoradas 

por técnicos do INCRA. Neste deverá ser considerado maior ênfase às 

questões ambientais devendo necessariamente para isso, contar com a 

participação dos órgãos e entidades ambientais em todas as suas fases 

decisórias (MDA, 2006, p.27).  

 

 

 

Na construção do PDA deverá estar contido um Plano de Utilização (PU) nos moldes 

do aprovado para os PAE´s, que será aprovado pelos órgãos ambientais e pelo INCRA. 

 

Neste processo caberá às entidades representativas dos moradores o papel de 

mobilizar, promover as discussões, articular com possíveis parceiros 

(ONG´s, etc), que possam contribuir com a elaboração do PDA. Os órgãos 
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ambientais e o INCRA terão o papel de, baseado na legislação vigente, 

orientar, assessorar e avaliar o plano elaborado (MDA, 2006, p.28). 

 

 
 

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 um plano de acompanhamento do PDS Osvaldo de Oliveira
35

. Entre os 

principais eixos de atuação estão previstos intercâmbios e vivências, dentre as quais 

destacamos: a participação na 13º Jornada de Agroecologia realizada na Escola Milton 

Santos, em Maringá (PR); o intercâmbio com a experiência do também PDS, Assentamento 

Mário Lago, em Ribeirão Preto (SP); a visita à Fazendinha Agroecológica da Embrapa 

Agrobiologia, em Serópedica (RJ).  

Entre os dias 4 e 6 de julho pudemos acompanhar a visita das famílias do pré-

assentamento Osvaldo de Oliveira, representantes do assentamento Marli Pereira da Silva, em 

Paracambi, e dos integrantes dos acampamentos Irmã Doroty (Quatis, sul do estado) e Luis 

Maranhão (Campos, região Norte) à experiência do Assentamento Mário Lago, também um 

PDS, em Ribeirão Preto. Nela foi possível dialogar sobre a experiência com as famílias 

assentadas, com o promotor que acompanhou o processo de regularização da área e um 

doutorando da UFSCar, que construiu sua pesquisa de mestrado sobre Reforma Agrária e 

Desenvolvimento Sustentável. Nessa experiência pudemos refletir como a luta pela Reforma 

Agrária no Brasil passa pela questão ambiental e como o PDS deve ser um projeto no qual 

toda a sociedade, as entidades ambientalistas e as demais organizações populares são 

parceiras e devem apoiar sua criação e consolidação, pois se trata de um projeto de 

conservação e recuperação ambiental de áreas, até então, degradas pelo agronegócio.  

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. Os assentamentos implementados pelo governo federal e também 

por outras esferas governamentais (estadual e municipal) têm sido alvos de diversas críticas 

                                                           
35

 Esse plano de acompanhamento é coordenado pelo seguinte grupo de acompanhamento: Prof. Dr. Ramiro 

Dulcich (UFF –Rio das Ostras), Profa. Dra. Marília Campos (UFRRJ), Profa. Dra. Mariana Trotta (UFRJ), 

Diego Fraga (MST), Pablo (INCRA/RJ), Natália Souza – Gestora Ambiental/MS em Desenvolvimento Rural 

(Cooperar).  
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por parte dos estudiosos do assunto e por diversos outros segmentos da sociedade, uma vez 

que as políticas contemporâneas de reforma agrária visam apenas à distribuição terras, não 

oferecendo, de modo suficiente, as infra-estruturas necessárias para que as famílias assentadas 

possam efetivamente alcançar êxito.  

Nesse sentido, o desenvolvimento dos assentamentos fica comprometido e favorece a 

disseminação de argumentos que defendem a não necessidade de se fazer à 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 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. 

 

 

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. 

... 

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 

http://cupuladospovos.org.br/2012/05/nos-queremos-uma-onu-para-os-povos-e-nao-para-as-corporacoes/
http://cupuladospovos.org.br/2012/05/nos-queremos-uma-onu-para-os-povos-e-nao-para-as-corporacoes/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossocialismo
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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 artificias, 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. 

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 procura responder. Apesar dos 

seus limites, o PDS pode constituir-se num padrão para os futuros assentamentos de reforma 

agrária. Precisamos puxar os freios desse abismo, antes que seja tarde demais. 

 

 

 

2.2 A conjuntura da questão agrária no estado do Rio de janeiro e os desafios para a 

consolidação de um PDS 

 

Este item visa debater como 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. 

Ao tentarmos reconstruir um breve balanço da agricultura e da política agrária no 

estado do Rio de Janeiro identificamos, que nos últimos anos, vem avançando o que Ribeiro 

(et all 2002) denomina de processo de desagriculturalização, caracterizado pela continuidade 

do processo de esvaziamento do meio rural, a ampliação da concentração fundiária e a 
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redução da importância da agricultura, tanto em relação à produção, à área e especialmente ao 

emprego (AGB Rio, 2012). 

Junto a esses fatores, 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 atividades agrícolas, levaram a um número intenso de violentos 

conflitos agrários, principalmente na região da Baixada Fluminense
36

.  

Segundo os dados do Censo Agropecuário 2006 do IBGE, o Rio de Janeiro já 

apresentava um índice de 61,2% de urbanização em 1940 e de 96% em 2000. O Censo 

também revela a redução do número e da área de estabelecimentos assim como as matas e 

florestas, indicando o avanço do desmatamento. Verifica-se também uma queda paulatina no 

índice de pessoal ocupado, o que muitos autores atribuem à crise da produção canavieira
37

, 

mas que reflete também a eliminação de estabelecimentos agropecuários e a pecuarização dos 

restantes.  

Os dados sobre a produção agrícola fluminense revelam a crescente insegurança 

alimentar presente nessa região, cada vez mais dependente da importação dos alimentos 

básicos de outros estados ou países, resultado de um modelo agrário concentrado no latifúndio 

improdutivo, e de um modelo de urbanização concentrador de gente e miséria nas periferias 

urbanas e nas médias cidades do interior fluminense (AGB Rio, 2012).  

Não por casualidade, o Estado redirecionou o uso do solo da atividade agrária para a 

indústria e os serviços no século XX. Porém o padrão de desenvolvimento urbano-industrial 

adotado é marcado por profundas desigualdades regionais, concentrando a riqueza em 

determinadas regiões. A população fluminense imersa no século XXI vem sofrendo com a 

política voltada para os grandes projetos de interesse para o capital industrial, como nos revela 

o exemplo do Arco Metropolitano, COMPERJ, Porto do Açu, Porto de Sepetiba, Hidrelétricas 

de Simplício e Anta e Complexo Logístico e Industrial Farol-Barra do Furado. 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 

                                                           
36

 A história da luta pela terra no Rio de Janeiro 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. 
37

 Principal cultura estadual na segunda metade do século XX que não escapou ao processo de 

desagriculturalização nas últimas décadas, apesar da relativa recuperação nos últimos anos se nos atentarmos nos 

processo de falência e desativação de Usinas em 2010 do grupo Othon (AGB Rio, 2012, p.10). 
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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. 

