
À GUISA DE INTRODUÇÃO 
 

1 – O tema da pesquisa 
 

A pesquisa A contra-reforma agrária do Banco Mundial e os 
camponeses no Ceará – Brasil tem como proposta discutir os liames teóricos e 

práticos que compõem a política “reforma agrária de mercado” implementada 

pelos governos estadual e federal, em parceria com o Banco Mundial entre os 

anos de 1996 e 2004. 

O momento histórico vivenciado pelo governo Tasso Jereissati, em oito 

anos de gestão (1995–2002) no Ceará, apontou para o avanço dos movimentos 

sociais e da luta pela terra e pela reforma agrária. A pressão política de 

movimentos sindicais, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 

e da Comissão Pastoral da Terra (CPT) provocou a resposta do Estado com 

ações de governo que sinalizaram na direção da implantação de uma política de 

desenvolvimento rural em consonância com a elite agrária. A análise das ações 

do governo Tasso Jereissati não pode ser descolada da política nacional do 

governo Fernando Henrique Cardoso em oposição a atuação do MST na 

“reinvenção” das ações de ocupação de terras no país. 

A política “reforma agrária de mercado” do Banco Mundial teve como vetor 

inicial, no Brasil, a experiência piloto ocorrida no Estado do Ceará, através do 

Programa “reforma agrária solidária” (1996-1997). Essa experiência foi ampliada 

para outros estados do Nordeste (Bahia, Maranhão, Pernambuco e Ceará) e para 

o norte de Minas Gerais, através do projeto piloto Cédula da Terra (1997-2000). 

Em seguida, foi levada para boa parte do Brasil, através do Programa Banco da 

Terra (1999- 2002) e o Crédito Fundiário de Combate à Pobreza Rural (2002-

2003), todos elaborados no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). 

Essa política teve como pressuposto a criação de um Fundo de Terras para 

financiar a compra e a venda de terras entre proprietários dispostos a vendê-las e 

camponeses sem terra ou com pouca terra interessados em adquiri-las. 
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A política sofreu duras críticas oriundas dos movimentos sociais e das 

entidades de representação dos camponeses, em especial a CPT e o MST, 

unidos no Fórum Social pela Reforma Agrária e Justiça no Campo1. 

A eleição do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, em 2002, trouxe 

esperanças para os movimentos sociais e para toda a sociedade civil interessada 

na reversão da política agrária desenvolvida no governo Fernando Henrique 

Cardoso, com o apoio do Banco Mundial. Porém, o Programa Nacional de Crédito 

Fundiário (PNCF), apresentado, em 2003, pelo governo Lula da Silva, manteve o 

descontentamento dos movimentos sociais e das entidades de representação dos 

camponeses na luta pela reforma agrária. Isso porque o programa manteve o 

incentivo à aquisição de terra via processo de compra e venda no mercado, 

deixando de lado o instrumento da desapropriação de terras. Desse modo, o 

PNCF do governo Lula da Silva tem negligenciado a luta camponesa pela reforma 

agrária e mantido uma política agrária de valorização do mercado, e não de 

políticas de Estado, como instrumento legal de acesso à terra, o que tem 

garantido a continuidade da “reforma agrária de mercado” do Banco Mundial no 

Brasil. 

A “reforma agrária de mercado” como uma política de contra-reforma 

agrária aparece como condição e conseqüência da forma pela qual o Estado foi 

levado a recriar o mercado de terras para favorecer o desenvolvimento do 

capitalismo no Ceará. Nesse sentido, a análise da política de crédito fundiário ou 

“reforma agrária de mercado” é também um modo de conhecer alguns aspectos 

importantes que compõem a política agrária do Banco Mundial aplicada nos 

países em desenvolvimento e, em especial no Brasil a partir de 1996. 

O estudo desta proposta governamental iniciada através da consonância 

dos governos Tasso Jereissati e Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 2002, 

abre possibilidades para se avaliar seu alcance e conseqüências sociais, políticas 

e econômicas. 

 

                                                           
1 “O Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo, criado em 1995, é uma articulação com 
caráter amplo e pluripartidário, reunindo movimentos sociais, entidades ecumênicas e organizações não 
governamentais. Seu objetivo é articular as ações desenvolvidas pelas várias entidades que apoiam a 
realização da reforma agrária no Brasil”. WOLFF e SAUER, O Painel de Inspeção e o caso Cédula da 
Terra. In: SCHWARTZMAN, Stephan et al. (orgs.) Banco Mundial. Brasília: Rede Brasil, 2001. p.196. 
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A expressão “reforma agrária de mercado” surgiu no contexto da crítica 

feita pelos movimentos sociais ao programa Cédula da Terra (1997–1999), parte 

constitutiva da política agrária do Banco Mundial aplicada nos países em 

desenvolvimento. Depois passou a ser utilizada pelo discurso de intelectuais 

envolvidos com a luta camponesa pela reforma agrária. O curioso é que em 

seguida foi assumida pelo Banco Mundial, que a colocou no centro de sua 

parceria política com o governo brasileiro, procurando assim, desqualificar o 

conteúdo crítico da expressão, presente na sua origem. 

Nesta pesquisa, a expressão “reforma agrária de mercado” é assumida 

respeitando-se o debate crítico ocorrido no interior dos movimentos sociais de luta 

pela terra e pela reforma agrária. A política conseguiu mexer na estrutura 

fundiária municipal. Embora não a tenha desconcentrado, provocou mudanças, 

com a formação de assentamentos, com a reorganização dos camponeses com a 

terra e a dinamização da produção camponesa daquelas regiões. Os assentados 

passaram a se envolver no jogo político local, revelando novos caminhos para a 

luta pela terra. Ao mesmo tempo, é uma “reforma agrária de mercado”, porque o 

processo de aquisição da terra rural se deu sob a lógica do mercado, ou seja, a 

terra foi negociada como uma mercadoria capaz de gerar renda capitalizada para 

os proprietários rentistas e, sobretudo, essa política impõe e defende a lógica da 

propriedade privada da terra. 