 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 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 
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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 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: 

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 (128,31 
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Módulos 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 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. Uma necessidade 

que identificamos ao longo desse processo 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 



61 
 

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 capitalismo.  

A seguir sistematizaremos e dialogaremos com a perspectiva do MST sobre o PDS, 

para, posteriormente, realizarmos uma análise sobre a organicidade das famílias do pré-

assentamento Osvaldo de Oliveira na implementação desse programa no primeiro ano de 

consolidação. 

 

  

 

2.3 A perspectiva do MST sobre o PDS 

 

A problemática ambiental vem dando novos significados às demandas e às lutas 

sociais, em especial nos territórios rurais dos países Latinoamericanos. No conjunto de 

discussões sobre o chamado Desenvolvimento Sustentável é possível identificar duas 

tendências. A primeira está ancorada nos princípios do Desenvolvimento Sustentável em que 

as ações buscam resolver os problemas ambientais por meio da “capitalização da natureza”, 

da concertação internacional e da execução de programas nacionais de normatividade e 

controle (LEFF, 2000). A segunda tendência surge da articulação dos movimentos sociais do 

campo, especialmente, os grupos indígenas, ribeirinhos e camponeses que não lutam apenas 

pela manutenção dos recursos naturais para as futuras gerações, mas também pelas condições 

atuais de reprodução da própria geração. (MARTÍNEZ ALIER, 2007). Considerando tais 

questões, procuraremos neste item, privilegiar a perspectiva do MST sobre o Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável.  

Para refletirmos sobre o significado do PDS para o movimento, utilizaremos as 

entrevistas realizadas com uma representante do setor de produção, membro da coordenação 

estadual do MST (E1), e 4 assentados (E2, E3, E4, E5), conforme mencionado na introdução 

desse capítulo. Para expormos suas considerações, destacamos os questionamentos que 

conduziram o relato, sendo que para o membro da coordenação estadual, foram referentes ao 

significado do primeiro PDS do Rio de Janeiro para o MST e a as experiências com 
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desenvolvimento sustentável que o movimento planeja trabalhar na Fazenda; já na perspectiva 

dos assentados destacou-se o que cada um (a) entende por desenvolvimento sustentável e 

agroecologia e como esta se relaciona com a modalidade de assentamento PDS. 

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 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. Ao falar sobre o seu entendimento de 

desenvolvimento sustentável e agroecologia um deles afirma (E3):  
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O que eu entendo é que é um desenvolvimento onde não cause desequilíbrio 

em nenhuma parte né, que todas as partes sejam equilibradas, seja 

sustentável. Tanto do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental e do 

ponto de vista econômico né. Daí então, é que começa-se  ver então o 

projeto agroecológico né. É fazer produção de alimentos de maneira a 

atender tanto a natureza como um todo e tendo o homem, o ser humano 

como parte integrante da natureza né. 
 

 

E a entrevistada E2 salienta:  

 

Então minha ideia de desenvolvimento sustentável é a seguinte: é eu poder 

viver numa terra que eu possa plantar, é cultivar as coisas pra mim, ter meu 

sustento, pra mim sustentar minha família, pra ter o meu ganho, pra mim me 

manter, pra mim ver conseguir ver isso aqui ir pra frente. Que eu não vou 

pensando só em mim, mas em prol do nosso coletivo, do nosso povo, em 

melhoria para nossa sede, em melhoria pra nossa área de lazer, pra gente 

poder viver bem aqui nessa terra. 

 

 

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), do setor de produção do MST, podemos observar a preocupação do 

movimento em buscar experiências próximas concretas para qualificar o conhecimento acerca 

do PDS:  

 

 

As últimas atividades que a gente realizou com as famílias do Osvaldo e com 

outros assentamentos foram um pouco na tentativa de buscar referência pra 

esse modelo agroecológico. E agente vem entendo, a partir das experiências 

do MST, que o sistema agroflorestal vem sendo uma questão concreta na 

estruturação das famílias e da questão produtiva. Então a ida ao 

assentamento PDS Mario Lago em Ribeirão Preto e agora nossa ida pra 

experiência da cooperafloresta pra gente foi muito rica né. Foi muito 

enriquecedora no sentido de que as famílias e que o corpo técnico mesmo do 

setor de produção pode ver na prática experiências concretas de soberania 

alimentar, de geração de renda e de manutenção dos lotes mesmo né. Sejam 

eles coletivos ou não. Então as experiências que a gente tá visitando nesse 

primeiro momento são experiências de São Paulo né, onde a construção dos 

PDS tem um acúmulo maior.   

 

 

 

Sua fala também nos revela como essas experiências podem estar presentes no estado 

do Rio de Janeiro: 
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Então a gente sente falta é aqui no Rio né. Mas pro outro lado estamos 

avançando nisso também. Tem experiências agroflorestais sendo iniciadas 

no norte do estado, em campos. Então a gente tá buscando essas referências 

de como algumas iniciativas estão se consolidando, como é o caso da 

cooperafloresta que desde 1996 né, imagina, faz um tempão que eles estão se 

virando, entregando pra merenda, entregando pro PAA [Programa de 

Aquisição de Alimentos] estão conseguindo estruturar as famílias a partir do 

modelo da agrofloresta. São as florestas de comida né. As vezes a gente fala 

sistema agroflorestal parece uma coisa muito complicada, mas as nossa 

referências é agricultura com árvore né. Então, conviver e fazer o manejo da 

área do Osvaldo a partir desse olhar vai ser um grande desafio e uma grande 

construção, já está em curso né. Tem algumas pessoas que já estão fazendo.  

 

 

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. Outra entrevistada, integrante do assentamento Osvaldo de Oliveira, 

(E5) nos diz que:  

 

 

Olha eu entendo que é o que a gente planeja é produzir os alimentos sem 

agrotóxico, sem nenhuma química né? Bom pro consumo, que todos possam 

se alimentar tranquilamente e dessa forma agente poder tá contribuindo com 

outras pessoas também. Tirando não só o sustento da terra que vai nos 

alimentar, mas pra que agente possa tá vendendo também pra tá trazendo 

também outros tipos de recursos que agente precisa para conservar o 

alimento. Por que é um meio de a gente tá mostrando pro povo que há 

condições da gente criar um produto sem química. É dessa forma que eu 

penso. Então o PDS que até agora eu pude entender é isso aí. São pessoas 

que vão tá trabalhando juntas com o mesmo propósito. Colocar na mesa de 

todos um alimento saudável.  