A reflexão sobre a política de contra-reforma agrária do Banco Mundial e os 

camponeses, neste trabalho, passará por uma discussão acerca das políticas de 

assentamentos rurais no Brasil. Levanta, assim, questões relevantes à análise na 

Geografia agrária. Entre elas destaco: qual a lógica da política de assentamentos 

rurais do Estado? Quais os caminhos e desafios postos aos camponeses para a 

organização da produção no interior desses assentamentos? Como fica a relação 

acesso à terra, reprodução na terra e remuneração da terra comprada? 

A matriz teórica dessa pesquisa é a teoria social de Marx a partir da leitura 

de autores como Shanin (1983), Martins (1986, 1995 e 1999) e Oliveira (1981, 

1986, 1990a, 1991, 1999 e 2001), intelectuais que desenvolveram, com base na 

dialética materialista marxista, um conjunto de trabalhos de importância 

fundamental para a compreensão da questão camponesa no interior do 

movimento contraditório do desenvolvimento do capitalismo no campo. 
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2 - Área de estudo 
 

2.1 – Aspectos sócio-econômicos da ocupação rural. 
O Estado do Ceará, era, no período colonial, densamente povoado por 

diferentes povos indígenas. No início do século XVII, o historiador Tomaz 

Pompeu Sobrinho2 estimava que havia pelo menos cento e cinqüenta mil 

indígenas nesta Província. Para Capistrano de Abreu3, a resistência indígena fez 

da conquista do Ceará talvez a mais árdua de toda a Colônia. Até o último quartel 

do século XVII, a ocupação portuguesa restringia-se ao litoral. Fortaleza, e as 

vilas do Aracati e do Aquiraz, surgiam como primeiros núcleos aglutinadores da 

Província. 

No Nordeste açucareiro escravocrata, correspondente hoje a área que vai 

do Estado de Pernambuco ao Rio Grande do Norte, expandia-se a empresa 

colonial da cana-de-açúcar por toda a faixa litorânea. Com o aumento 

populacional desta região, cresciam a demanda por alimentos e a oferta de 

braços, fatores que conjugados, estimularam a ocupação do sertão pela atividade 

pecuária. As terras de várzea ao longo dos rios, preferidas para a criação do 

gado, foram as principais vias colonizadoras do sertão nordestino. No Ceará, os 

rios Acaraú e Jaguaribe foram os que melhor serviram para este fim. 

Mediante o sistema de sesmarias formaram-se grandes latifúndios, 

voltados para a criação do gado no interior. Porções de terras que restavam não 

apropriadas pelo processo de colonização eram ocupadas por sobreviventes de 

nações indígenas juntamente com descendentes caboclos, negros libertos e/ou 

fugidos e demais excluídos da sociedade que se formava na época. 

A ocupação do sertão se deu às custas da expulsão dos indígenas de suas 

terras, exterminados ou escravizados nas grandes fazendas. Um dos marcos 

históricos da resistência indígena ficou conhecido como a “Guerra dos Bárbaros”, 

quando, por mais de 30 anos (entre o fim do século XVII e o início do século 

XVIII), várias nações indígenas lutaram e resistiram até serem exterminadas ou 

condenadas à aculturação. 

                                                           
2 POMPEU SOBRINHO, T. Pré-história cearense. Fortaleza: Editora do Instituto do Ceará, 1995. Apud 
CEARÁ. GOVERNO DO ESTADO. II Plano Regional de Reforma Agrária. Fortaleza: INCRA-CE, 2004. 
3 ABREU, C. de. Capítulos de história colonial. Rio de Janeiro- Brasília: Civilização Brasileira, 1976. 
Apud CEARÁ. GOVERNO DO ESTADO. Op. Cit., 2004. 



 5

De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), no Ceará4, a distribuição desigual da terra estruturou uma sociedade 

rural bem dividida. De um lado, estavam os grandes proprietários de terra, os 

fazendeiros, e, do outro lado, os trabalhadores rurais não proprietários e seus 

dependentes. A sociedade formada no meio rural, e que teve na fazenda sua 

unidade social e econômica, caracterizou-se pelo conservadorismo e 

patriarcalismo. Os grandes fazendeiros centralizavam o poder econômico, legal e 

político, enquanto que os trabalhadores sem terra, se submetiam ao mandonismo 

dos latifundiários. 

Na segunda metade do século XVIII, surgiram as charqueadas e 

impulsionou-se o comércio de charque e couro, que possibilitou no Ceará o 

crescimento de centros urbanos nos vales do Acaraú (Acaraú e Sobral), Coreaú 

(Camocim e Granja) e Jaguaribe (Russas e Aracati). Nestes mesmos centros, 

onde se encontravam os maiores carnaubais da Província, teve início o 

extrativismo da carnaúba, voltado à produção e comércio interno de velas de cera 

de carnaúba e posteriormente ao comércio exportador5. 

No final do século XVIII, a Revolução Industrial estava em pleno curso na 

Inglaterra, entretanto, a guerra de independência dos Estados Unidos desarticulou 

o comércio norte americano de algodão para o mercado têxtil inglês, que passou 

a buscar novos fornecedores, entre eles o Brasil. Nesse contexto, o algodão 

mocó, de fibra longa, perfeitamente adaptado às condições ecológicas do 

Nordeste semi-árido, transformou-se no principal produto agrícola de exportação, 

consolidando a subordinação da região à divisão internacional do trabalho como 

fornecedor de matérias primas, e provocando uma série de mudanças na sua 

estrutura de produção, comercialização e poder. 

A acumulação de capital pelos grandes proprietários era mobilizada 

principalmente pela força de trabalho dos agricultores sem-terra e minifundistas, 

cuja reprodução estava estreitamente vinculada a este consórcio. A reprodução 

dos moradores no latifúndio era garantida por meio da agricultura de 

autoconsumo praticada pelos camponeses. Nesse sistema, conhecido como 

“parceria”, parte da produção era destinada ao proprietário da terra como 

pagamento de renda em produto. Através da parceria, os proprietários de terras 
                                                           
4 CEARÁ. GOVERNO DO ESTADO. Op. Cit., 2004. 
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recriavam modalidades de apropriação do trabalho excedente dos camponeses e 

acumulavam riquezas. 

A ocupação e o desenvolvimento da atividade agropecuária demarcaram 

as terras do Ceará. Foi assim que, por muito tempo, as zonas úmidas das serras, 

os vales úmidos, como também as zonas de litoral, exerceram atividades 

subsidiárias ao sistema produtivo dominante do sertão, que articulava a cultura do 

algodão, a exploração pecuária, o extrativismo da carnaúba e as culturas 

alimentares6. 

O modelo agroexportador que se estabeleceu no Ceará a partir dos 

séculos XIX e XX estava baseado em uma estrutura fundiária altamente 

concentrada e em um circuito perverso de comercialização. Grandes proprietários 

de terras, comerciantes, exportadores e empresas estrangeiras constituíam 

extensa rede de atravessadores entre o produtor direto e o mercado, que 

realizava seus lucros no movimento do capital comercial e reforçava as relações 

conservadoras de poder do latifúndio, como a extorsão da renda fundiária dos 

trabalhadores sem terra7. 

Os problemas vinculados a estrutura fundiária e a comercialização 

apresentam-se como fundamentais para a compreensão das bases em que se 

construíram as relações sociais e econômicas no espaço rural do Ceará. As 

desigualdades sociais e as condições de pobreza entre os camponeses são em 

grande medida explicadas na história da ocupação do espaço natural cearense. 

 

2.2 – A natureza e a seca. 
O Estado do Ceará se localiza na porção setentrional da região Nordeste 

do Brasil e tem como limites o oceano Atlântico, ao norte, o Estado de 

Pernambuco, ao sul, o Estado do Piauí, ao oeste e os Estados do Rio Grande do 

Norte e da Paraíba, ao leste. Conta com uma extensão de linha de costa do 

oceano Atlântico de 573 km, equivalente a 2,48% da costa brasileira, e uma área 

territorial de 148.825,6 km² (14.882.560 ha), equivalente a 1,7% do território 

nacional e 9,6% da região Nordeste. 

                                                                                                                                                                                
5 D’ALVA, O. A. de. O extrativismo da carnaúba no Ceará. Fortaleza: UFC, 2004. Apud. CEARÁ. 
GOVERNO DO ESTADO. Op. Cit., 2004. 
6 ESPLAR. Quadro recente da Agricultura e trajetória dos movimentos sociais no campo do Estado do 
Ceará. Fortaleza, 1991. Apud CEARÁ. GOVERNO DO ESTADO. Op. Cit., 2004. 
7 CARVALHO, J. O de. O nordeste semi-árido. São Paulo: Unicamp, 1985. Apud CEARÁ. GOVERNO 
DO ESTADO. Op. Cit., 2004. 
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Seu relevo tem predominância de terras situadas abaixo do nível de 400 

metros, destacando-se três conjuntos principais: a planície litorânea, com altitudes 

inferiores a 100 metros e uma extensão de 15.000 km²; as depressões sertanejas, 

com altitudes que variam entre 100 e 400 metros e uma extensão de 100.000 

Km²; e os relevos serranos ou serras úmidas, com altitudes acima de 400 metros 

e uma extensão de 25.000 km². As áreas acima de 800 metros têm extensões 

restritas8. 

O clima predominante é o semi-árido, caracterizado por médias térmicas 

elevadas (acima de 26’ C) e duas estações bem distintas uma seca, ou “verão”, e 

uma chuvosa, ou “inverno”, quando ocorrem precipitações irregulares que vão de 

um mínimo de 300 mm a um máximo de 800 mm. A irregulariadade e má 

distribuição das precipitações pluviométricas na estação chuvosa, a intensa 

evaporação durante o período de estiagem e o elevado escoamento superficial 

das águas conjugam-se para conformar um déficit hídrico, agravado quando da 

ocorrência do fenômeno das secas9. 

Nesse cenário, a atuação do Estado no enfrentamento das secas sempre 

se restringiu a medidas de emergências e à execução de obras de combate às 

secas, principalmente açudes. Como resultado, atualmente, o Ceará é dotado de 

uma infra-estrutura de armazenamento de água formada por 8.000 açudes, com 

capacidade de 18 bilhões de m³10. Em termos quantitativos o Estado é auto-

suficiente em recursos hídricos, entretanto, a falta de água, para consumo e 

produção, sofrida em especial por famílias camponesas, revela que o problema 

fundamental dos recursos hídricos no Estado não é a seca, é a cerca das grandes 

propriedades que cercam as águas disponíveis. 

Existem pelo menos doze tipos principais de solos no Estado do Ceará. 