 

 

Reparemos o quanto se faz presente a preocupação com a produção do alimento 

saudável e a preservação do meio ambiente. Preocupação essa que deve fazer parte de um 

propósito incomum entre aqueles que trabalham na construção desse projeto. O entrevistado 

E4 ao falar sobre agroecologia afirma: 
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O que eu entendo por agroecologia é que nós tem que produzir um alimento 

limpo né, preservar a mata, proteger o meio ambiente entendeu? E ao mesmo 

tempo também produzir um alimento limpo, sem veneno, sem agrotóxico 

que nos fazemos no momento entendeu? O que eu entendo é isso da 

agroecologia. E reflorestamento né, reflorestar a área entendeu? 
 

 

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. Para além do uso e ocupação do solo de forma sustentável, esse modelo 

tem como base a gestão coletiva e cooperativista para evitar o parcelamento da terra com 

titulação individual. Elemento esse considerado um avanço importante, como podemos 

observar na fala de um dos entrevistados (E3): 

 

 

É, a questão da posse da terra, por exemplo, eu acho que é, na minha 

opinião, um grande avanço, entendeu, desse projeto de assentamento. A 

posse da terra não seria da modalidade do PDA, que a posse da terra o 

governo vem e dá um título de propriedade, depois de um certo tempo você 

começa a pagar aquela terra e depois de um certo tempo, de um período 

aquela terra passa a ser sua e a terra então torna-se uma propriedade privada. 

E aí, na minha opinião, é um grande retrocesso, entendeu? Até por princípio 

acho que a terra deve ser um patrimônio de todos e ela tem que ser usufruída 

de maneira que todos tenham dela o retorno né, um retorno, ela é de todos e 

a todos deve ser servida.  

 

 

Podemos concluir que na concepção do MST – tomando como referências estudos 

sobre outros assentamentos no modo PDS que estão num período de maior amadurecimento – 

e em diálogo com os sujeitos envolvidos no assentamento Osvaldo de Oliveira, o PDS, para 

além de um projeto de produção agrícola em consonância com os princípios da agroecologia, 

é também um projeto de vida: o desenvolvimento econômico, social e ambiental são 

considerados de forma a promover um conjunto de ações que tragam benefícios para toda a 

coletividade, tanto do campo quanto da cidade. A preocupação com a preservação do meio 

ambiente, com a produção de alimentos saudáveis (sem uso de agrotóxicos e demais insumos 

químicos) e com a socialização coletiva da terra – na contramão do seu uso privado – 

expressam o avanço de uma participação consciente com valores que apontam potencialidades 

para uma consciência emancipada do individualismo – o qual tende ao empobrecimento da 

subjetividade humana e apresenta limites para a consciência de classe.  
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE SOBRE A ORGANICIDADE DAS FAMÍLIAS DO 

ASSENTAMENTO OSVALDO DE OLIVEIRA NA IMPLEMENTAÇÃO DO PDS 

 

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” e “Assessoria Interdisciplinar em Saúde e Cidadania a Movimentos 

Populares” (2014) – quando tive meus primeiros contatos com o MST e a aproximação à luta 

pela terra, seja nas idas ao acampamento, ou à área –, participei de mutirões, assembleias 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 o projeto a ser 

desenvolvido 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 comunidade. 
38

 

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 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 

                                                           
38

 Confira alguns registros fotográficos desses momentos no Anexo 3.  



67 
 

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”. 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.  

 

 

 

3.1 – Observações acerca das famílias que construirão o assentamento no modo PDS 

 

O Assentamento Osvaldo de Oliveira é fruto da ocupação da Fazenda Bom Jardim 

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 despejo
39

. 

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 
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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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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 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 humanos
40

, 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)
41

. 

 

 

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) 

 

 

                                                           
40

 “Dentre as violações deste despejo temos: 1) O impedimento das famílias pudessem 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). 
41

 Matéria disponível em: <http://boletimmstrj.mst.org.br/despejo-violento-do-acampamento-osvaldo-deoliveira- 

em-macae/>, Acesso em 30 de outubro de 2014. 
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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)
42

 e 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 ambiental
43

, 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) cerca de 

38 famílias 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. Participam de atividades de formação e 

vivências práticas, baseadas na agroecologia, desde o período de acampamento. Mais 

                                                           
42

 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 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)  
  

43
 Além de ser o mais recentemente assentamento, acompanhado pelo MST e regularizado pela Superintendência 

do INCRA-RJ, desde 2007. 



70 
 

recentemente, destaca-se a participação de representantes da 13º Jornada de Agroecologia da 

Via Campesina,  no III Encontro Nacional de Agroecologia, intercâmbio no Assentamento 

Mario Lago em Ribeirão Preto – SP e Cooperafloresta no Vale do Ribeira no município de 

Barra do Turvo (SP). 

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. Sistematizaremos no próximo item como tem sido essa organicidade na 

área.  

 

 

3.2 – Assentamento Osvaldo de Oliveira: a questão ambiental como alicerce do processo 

organizativo 

 

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 1 

de Março de 2014 
44 

para 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 a Superintendência Regional do INCRA no Rio de Janeiro (Incra/RJ) tenha 

feito, no dia 21 de maio de 2014, a inscrição do Projeto de Desenvolvimento Sustentável 

(PDS) Osvaldo de Oliveira no Cadastro Ambiental Rural (CAR)
45

, ainda não foi liberado 

nenhum tipo de recurso para as famílias, nem realizada a assinatura do Termo de Ajustamento 
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 Confira um registro fotográfico desse momento no Anexo 4. 
45

 Instituído pelo Código Florestal (Lei 12.651/2012), o Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico 

obrigatório de informações ambientais do imóvel rural. O cadastro é fundamental para auxiliar no processo de 

regularização ambiental de propriedades e posses rurais, demarcando as áreas de preservação permanente, de 

reserva legal, florestas e remanescentes de vegetação nativa, de uso restrito e as consolidadas. O cadastro se 

constitui em base de dados estratégica para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas 

e demais formas de vegetação nativa do Brasil, bem como para o planejamento ambiental e econômico dos 

imóveis rurais. (INCRA, 2004. Matéria disponível em http://www.incra.gov.br/noticias/incrarj-tem-o-primeiro-

projeto-de-assentamento-inscrito-no-cadastro-ambiental-rural Acesso em 02/11/2014) 

http://www.incra.gov.br/noticias/incrarj-tem-o-primeiro-projeto-de-assentamento-inscrito-no-cadastro-ambiental-rural
http://www.incra.gov.br/noticias/incrarj-tem-o-primeiro-projeto-de-assentamento-inscrito-no-cadastro-ambiental-rural
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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.
46

 Em 

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). 