Aproximadamente 42,76% da sua área é formada por solos adequados a algum 

tipo de exploração agrícola, pecuária ou extrativismo, e pelo menos 4% por solos 

de alta fertilidade natural. Isso se opõe à idéia segundo a qual os solos do 

Nordeste brasileiro e em especial da região semi-árida são um fator limitante ao 

desenvolvimento da região. Conforme Ab’Sáber11, o Nordeste semi-árido possui 

                                                           
8 IPECE, 2004. Apud CEARÁ. GOVERNO DO ESTADO. Op. Cit., 2004. 
9 SRH-CE, 2004. Apud CEARÁ. GOVERNO DO ESTADO. Op. Cit., 2004. 
10 Ibid. 
11 AB’SÁBER, Aziz Nacib. Sertões e sertanejos. REA 13 (36), 1999. 
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um estoque global de solos muito mais rico em massa e em importância 

agropastoril do que a média das regiões semi-áridas conhecidas no mundo. 

Existem no Ceará onze tipos de vegetação ou unidades fitoecológicas, com 

predominância da caatinga, formada principalmente por espécies xerófilas 

adaptadas às especificidades do clima semi-árido. Outras unidades importantes 

são o complexo vegetacional litorâneo e os manguezais, as matas úmidas e 

secas, o carrasco, o cerrado, as matas ciliares e os carnaubais. 

 

 

2.3 – Crescimento populacional e concentração urbana. 
O censo demográfico de 2000 registrou para o estado uma população de 

cerca de 7,4 milhões de pessoas: 5,3 milhões (71,53%) residentes em áreas 

urbanas e 2,1 milhões (28,46%) na zona rural. Entre o censo de 1991 e o de 

2000, a população total cresceu a uma taxa de 1,73% ao ano. Enquanto a 

população urbana apresentou taxa de crescimento de 2,75% ao ano, a população 

rural decresceu a uma taxa negativa de – 0,46% ao ano12. 

O decréscimo da população rural está relacionado à desarticulação das 

atividades agrícolas no Estado, principalmente em virtude da crise na 

cotonicultura, à carência de políticas públicas adequadas para o campo e ao 

modelo de desenvolvimento adotado pelo Estado nas décadas de 1980 e 1990, 

que priorizou o desenvolvimento industrial, o turismo litorâneo e a agricultura 

irrigada empresarial em detrimento da agricultura camponesa. 

O aumento da taxa de urbanização de 65,37%, em 1991, para 71,53%, em 

2000, deve ser lido com cautela, uma vez que o próprio conceito de área urbana, 

quando aplicado aos municípios do interior do Estado do Ceará, necessita ser 

relativizado. Isso porque, são consideradas urbanas, por exemplo, as sedes 

distritais e municipais, mesmo quando a maioria da população se dedica a 

atividades agrícolas e possui um padrão de vida rural. 

De todo modo o crescimento da Região Metropolitana de Fortaleza, capital 

do estado (que concentra atualmente 38,4% da população do estado), a uma taxa 

de 3% ao ano, bem como o aumento populacional das sedes municipais de 

                                                           
12 IBGE, 2000. Apud CEARÁ. GOVERNO DO ESTADO. Op. Cit., 2004. 
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pequenas e médias cidades, são indicadores do agravamento do fluxo migratório 

rural-urbano. 

De acordo com o relatório do Banco Mundial13, 78,06% das pessoas 

diretamente envolvidas em atividades agrícolas no Ceará são pobres e, do total 

de pobres do Estado, 54,6% vivem na zona rural. Para o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a estreita correlação entre o rural e a pobreza 

pode ser em parte creditada ao declínio do setor agropecuário, cuja participação 

no Produto Interno Bruto do estado caiu de 12% em 1990 para 6,1% em 2000, 

enquanto as participações dos setores secundário e terciário subiram 

respectivamente de 33,8% para 38,1%, e de 54,1% para 55,9%, no mesmo 

período14. 

A redução da participação do setor primário na economia também se 

refletiu na redução do percentual da população ocupada no setor, que caiu de 

40% em 1992, para 30% em 2001. No mesmo período, a população ocupada no 

setor terciário cresceu de 42% para 50% e no setor secundário de 16% para 18%. 

Em comparação com os demais estados da região Nordeste, o Ceará 

apresenta o terceiro maior Produto Interno Bruto (R$ 20,8 bi) mas, com uma taxa 

de pobreza de 53,3%, ocupa ao mesmo tempo a terceira posição entre os 

estados com maior nível de pobreza da Região. Neste sentido, o índice de Gini 

(indicador de concentração /distribuição de renda), que em 2000 foi de 0,628 

demonstra que a concentração de renda no Ceará está acima da média regional 

(0,617) e nacional (0,609)15. 

Esses dados levam à conclusão de que, apesar de o Estado do Ceará ter 

apresentado na última década, vigoroso crescimento econômico, isso não se 

refletiu em melhorias significativas em termos de distribuição de renda e redução 

da pobreza. O resultado do modelo de desenvolvimento adotado, portanto, foi o 

crescimento econômico com concentração de renda em detrimento do 

desenvolvimento social distributivista. 

 

 

                                                           
13 BANCO MUNDIAL. Brasil. volume 1. [s.l.], 1999. 
14 IBGE. Censo Demográfico, 2000. Apud CEARÁ. GOVERNO DO ESTADO. Op. Cit., 2004. 
15 Ibid. 
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3 – A pesquisa de campo. 
 

3.1 - A seleção dos assentamentos  

A pesquisa “A política de contra-reforma agrária do Banco Mundial e os 

camponeses no Ceará - Brasil” foi desenvolvida a partir de um estudo transversal 

realizado em oito assentamentos criados a partir dos programas “reforma agrária 

solidária” – projeto São José e projeto piloto Cédula da Terra, partes constitutivas 

da denominada “reforma agrária de mercado” no Ceará. Os assentamentos 

encontram-se distribuídos em pontos distantes nos municípios de Acaraú, na 

zona costeira, e Canindé no interior do estado, como revela o mapa 01 a seguir. 

A seleção desses assentamentos levou em consideração as áreas 

prioritárias para a instalação dos assentamentos mais antigos. Os Assentamentos 

Almécegas (1997), Ana Veríssimo (1997), Campos do Jordão (1998), Cauassu 

(1997), Feijão (1998), Juá (1998), Santa Rita (1997) e São Felipe (1998) foram 

todos criados pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado (SDR)16 e pelo 

Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará (IDACE). Eles abrigam famílias 

originárias, majoritariamente, de grupos de camponeses sem terra da própria 

região, que organizados em associações, compraram, via financiamento do 

governo do Estado em parceria com o Banco Mundial, as propriedades rurais 

previamente negociadas com seus proprietários. Assim, organizados em 

associações, os camponeses tiveram que negociar diretamente com o proprietário 

da terra, que estipulava o preço da propriedade. Em seguida, o grupo 

encaminhava a proposta ao IDACE para avaliação. Avaliada e aprovada a 

proposta, seguia-se a compra da terra. A SDR autorizava a liberação do dinheiro 

no Banco do Nordeste do Brasil ou no Banco do Brasil. O dinheiro referente ao 

pagamento da terra era diretamente depositado na conta do proprietário, ficando 

a dívida para as famílias pagarem no prazo de 20 anos, incluindo-se juros e 

correção.  

As compras das terras foram feitas em momentos distintos. Algumas 

propriedades foram adquiridas em 1997, e outras em 1998. Após a liberação do 

dinheiro no Banco e a emissão do contrato em nome da associação, as fazendas 

                                                           
16 Atual Secretária de Agricultura e Pecuária (SEAGRI). 
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eram liberadas, os grupos se instalavam e, na maioria dos casos, recebiam do 

governo estadual o financiamento para construção da casa de moradia a fundo 

perdido e uma ajuda financeira, parcelada em dez meses. 

Ao longo do processo de constituição dos assentamentos, os camponeses 

sem terra, apresentaram traços que permitem caracterizá-los como camponeses 

assentados. 
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3.2 - O trabalho de campo 
O trabalho de campo procurou caminhar pelo viés qualitativo, tendo por 

princípio ouvir os camponeses e, a partir daí, mobilizar recursos teóricos que 

permitissem decifrar suas falas. Para isso, foram priorizados a observação 

participante, a entrevista em profundidade, a participação da pesquisadora em 

reuniões e levantamento de documentos referentes a política estudado e aos 

assentamentos envolvidos. O processo de investigação foi desenvolvido de forma 

progressiva e regressiva, em momentos distintos, mas articulados. Cada etapa foi 

caracterizada por um trabalho de campo, com gravação de depoimentos e 

registro fotográfico, seguido da transcrição das fitas, sistematização e análise dos 

dados coletados. 

Tal procedimento tornou possível um acompanhamento constante da 

realidade estudada, permitindo uma melhor apreensão e elaboração do problema, 

objeto da investigação. A observação participativa ocorreu no momento em que, 

ao buscar a inserção do trabalho nos grupos, procurei envolver o trabalho dos 

camponeses na produção do conhecimento da realidade. As entrevistas em 

profundidade foram iniciadas com o levantamento exploratório. A cada trabalho de 

campo realizado, algum tempo depois, retornava aos assentamentos com alguns 

dos problemas levantados pelas comunidades, o que permitiu aprofundar as 

entrevistas em todas as etapas. 

O levantamento documental foi iniciado no segundo semestre de 2001, 

antes do primeiro trabalho de campo, e teve continuidade nas demais fases de 

maneira complementar. Assim, continuaram sendo pesquisados artigos de 

jornais, revistas, livros, dissertações, teses e, também, documentos publicados 

por instituições ou movimentos de representação dos camponeses entre eles a 

CPT e o MST, e pelos órgãos governamentais responsáveis pela política agrária 

federal, como o INCRA e estadual, como a SEAGRI e o IDACE. 

Cinco foram os trabalhos de campo. Em um deles houve a presença do 

orientador da pesquisa, o que permitiu um melhor entendimento das questões 

postas como relevantes pelos camponeses assentados. Na primeira ida ao 

campo, de posse da relação dos assentamentos organizada pelo órgão de terras 

estadual, priorizei os assentamentos e fui direto aos Sindicados dos 

Trabalhadores Rurais (STR’s). Nem o sindicato sabia onde se localizavam os 

assentamentos e, o seu presidente não parecia estar preocupado com os 
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assentamentos em questão. No entanto, consegui o contato com um motorista da 

região que sabia os caminhos da área rural e fui procurar os assentamentos, 

guiada por um mapa. 

Essa etapa do trabalho de campo caracterizou-se como levantamento 

exploratório. Foram visitados os assentamentos, feito o reconhecimento da área e 

realizadas entrevistas e feitas anotações de campo, com o objetivo de conhecer 

as histórias sobre o início da organização, a origem dos camponeses e como 

estariam vivendo no momento. A idéia era ir em busca dos assentamentos mais 

antigos, ir observando e conversando. 

A etapa seguinte foi voltada para um primeiro contato com os ex–

proprietários das terras. Procurei saber: quem eram, como conseguiram as 

propriedades, por que haviam vendido as terras, O que haviam feito com o 

dinheiro, e se havia alguma relação com os assentamentos. O objetivo era 

conhecer outra visão do processo de compra e venda das terras. 

Na terceira etapa, foram realizadas entrevistas mais direcionadas com os 

assentados, gravadas com sua permissão. Retomaram-se e ampliaram-se 

questões sugeridas sobre a origem camponesa, a formação das associações, os 

tipos de cultivos, os sistemas de produção e as formas de trabalho na terra. 