De março a novembro de 2014, 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) e lideranças do MST
47

. Na sequência, apresentaremos algumas 

observações que fizemos ao longo do trabalho de campo. 

Diante desse cenário, 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. 

Outro impasse sofrido pela comunidade foi a circulação de bois na Fazenda colocando todos 

em risco e impedindo que iniciassem qualquer produção. Somente após solicitação de 

intimação da justiça ao arrendatário, foi feita a retirada dos animais meses depois da ocupação 

que se deu em março de 2014.  Então, as primeiras reuniões e assembleias foram conduzidas 

para encaminhar medidas e ações para solucionar essas carências.  

Em uma das assembleias conduzida por representantes do setor de formação e de 

produção da coordenação estadual do MST foram pautados alguns acordos coletivos para 

avançar na 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 
                                                           
46

 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) 
47 Foi realizada tentativa de entrevista com representantes do INCRA, mas obtivemos como resposta que, diante 

do conteúdo proposto para as entrevistas (encaminhado por e-mail), seria mais apropriado que fosse tratado pela 

Assessoria de Comunicação Institucional (Ascom). Depois de algumas comunicações, foi disponibilizado o 

processo e esse setor se prontificou a nos receber. Porém dado o estreito prazo que estipulamos para a conclusão 

desse trabalho, não foi possível realizar essa entrevista, nem consultar o processo. Todavia afirmamos que 

entraremos em contato para agendar a entrevista em breve para continuação desse estudo para melhor 

processamento e aproveitamento dos dados e informações que forem fornecidas, pois consideramos importante o 

diálogo com funcionários do INCRA nessa pesquisa em que seus argumentos devem ser considerados. Confira o 

roteiro das entrevistas no anexo 10. 
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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 e com isso, foram programados 

os dias de realização de assembleia geral (aos sábados) e reuniões dos núcleos (as quartas-

feiras) e reforçado que para consolidar o PDS é necessário o estabelecimento de uma relação 

comunitária e participação nas atividades coletivas. 

Percebemos 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 estrada, propondo grupos coletivos para a negociação com o poder público,  

retomando os princípios organizativos do MST para atingir os objetivos. Em relação à água, a 

comunidade providenciou um mecanismo de utilizar mangueira para puxar da fonte localizada 

na área florestal da Fazenda. O setor de educação apresentou no dia 24 de maio uma proposta 

de alfabetização através do método cubano “Sim eu Posso” aprovado pela comunidade com 

início no dia 28 de julho e término previsto para 28 de novembro
48

.  

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 
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 O método cubano Yo, sí puedo (Sim, eu posso), trazido para o Brasil em 2005, tem origem em 2001 no 

trabalho da educadora Leonela Relyz Diaz (pedagoga que atuou como alfabetizadora durante a Revolução 

Cubana). O método foi concebido de caráter internacionalista, pois pode ser usado em diferentes realidades 

sociais e linguísticas e consiste na apreensão do conhecido (números) para o desconhecido (letras) baseado na 

experiência adquirida progressivamente. Além de um facilitador (professor), que não precisa ser educador(a) 

formal basta estar disposto(a) a multiplicar, o sistema inclui recursos audiovisuais. (MACEDO E FILHO, 2013, 

p.357). 
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Cultura Afro-Brasileira.
49

 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.  

No decorrer desse ano quais atividades vêm sendo realizadas pelas famílias do PDS 

Osvaldo de Oliveira e quais conquistas alcançadas? Expondo de forma cronológica, não 

foram poucas e não se esgotam por aqui: Após entrada na Fazenda no dia 1 de março, 

participaram de um curso sobre manejo da banana, do Encontro Nacional de Agroecologia em 

Juazeiro-BA nos dias 16 a 19 de maio, da 13º Jornada de Agroecologia no Paraná nos dia 4 a 

7 de junho. Realizaram ainda ato na prefeitura de Macaé para reivindicar respostas as suas 

demandas no dia 10 de junho, conquistaram a coleta de lixo, o transporte escolar para todas as 

crianças, conseguiram que a Secretaria de Agricultura de Macaé fornecesse um trator para o 

trabalho da produção no dia 18 e 19 de junho, conquistaram a manutenção da estrada no dia 

22 de junho, realizaram a visita no PDS Mario Lago nos dias 23 a 26 de junho
50

, participaram 

de Seminário sobre Agrofloresta em Casimiro de Abreu-RJ no dia 10 de julho, participaram 

da 5º Feira da Reforma Agrária nos dia 24 e 25 de julho, começaram a alfabetização no dia 8 

de julho
51

, responderam o questionário do INCRA nos dias 26 e 27 de julho e nos dias 2 e 3 

de agosto, participaram de oficinas promovidas pela UERJ, UFRRJ e UFF de Rio das 

Ostras
52

, realizaram um mutirão de produção nos dias 12 a 16 de agosto, realizaram um 

plantio coletivo de aipim no dia 28 de agosto, participaram da reunião sobre articulação de 

agroecologia nos dias 28 e 29 de agosto. Estão vendendo alguns produtos plantados na feira 

de produtores rurais locais na praça da região. 
53

Já plantaram Aipim, Couve, feijão, jiló, 

mostarda, rúcula, cenoura, salsa, repolho, alface, cebolinha, quiabo, abóbora, milho. 
54

  

Como podemos observar, não foram poucos os avanços obtidos na participação e 

organização das famílias. Podemos perceber na fala de uma das entrevistadas (E2) que apesar 

da dificuldade encontrada para se trabalhar coletivamente há um esforço por parte da 

comunidade para avançar na consolidação da proposta 
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 Confira alguns registros fotográficos desse momento no Anexo 5 
50

 Confira um registro fotográfico desse momento no Anexo 6. 
51

 Confira um registro fotográfico desse momento no Anexo 7. 
52

 Confira um registro fotográfico desse momento no Anexo 8. 
53

 Esse espaço é fruto de articulações que fizeram com os produtores locais e embora tenha proporções ainda 

muito pequenas pode se tornar um caminho para uma inserção futura mais promissora no comercio local. 
54