Nesse momento, houve a revelação de conflitos pessoais, motivos de 

desistências e substituições nos assentamentos. Mas, também, houve a 

manifestação de afinidades entre mim, enquanto pesquisadora, com os sujeitos 

sociais em foco, ocorreu o melhor esclarecimento da pesquisa e uma espécie de 

selagem, através da confiança mútua, entre as partes. 

Na quarta ida ao campo, fiquei hospedada nas casas de duas famílias 

assentadas. Tive a oportunidade de conviver mais intimamente com a família. 

Nessa etapa, investi na organização territorial e nas formas de produção 

presentes nos assentamentos. Levei papel, caneta esferográfica, caneta hidrocor, 

lápis comum, lápis de cor, apontador, borracha, régua e pranchetas e dinamizei o 

grupo para produzir o croqui de seu assentamento, procurando os agricultores 

mais experientes, aqueles que demonstravam ser conhecedores das terras. 

Alguns croquis foram feitos no momento, outros num momento posterior, tanto 

que só os recebi uma semana depois e, outros meses depois. De todo modo foi 

um momento de sociabilidade com os grupos. Também, comecei a procurar 
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entrevistar os ex-assentados, com o objetivo de ouvir suas versões sobre os 

motivos que os levaram a sair dos assentamentos. 

A quinta volta ao campo foi mais complementar. Selecionei os 

assentamentos que ainda me colocavam dúvidas quanto à participação das 

mulheres nos assentamentos e o pagamento da terra. Procurei investir nessas 

questões e consegui descobrir o processo inicial da organização de movimentos 

de prorrogação das parcelas de pagamento da terra. 

De uma maneira geral, no início como não houve um contato prévio para 

entrar nos assentamentos, o fato de ter ido sozinha causou estranhamento, e os 

agricultores ficaram desconfiados e intimidados. Mesmo assim, sempre fui muito 

bem recebida e recebi convite para voltar. Pude levar recados dos assentados 

para os técnicos dos órgãos públicos de assistência técnica e, também, ser álibi 

deles para pressionar os técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (EMATER) por mais atenção. Segundo os camponeses, quando eles 

falavam da ocorrência de uma pesquisa da Universidade nos assentamentos, os 

técnicos se preocupavam em agilizar os trabalhos propostos. 

 

 

4 – Os assentamentos estudados. 

 

4.1 - Assentamento Almécegas. 
O Assentamento Almécegas está situado no município de Acaraú (250 km 

de Fortaleza). O assentamento se localiza na margem direita da estrada que liga 

Acaraú a Itarema, distante cerca de 8 km da cidade de Acaraú, e é servido por 

uma estrada de terra vicinal. 

O assentamento foi resultado da organização de famílias de pequenos 

rendeiros, meeiros e diaristas, moradores da vila de Almécegas Velha, que, 

motivados com o programa Cédula da Terra, solicitaram, via Associação 

Comunitária dos Moradores da Almécegas, a compra das fazenda Almécegas. O 

imóvel foi considerado apto e disponível para a negociação em novembro de 

1997, quando teve a celebração do contrato de compra em nome da Associação 

Comunitária dos Moradores da Almécegas. 
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O assentamento possui 352,98 ha, comprados via programa Cédula da 

Terra em 1997, com capacidade para 18 famílias. Sua ocupação se deu via 

processo voluntário de compra e venda de terra. 

Os solos apresentam fertilidade natural reduzida, ainda assim são propícios 

ao desenvolvimento de práticas agrícolas. O relevo suavemente ondulado facilita 

a ocorrência de práticas de conservação dos solos. Com relação aos recursos 

hídricos, há o córrego do Jatobá e a presença de poços profundos nos quintais 

das casas de moradia. 

As atividades produtivas dividem-se em lavouras coletivas com o coco-da-

baía e o caju e lavouras individuais (familiares) com a mandioca, o milho e o 

feijão. Há também fruteiras e legumes cultivados nos fundos de quintais. Nos 

quintais existem pequenos cercados, com criações de pequeno porte. Não há a 

presença de atividades ligadas a pecuária bovina. A prática de ajuda mútua 

ocorrida com a troca de dias de serviço na farinhada é bastante desenvolvida no 

assentamento. 

 

 

4.2 - Assentamento Ana Veríssimo 
O Assentamento Ana Veríssimo localiza-se a 15 km da cidade de Acaraú e 

está ligado a ela pela estrada do Córrego, que possui revestimento de piçarra em 

bom estado de conservação. 

A exemplo do Almécegas, esse assentamento foi fruto da seleção e 

organização de famílias de parceiros, rendeiros e diaristas, moradores da 

localidade do Córrego Ana Veríssimo. Famílias, que, motivadas com o programa 

São José, solicitaram a compra via Associação Comunitária do Córrego Ana 

Veríssimo da fazenda Córrego Manoel Luiz. 

O imóvel foi considerado disponível para a negociação em maio de 1997, 

quando teve a emissão do contrato em nome da Associação Comunitária do 

Córrego Ana Veríssimo. A ocupação ocorreu de forma paulatina, pois boa parte 

dos assentados lá foram morar, enquanto a outra parte manteve moradia fora, 

trabalhando dentro e fora do assentamento. 

A área é de, aproximadamente, 206,80 ha, comprados via Projeto São 

José, em 1997, e tem capacidade para assentar até 20 famílias, em 2002, havia 
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cerca de 15 famílias. Os solos são profundos, com textura que variam de média à 

argilosa, podendo ser bem aproveitado com lavoura. É cortado pelo córrego Ana 

Veríssimo, o que permite que suas “terras de várzea” sejam sempre muito bem 

aproveitadas com o plantio de legumes, plantas de rama e hortaliças. O relevo é 

suavemente ondulado. 

Atividades produtivas são variadas com o trabalho nas lavouras coletivas 

de coco-da-baía e caju, e nas lavouras individuais (familiares), de feijão, milho, 

mandioca. O trabalho com a prática de ajuda mútua ocorre também na farinhada. 

Nos quintais há o predomínio de pequenos animais de criação, e, nas “mangas”17, 

algumas poucas cabeças de gado bovino. 

 

 

4.3 - Assentamento Cauassu 
O Assentamento Cauassu se situa no município de Acaraú, a 250 km de 

Fortaleza, no litoral oeste. Foi fruto da organização de famílias de pequenos 

proprietários, rendeiros, diaristas e pescadores, moradores da localidade do 

Cauassu, que, assim como as famílias do Almécegas e do Ana Veríssimo, 

motivados com o Programa São José, solicitaram via Associação Comunitária dos 

Moradores de Cauassu a compra da fazenda Sítio Curral Velho. 

Localiza-se a 15 km de Acaraú, em direção a Itarema pela estrada velha 

Acaraú-Itarema, que corta o assentamento e possuí tráfego intenso durante todo 

ano. 

Como os demais assentamentos, o imóvel foi declarado apto e disponível 

para a negociação em janeiro de 1997, quando teve a liberação do contrato em 

nome da Associação Comunitária dos Moradores de Cauassu. 

No início, o assentamento possuía 156,8 ha, comprados via programa São 

José em 1997. Dois anos depois, com a renda do coco, os assentados 

compraram, à vista, mais duas parcelas de terras vizinhas. A primeira, com 12 

hectares, e a segunda com 50 hectares, ambas em nome da associação. O 

assentamento no início era constituído de 16 famílias, mas, em 2004 tinha apenas 

oito. Essa redução está relacionada a uma constante triagem feita com base nas 

                                                           
17 “mangas” são áreas cercadas para o plantio de pastagem, que serve de abrigo para o rebanho no 
período seco. 
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noções de confiança, responsabilidade e compromisso, pelos próprios assentados 

no interior da associação. 

As atividades produtivas no Cauassu se alternam entre lavouras coletivas 

com o coco, o caju e a manga; lavouras individuais (familiares), com a mandioca, 

o milho e o feijão; pesca artesanal; e criação de pequenos animais nos fundos de 

quintais como galinhas, patos e capotes18. 

O assentamento possui terras propícias para o uso agrícola, mas são 

aproveitadas com certas restrições. Os solos possuem fertilidade natural reduzida 

com textura muito arenosa. O relevo é suavemente ondulado, permitindo um bom 

desenvolvimento dos cultivos. Esse assentamento está atravessado pelo córrego 

do Macena, possui um açude com o mesmo nome e vários poços profundos, 

distribuídos em locais distantes ao longo do imóvel. Possui boa eletrificação, o 

que tem permitido as práticas de irrigação por gotejamento e por micro aspersor. 

Uma ocorrência curiosa da comunidade do Cauassu foi a manutenção dos 

antigos moradores da fazenda Curral Velho. De acordo com o grupo de 

assentados, a explicação estaria no fato de eles não quererem criar conflito com 

quem não tem terra. Muito embora, os antigos moradores não tenham direito as 

terras do assentamento nem aos recursos financeiros dos projetos que os 

assentados conseguem.  

 

 

4.4 - Assentamento São Felipe 
O Assentamento São Felipe se localiza no povoado São Felipe, no 

município de Acaraú. Fica a aproximadamente 2 km, a partir da cidade de Acaraú 

em direção a Itapipoca. A estrada asfaltada Acaraú-Itarema corta o assentamento 

ao meio e tem trânsito intenso durante todo o ano. 

Esse assentamento, foi resultado da organização de pequenos rendeiros e 

diaristas, moradores da localidade do Buriti e de um bairro periférico da cidade de 

Acaraú, chamado Paulo VI, a exemplo do Almécegas, Ana Veríssimo e Cauassu, 

os camponeses mobilizados pelo programa Cédula da Terra, solicitaram via 

Associação Comunitária dos Moradores de São Felipe, a compra do Sítio São 

Felipe. 

                                                           
18 O capote é a espécie galinha d’angola, considerada pelos camponeses diferente das demais. 
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O imóvel foi declarado apto e disponível para a negociação em agosto de 

1998, quando teve a celebração do contrato em nome da Associação Comunitária 

dos Moradores de São Felipe. 

São cerca de 330 hectares comprados via programa Cédula da Terra, em 

1998, com capacidade para o assentamento de até 25 famílias. Embora tenha 

iniciado com 25 famílias, um ano depois oito delas desistiram. O motivo esteve 

atrelado à questão da introdução do trabalho coletivo. Mesmo assim, o trabalho 

coletivo tem procurado formas de adaptações e tem continuado. A prática da 

farinhada ocorre com o trabalho de ajuda mútua e tem sido algo freqüente no São 

Felipe. 

A comunidade apresentou um relativo grau de organização interna. O 

modelo de gestão é o participativo, ou seja, toda a comunidade deve se integrar 

aos trabalhos desenvolvidos no assentamento. 

As atividades agrícolas dividem-se entre o cultivo do coco, caju e feijão. A 

produção da mandioca, do milho e do feijão está voltada para o consumo 

individual (familiar), podendo o excedente ser comercializado. Frutas, legumes e 

pequenas criações aparecem nos fundos de quintais. 

O assentamento possui solo com boa fertilidade natural e, em conjunto 

com os córregos São Felipe e Medeiros, que cortam a área, apresenta uma boa 

capacidade produtiva. Não há a presença da pecuária bovina no assentamento. 