 Confira alguns registros fotográficos desses momentos no Anexo 9. 
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É difícil você trabalhar no coletivo. Mas assim, o nosso coletivo por núcleo 

ainda tem conseguido fazer alguma coisa, tem sido bom. A gente teve um 

coletivo de aipim que foi uma experiência muito boa. Nós tivemos um 

coletivo do feijão também. É agora essa semana mesmo agente limpou esse 

feijão, limpou o aipim, já tá com planejamento pra na terça feira tá plantando 

mais. Já plantamos milho. E só ainda não funcionou muito bem o plantio da 

horta. Porque a horta é uma coisa que agente foi lá, fez a sementeira, 

mudamos as mudas pros canteiro, mas não teve aquela coisa de tá todo dia 

cuidando. Então esse coletivo da horta não tá ainda né bem firmado, mas é 

uma coisa que com o tempo eu espero que a gente vai conseguir chegar lá. A 

gente vai conseguir. A gente tem funcionado bem nos outros coletivos. 

 

Outros assentados entrevistados (E3) e (E4) ao falar da produção coletiva também 

apontaram alguns entraves: 

 

 

A gente tem feito alguma coisa aqui na experiência que agente tem ali 

embaixo na horta que ta muito capenga. A gente não conseguiu definir ainda 

um plano de produção né. Eu tenho analisado assim que no meu núcleo, por 

exemplo, a gente tem alguns canteiros e tem convidado os companheiros pra 

trabalhar nos canteiros da horta, mas eu analiso assim que cada pessoa que 

vai lá trabalhar com a gente lá são, que tão participando lá da horta são 10 

companheiros e eu vejo assim que eles atendem o convite pra ir trabalhar na 

horta mas assim eles não tem, eles não esperam dali uma produção, uma 

produção pra vender na feira, pra escoar assim a produção pra render, pra ter 

uma renda. Eles vão assim, mas assim porque eu to convidando e é uma 

coisa assim meio aquele trabalho voluntário sem necessariamente ter um 

trabalho produtivo que tenha objetivo retorno financeiro. Então acho que 

esse é um dos grandes problemas que a gente tem que enfrentar aqui. O que 

nós queremos? Uma produção que visa um retorno pras famílias em matéria 

de renda ou agente quer mesmo só uma experienciazinha onde as pessoas 

vão só quando querem e depois vai uma vez mas não quer compromisso 

mais a longo prazo. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem que 

romper. No momento tá parado lá o trabalho dos canteiros justamente por 

isso né. As pessoas não querem se comprometer com uma escala diária dos 

canteiros e aí o trabalho fica muita vezes sendo feito por um só, que não é a 

proposta. E aí acaba é, acaba diluindo um trabalho coletivo. E a gente 

convoca novamente, se forma novamente o grupo, mas aí vai sempre com 

essa visão eu vou porque tá, já que tem que ir então eu vou mas eu não 

espero muito retorno daquilo ali não. Acho que isso é um problema nosso. A 

gente tem que resolver isso aí. (E3)  

 

 

A produção tá no início assim, ela tá coletivo e individual. Dois tipos. Ela é 

trabalhado hoje no coletivo e outra parte no individual sendo que alguns tão 

mais afrente, outros tão mais atrás um bocadinho né. E o coletivo, eis a 

questão de novo, o coletivo continua ainda emperrado. Porque nem todo 

mundo quer participar. Existe também esse negócio, nem todo mundo quer 

participar do coletivo. Só querem saber só de si, tipo assim, saber só de mim 

e acabou, entendeu? Então outro problema que nós enfrenta é isso aí o 
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individual, o individualismo no caso né, onde Ah eu quero cuidar do que é 

meu, não quero saber de junto com ninguém. Mas tem um ponto positivo aí. 

O que que acontece? O ponto positivo é o seguinte, já que não forma aquele 

coletivo, todo mundo, tem pessoas que forma em dois, em três. Eu por 

exemplo trabalho com um parceiro aí, eu e ele. Trabalho pra ele meio dia, no 

outro dia ele vai lá no meu e ajuda. Então o que tá acontecendo aqui hoje é 

isso aí, tá tendo mais assim com é que é o nome que eu possa falar? As 

pessoas tão fazendo coletivo assim por afinidade, por exemplo. Ah defendo 

com você, vou trabalhar com você, eu trabalho pra você, você trabalha 

comigo. Então o que tá prevalecendo mais isso aqui hoje é isso aqui. É o 

trabalho assim entendeu? De afinidade. Porque pra formar mesmo o coletivo 

mesmo tá difícil de formar ainda. É uma questão que demora né até a pessoa 

entender demora um cadinho, é um processo né. É um processo.  (E4) 

 

 

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 alienação
55

 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). 
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 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, as tornam 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.  

Atendado 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). Nesse sentido, a consciência é produzida a partir da 

totalidade de relações que as conformam, podendo ser transformada, ou não, na medida em 

que se insere em outras formas de vivências. Por conseguinte 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 de outra assentada (E5) também é interessante, pois embora reconheça que 

não são todos que participam do trabalho coletivo, destaca a atuação daqueles que não se 

inserem no trabalho da produção, mas o fazem em outras frentes de trabalho 

 

 

A gente não tem só a produção. A gente tamo numa fase que nós temos 

muitos trabalhos fora daqui. Muitas reuniões, agente recebe visita aqui, vai 

fazer visita em outros lugares. Então isso faz com que muitas vezes você 

inicia, mas faz com que dá uma parada. Então não é a gente que tá lento 

demais, tá devagar quase parando. E também o tempo, como é que fala, o 

tempo que eu digo assim o momento que a gente tá vivendo não tá propício. 
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Não tá nos ajudando né!? Nós não estamos num período de a gente fazer 

hortaliças. Por que pra gente fazer hortaliça hoje até faz, mas o trabalho é 

muito mais né, o que não dá pra fazer no momento. E as pessoas têm 

colaborado. Lógico que não todos porque de início não vai funcionar todo 

mundo junto, não adianta você querer que funcione porque não funciona né. 

Mas muito vem, ajuda, colabora, dá suas ideias. Né. E se não ajuda ali no dia 

a dia, na enxada, tem ajudado de uma outra forma, tem colaborado de uma 

outra forma. Por que o trabalho não é só o cabo da enxada, o cabo da foice. 

Tem muitos outros trabalhos que envolve. Eu vejo que todo mundo de uma 

certa forma acaba mostrando seu lado, mostrando seu esforço, seu trabalho. 

Então, eu, na minha opinião tá muito bom. Digamos que de 1 a 10 eu dou 

um 8 pra todo mundo. 

 

 

É importante também registrar a fala da entrevistada (E1) do setor de produção da 

coordenação estadual do MST, pois revela o quanto esse processo de individualização (onde 

cada um quer ter o seu pedaço de terra) é legítimo após tanta luta e a importância da atuação 

da formação contínua junto às demais frentes de trabalho que devem ser desenvolvidas no 

assentamento. 

 

 

A condição de acampado traz outras expectativas, outra organização social, 

traz outros vínculos. A partir do momento em que a terra é conquistada a 

gente vê que tem uma angústia muito grande pela individualização. Eu quero 

meu lote, eu quero meu pedaço. O que é uma demanda altamente legítima 

né. As pessoas depois de tanta luta querem reconhecer o espaço como seu. 

Querem ter identidade com um pedaço daquela história, mas enquanto 

organicidade a gente ainda tem muito que avançar. É por isso que o debate 

do setor de produção chegou no Osvaldo nesses últimos seis meses mas foi 

acompanhado do setor de formação. 

 

 

Em relação a organização da produção nessa fase inicial do PDS Osvaldo de 

Oliveira, cabe ressaltar que a proposta da área de produção foi construída pelas famílias e pelo 

setor de produção da coordenação estadual do MST, onde delimitaram uma área de 17 

hectares em que: 4 ha foram destinados à produção de feijão, 1 ha de abóbora, 1 ha de 

melancia, 1 ha de melão, 2 ha de milho, 4 ha de horta, 3 ha de hortaliças e 1 hac para roça 

individual nos espaços de moradia. As mudas e sementes usadas pelas famílias foram 

fornecidas pelo MST e nos encontros de agroecologia que participaram.  

Ao falar sobre a organização e relação dos núcleos, um dos assentados entrevistados 

(E4) diz:  
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Veja bem, problema de organização sempre tivemos entendeu? Já mudamos 

de coordenação 2 vez ou 3 por aí, entendeu? E problema sempre vai ter 

entendeu? Período de acampado, de 2010, 2011, 2012, 2013 muitos 

problema ocorreu nesse período entendeu? Foi difícil né, mas chegamos né 

no objetivo. Então eu vejo assim, na minha visão porque têm pessoas que 

não entende né o sentido do negócio, não entende a coordenação. Então isso 

aí vem muito problema pra gente sim, acontece muito problema nisso aí, 

nesse sentido aí entendeu? Hoje nós estamos em pré-assentamento indo pra 

assentamento né. Eu considero até como já assentamento. Então nessa fase 

agora atual nossa continua ainda alguns problemas sim. Coordenação, 

inclusive eu ainda sou coordenador ainda entendeu? Vejo ainda problema aí 

acontecendo e em relação às famílias tem família que não cumpre o 

regimento ainda, tem família né. Outros cumprem. Outros tão produzindo, 

outros menos. Mas nós vai trabalhando, tentando entendeu? Colocando na 

cabeça deles como é que é o regimento, nós faz o que pode. Porque lhe dar 

com ser humano é difícil sabe né? Então hoje agente ouve uma conversa, 

todo dia acontece alguma fofoquinha, alguma coisa, mas nós vai relevando 

entendeu? 

 

 

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 a organização populares com fortes impactos na dimensão objetiva e 

subjetiva da luta de classes. (MARRO, 2010, p. 13) 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. O descumprimento 

ou desconhecimento do regimento interno como uma elaboração coletiva, por exemplo, é uma 

expressão desse processo e que implica também a falta de engajamento dos sujeitos nas 

tarefas comuns, como destaca o entrevistado E3 

 

 

Nós temos 3 núcleos e esses núcleos se reúnem mensalmente mas na minha 

opinião eles discutem pouco, ou encaminham pouco através do núcleo as 

definições em relação a produção. Entendeu? A gente reúne o núcleo mais 

assim pra receber informes do que ta acontecendo, mas assim discutir 

mesmo propriamente a produção agente ainda tá muito inicial, entendeu. E a 

relação dos núcleos acho que é legal. Os núcleos, por exemplo, fazem tudo 
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reunião numa hora só, acho que isso é legal, entendeu? Os núcleos, por 

exemplo, tem mantido uma continuidade, a cada quarta-feira o pessoal se 

reúne né. Os núcleos têm os coordenadores, um coordenador e uma 

coordenadora por cada núcleo. As famílias tem participado na minha 

avaliação, assim, positiva a participação das famílias. As famílias participam 

em bom número. Se tem 12, 13 famílias de cada núcleo participam 10, 11. O 

que eu tenho notado de falha são os setores. Conforme agente organiza nossa 

organicidade é no núcleo cada companheiro e companheira do núcleo deve 

se responsabilizar por um setor: educação, saúde produção, infraestrutura, 

por aí. Então eu tenho notado que o engajamento nesses setores tem se dado 

pouco então o núcleo fica só naquela coisa de receber informações, mas não 

desenvolve em conjunto com os outros 2 núcleos alguma atividade assim 

pelos setores. Acho que isso é uma falha que agente vai ter que corrigir.  

 

 

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 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 “semi-

assalariados”, 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: 
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“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 entrevistadas 

avaliam.  

 

É, assim, muitas dificuldades porque conscientizar as pessoas de manter, 

vamos assim supor o nosso local limpo sobre plástico né,  lixo, cuidar da 

nossa água, da nossa nascente, manter nossas áreas de mata né e ficar 

prestando atenção em pessoas que possa tá entrando pra caçar e matar os 

bicho que tem na mata que agente sabe que é proibido, sobre pesca do rio. 

Então tem muitos desafios, mas eu acredito que agente vai conseguir é 

conscientizar essas pessoas e viver bem com esse meio ambiente que é o que 

agente precisa, é o ideal pra gente viver assim, viver bem com a natureza, 

viver em comunhão com a natureza. Eu vejo um grande empenho das 

pessoas em prol disso, eu vejo interesse mesmo das pessoas em querer uma 

vida melhor. Eu vejo isso e acho que isso uma ótima coisa.  Assim que 

agente ta vendo nosso povo aqui, as pessoas aqui, se ver alguma coisa, eles 

tão prestando atenção, eles tão procurando aprender mais. To vendo esse 

empenho nas pessoas de querer e quando agente quer agente consegue. To 

confiante nisso. (E2) 

 

Possibilidades a gente eu acho que tem muitas né. Uma diversidade muito 

grande né. A área não é imensa, mas também não é pequena, são 1600 ha ne. 

Então, tem área de 51,52% de área de floresta, mas não é tudo de floresta 

você pode também compensar com as áreas que já foram devastadas, quer 

dizer você pode fazer as duas experiências aqui nesse assentamento porque 

você tem áreas devastadas e você vai exercitar então a prática do 

reflorestamento e você tem áreas que praticamente estão em estágio de 

recuperação já bem avançado que você vai exercitar a prática da preservação 

né. Então, assim é um projeto em que você pode exercitar. É diferente de um 

projeto que só tem só devastação, em que você vai aprender só reflorestar e 

não aprende a conservar né. É diferente também onde só tem a mata toda 

recuperada então você vai aprender só conservar. Então aqui você pode 

exercitar os dois modelos né, tanto reflorestar quanto conservar e recuperar. 

Então as possibilidades são muitas entendeu? (E3) 

 

Então o desafio hoje é isso aí tentar colocar na cabeça de outras pessoas o 

que é um PDS. A primeira coisa é o seguinte, a terra está ótima. A terra está 

fértil, tá forte. Tudo que nós tamo plantando tá vindo. Isso é ótimo né. 

Entendeu?  E tem as matas também que nós podemos explorar. No sistema 

de saf [Sistema Agrofloresta]) essas coisa toda, agroflorestal, entendeu? Já 

existe no nosso projeto também de fazer essas safs e preservar as outras. 

Então o primeiro ponto positivo nisso aí que nos tamo vendo é a terra fértil. 

Muita água, nós temo muita água, fértil de água. Não na área nossa de 

produção, mas temos rios, córregos, temos fonte de água, entendeu? Então 

aqui eu acho que tem tudo para dar certo. (E4) 
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Os desafios são grandes mesmo. Olha eu penso o seguinte. É, a gente terá 

que ter um pouco mais de equilíbrio, agilizar mais as coisas e planejar bem. 

Cada passo que a gente deve dar, eu acho que deve ser planejado e juntos. 

Junto com as pessoas que trabalham em área da saúde, junto com as pessoas 

que trabalham na área da produção, junto com as pessoas que trabalha na 

área da infra. E todos. É o verdadeiro trabalho coletivo. Se não houver esse 

trabalho coletivo, com certeza vai ser impossível que esse assentamento dê 

certo. Mas, nós estamos trabalhando. Cada dia nós estamos lutando pra que a 

gente continue implantando aqui dentro o trabalho coletivo que tá assim, tá 

deste tamaninho, mas com muita força pra crescer. Entendeu? Estamos 

trabalhando encima disso pra que agente possa crescer. Pra que no futuro 

muito em breve agente possa tá concluindo esse trabalho. É o meu modo de 

pensar. Trabalho coletivo, todo mundo dentro das suas possibilidades pra 

que agente junto possa fazer acontecer. Avanço são poucos, as dificuldades 

que são muitas. É, a maior dificuldade é a gente chegar até eles (o poder 

público), pelo transporte e também pelas condições da gente chegar até eles 

porquês eles vivem com a agenda cheia. Nunca tem tempo disponível. Essas 

são as dificuldades. Pra mim, eu vejo. Né? O limite? Não tem limite pra 

mim. Eu acho que por mais que se torna difícil nós lutamos, mas com aquele 

objetivo que vamos conseguir, nós vamos conquistar, nós vamos chegar lá. 

(E5) 

 

 

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. 

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 agua para irrigação é um problema estrutural para o desenvolvimento do 

assentamento. 

 Às diferentes condições de acesso a água para irrigação, somam-se 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 
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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. 

As condições de produção existentes no PDS Osvaldo de Oliveira no ano de 2014 

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 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 
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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.  

 

 

 

3.3 – Reforma Agrária: Um sonho possível? 

 

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 analisa-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)  
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Buscando construir alternativas às consequências geradas por este modelo, as 

diversas organizações camponesas e de trabalhadores rurais, articulados à Via Campesina
56

, 

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 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 hoje 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 se 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 

                                                           
56

 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. Mais informações disponíveis no sítio: 

www.viacampesina.org. 
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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 dos 

trabalhadores rurais aos outros meios de produção, como insumos agrícolas, agroindústrias, 

entre outros.  Essas mudanças, embora possam ocorrer ainda no sistema capitalista, 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 de um dos entrevistados 

(E3), 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[...] 
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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. 

 

 

 

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. As ocupações e as 

outras formas massivas de luta pela terra vão educando as massas para a necessidade da 

tomada do poder e da implantação de um novo sistema econômico: o socialismo.  

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. 
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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 

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 
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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 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 enquanto pré-

assentamento, mas também e, sobretudo na constituição do que Gramsci se refere de seus 

“inventários”, acionados 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.  

Somente de posse de uma teoria comprometida com o desvelamento da realidade, a 

esquerda brasileira estará instrumentalizada para intervir de forma eficaz na sociedade atual e 

assim, construir com o conjunto da classe trabalhadora as condições revolucionárias para que 

a sociedade emancipada deixe de ser apenas o desejo ou a utopia de alguns e se torne uma 

realidade.  

Portanto 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. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

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 e nas 

observações realizadas nas reuniões e assembleias com as famílias assim como nas oficinas 

realizadas pelo programa “Assessoria Interdisciplinar em Saúde e Cidadania a Movimentos 

Populares” podemos afirmar que a adesão a um Projeto de 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
57

”, 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 

                                                           
57

 Para uma melhor apreciação do conceito de continnum rural- urbano ver Baudel Wanderley (2001). 
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trabalhadores encontram, ainda que precariamente, os recursos que faltam no campo, tais 

como: saúde, educação, trabalho, lazer, informação, entre outros.
58

  

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 vividos pelas famílias assentados, 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 infra-

estrutura 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. Essa 

visão “acrítica” é chamada por Gramsci de “senso comum” e por isso as formas de 

consciência social são o ponto de partida para a intervenção dos processos de formação 

política.  

Ao reconstruir algumas mediações sobre a perspectiva do MST sobre o PDS e a 

organicidade das famílias consideramos que em determinado grau de desenvolvimento e 

complexificação do ser social, o indivíduo pode realizar escolhas conscientes e valorativas 

que extrapolem a sua singularidade, conectando-o aos outros indivíduos de forma a favorecer 

o pleno desenvolvimento das capacidades humanas. Concordando com Barroco (2008, p.59) 

“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, 
                                                           
58

  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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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 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 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. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Mapa da Fazenda Bom Jardim /Uso e Ocupação do Solo. Fonte: INCRA, 2014 

 

ANEXO 2 – Registro fotográfico da Fazenda Bom Jardim, localizada no distrito de Córrego 

do Ouro (Macaé-RJ). Fonte: arquivo de memória do programa de extensão. 

 

 



101 
 

ANEXO 3 – 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 4 – Registros fotográficos da ocupação da Fazenda Bom Jardim depois de dada a 

imissão de posse. Em 1 de Março de 2014.  Fonte: arquivo de memória do programa de 

extensão. 

 

 

 

ANEXO 5 – Registro fotográfico da participação na Agenda Acadêmica.  Em 13 de outubro 

de 2014. Fonte: arquivo de memória do programa de extensão. 
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ANEXO 6 – Registro fotográfico da visita ao PDS Mário Lago.  Em 23 a 26 de junho de 

2014. Fonte: arquivo de memória do programa de extensão. 

 

 

ANEXO 7 – Registro fotográfico do Mutirão de Alfabetização. Em 28 de Agosto de 2014 

Fonte: arquivo de memória do programa de extensão 
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ANEXO 8 – Registro fotográfico da Oficina de Memória.  Em 14 de Agosto de 2014 Fonte: 

arquivo de memória do programa de extensão 

 

 

 

ANEXO 9 – Registro fotográfico da Feira de Pequenos produtores e produção. Em 30 de 

agosto de 2013. Fonte: arquivo de memória do programa de extensão 

 

Foto 1 – Feira de pequenos produtores da região. Em 30 de agosto de 2013. 
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Foto 2 – Plantação de alface. Em 30 de agosto de 2013. 

 

 

ANEXO 10 – Roteiro de entrevistas realizadas para esse trabalho de conclusão de curso 

 

Roteiro 1 - Entrevista direcionada as famílias do pré-assentamento Osvaldo de Oliveira. 

1) Qual sua experiência com agricultura? Com que tipo de agricultura  vc já teve contato?  

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 nessa fase 

inicial de pré-assentamento?  

3) Qual a ideia que você tem sobre Desenvolvimento Sustentável? O que entende por 

Desenvolvimento Sustentável? 

4) Qual a ideia que você tem sobre Desenvolvimento Sustentável? O que entende por 

Desenvolvimento Sustentável? O que entende por agroecologia e na sua opinião como ela se 

relaciona com a modalidade de assentamento, PDS, a ser implantada na Fazenda Bom 

Jardim? 

5) A modalidade de assentamento para a Fazenda Bom Jardim, o PDS, é de interesse 

sócio-econômico- ambiental e apresenta-se como uma alternativa aos projetos de 

assentamentos convencionais  mostrando-se mais adequado as especificidades de locais 

situados em áreas florestais. Essa modalidade pretende dinamizar a vocação florestal da 
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região, conservar a biodiversidade e diminuir o impacto ambiental dos projetos de 

assentamento. 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 um(a) representante do setor de Produção da 

Coordenação Estadual do MST.  

1) Qual o significado do primeiro assentamento no modo PDS no RJ para o MST? 

2) Quais experiências com desenvolvimento sustentável que o setor de produção pretende 

trabalhar no assentamento? 

3) Analisando a trajetória do período de acampamento das famílias que compõem o 

Osvaldo de Oliveira, o perfil dessas famílias e a fase inicial de pré-assentamento quais os 

desafios para a organicidade interna que consegue identificar? 

4) Analisando a trajetória do MST no estado do Rio de Janeiro e o contexto atual da luta 

pela reforma agrária (relacionado ao avanço do agronegócio, estagnação das medidas da 

reforma Agrária por parte do governo e o alto índice dos casos de violência do latifúndio) 

como você avalia as parcerias com as Universidades públicas que o movimento tem no Estado 

e quais os desafios postos nessa relação? 

5) Especificamente em relação à parceria com a UFF de RO, quais as contribuições e os 

limites que apontaria nessa relação de trabalho? Que aspecto destacaria? 

 

Roteiro 3 -  Entrevista direcionada a um(a) representante do INCRA do RJ. 

1) O que significa para o INCRA a implantação do primeiro assentamento na modalidade 

PDS num estado caracterizado por um alto índice de urbanização e avanço do agronegócio?  

2) Como você avalia o compromisso que o INCRA tem nas responsabilidades atribuídas 

na modalidade PDS (obtenção da terra, criação do projeto, aporte e recurso de créditos, apoio 

a instalação e de crédito de produção – PRONAF -, Infra-estrutura básica e titulação). Quais 

os limites e os desafios que você identifica no cumprimento dessas responsabilidades? 

3) Para você, quais as contribuições que o INCRA pode proporcionar para a assistência 

técnica da produção dessas famílias que compõem o assentamento Osvaldo de Oliveira?  
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4) Que parcerias, contatos e recursos podem ser acionados para a consolidação e 

prosperidade desse projeto? Na sua avaliação, quais as contribuições que os movimentos 

sociais que lutam pelo acesso à terra para a consolidação da reforma agrária? 

5) Qual a importância do assentamento na Fazenda Bom Jardim para a reforma agrária 

no estado e quais as possiblidades, limites e desafios que você idêntica para a consolidação do 

primeiro assentamento no modo PDS nessa região? 

 

ANEXO 11 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidada/o a participar de uma 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). Esta pesquisa é parte 

integrante do Trabalho de Conclusão de Curso, que será apresentado para o Curso de Serviço 

Social da Universidade Federal Fluminense, Campus Universitário de Rio das Ostras, como 

um dos requisitos para a conclusão da graduação. 

 Esta pesquisa será realizada por mim, Dayse Maria da Silva Caciano de Oliveira, sob 

orientação da Professora Katia Marro, que está a disposição para qualquer esclarecimento que 

se faça necessário: katiamarro@gmail.com. 

 Sua participação consciente, voluntária e livre é fundamental para o desenvolvimento 

desta pesquisa. 

 Ao aceitar participar você será convidado 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. 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. 

mailto:katiamarro@gmail.com
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 Ao aceitar participar, você deve assinar este termo de consentimento, juntamente com 

o entrevistador, termo do qual você terá uma cópia. 

Obs.: Quando o Trabalho de Conclusão de Curso for apresentado, você será convidado a 

participar da exposição (instância pública e aberta). 

Agradeço pela atenção. 

CONSENTIMENTO 

 

Eu, …........................................................................................, declaro que li/ouvi as 

considerações feitas no Termo de Consentimento e concordo em fornecer as informações 

solicitadas através de uma entrevista que será gravada. 

 

Rio das Ostras, _____/_____/_____      

                                                                                                  

_______________________________ 

                                                                                                                Entrevistado/a 