 

 

4.5 - Assentamento Campos do Jordão 
O Assentamento Campos do Jordão se localiza a 15 km da cidade de 

Canindé, em direção a Quixadá, pela BR – 020. Foi resultado da organização de 

descendentes (filhos e netos) do Assentamento Japuara, camponeses, que, 

motivados com o programa Cédula da Terra, solicitaram, via Associação dos 

Pequenos Agricultores de Japuara, a compra da Fazenda Salão. 

O imóvel foi considerado disponível para a negociação em novembro de 

1997, quando teve a emissão do contrato em nome da Associação dos Pequenos 

Agricultores de Japuara. São 331,05 hectares comprados via projeto Cédula da 

Terra, e beneficia 15 famílias. 



 20

A ocupação da terra se deu via programa de compra e venda voluntário. 

Portanto, o contrário do que ocorreu com a ocupação da fazenda Japuara (hoje 

Assentamento Japuara), que foi fruto de intenso conflito de posseiros e o 

proprietário no ano de 1971. A explicação pelo caminho seguido pelos 

descendentes do Japuara foi a falta de consciência da luta travada pelos seus 

pais e o medo do conflito, do enfrentamento presente na região do sertão 

cearense. A idéia midiática da luta no campo como sinônimo de morte atravessa o 

imaginário desses camponeses. Porém, a experiência de conviver com a 

associação no Assentamento Japuara ajudou a organização do Assentamento 

Campos do Jordão. As conversas e reuniões entre os assentados e as decisões 

em assembléia são momentos importantes na associação, que se revela bastante 

dívida politicamente. 

O assentamento possui solos rasos e/ou moderadamente profundos. É 

banhado pelos riachos Salão, Gárzea e Jucurutu, todos intermitentes. O relevo é 

suavemente ondulado e ondulado. Tem uma vegetação do tipo caducifolia e 

espinhosa. O clima é quente e semi-árido, com elevada temperatura. A mata ciliar 

da carnaúba presente no assentamento é fundamental na geração de renda para 

as famílias. 

A atividade agrícola principal é a lavoura de milho, feijão, algodão e arroz. 

Há no entanto criação de algumas poucas cabeças de gado. 

A comunidade do Jordão tem apresentado uma baixa estima, pouca união 

e uma divisão política bem acentuada com interferência da política municipal nos 

encaminhamentos das suas questões. Isso ocorre devido ao envolvimento de 

uma das lideranças com políticos locais. 

 

 

4.6 - Assentamento Feijão 
O Assentamento Feijão se localiza no município de Canindé, a 120 km de 

Fortaleza. O acesso é feito pela CE 257 que liga Canindé a Santa Quitéria. 

Percorre-se cerca de 13 km até a vila Boa Vista dos Caúlas, entra-se à esquerda, 

e continua-se por mais com 2 ou 3 km. 

Como os demais assentamentos trabalhados, o Feijão foi organizado por 

um grupo de moradores de condição e diaristas da localidade dos Caúlas, que, 

motivados com o programa Cédula da terra, solicitaram, via Associação 
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Comunitária dos Pequenos Produtores de Boa Vista dos Caúlas, a compra da 

Fazenda Feijão. A área foi considerada apta e disponível para a negociação em 

julho de 1998, quando teve a liberação do contrato em nome da Associação 

Comunitária dos Pequenos Produtores de Boa Vista dos Caúlas. 

O assentamento possui 297,77 hectares, comprados via programa Cédula 

da Terra, em 1998, e beneficia cerca de 10 famílias. A ocupação aconteceu bem 

antes da sua criação oficial, porque muitos assentados já eram moradores da 

fazenda. 

O assentamento é banhado pelos rios Batoque, Camburão e Zé da Silva. 

Há ainda dois açudes e dois cacimbões19, que oferecem nas “terras de baixa” 

boas condições para as práticas agrícolas. De um modo geral, predomina no 

assentamento solos rasos e pedregosos. A região possui clima quente e semi-

árido, com elevadas temperaturas nos meses de agosto a dezembro. A vegetação 

é do tipo caducifólia, predominando a caatinga arbustiva e densa. As espécies 

mais encontradas são jurema, catingueira, marmeleiro, angico, aroeira e cumaru. 

O relevo é em parte plano e em parte suavemente ondulado. 

A primeira associação formada teve dificuldades para manter uma gestão 

democrática e participativa, porque o presidente apresentou um “comportamento 

de patrão”. Esse fato contribuiu para que, em 2001, a maioria dos assentados 

desistisse do assentamento. O presidente, então, entregou o assentamento ao 

IDACE, que voltou a procurar os assentados para a constituição de uma nova 

associação e garantir a continuidade do projeto de assentamento. Em 2002, foi 

criada a Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento Feijão, que 

passou a assumir todos os deveres e obrigações da associação anterior. 

As atividades agrícolas no assentamento são feitas de forma individual 

(familiar) com as culturas do milho, feijão, mandioca e capim. Nos quintais e 

pequenos cercados estão as frutas e verduras, além de plantas para forragem. A 

comunidade do Feijão quase não trabalha de forma coletiva. Apenas no cultivo do 

milho é que há uma pequena parcela de trabalho coletivo. Boa parte dos animais 

são criados soltos no assentamento. 

 

 

                                                           
19 Cacimbão– grande poço que se cava até atingir o lençol de água subterrâneo.  
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4.7 - Assentamento Juá 
O Assentamento Juá se localiza no distrito dos Targino, município de 

Canindé (120 km de Fortaleza). Partindo-se da cidade de Canindé, pela BR–020, 

após 25 km, está o povoado de Campos. Daí se segue à esquerda pela estrada 

dos Targino, que dá acesso a CE-456 que liga Canindé à cidade de Choro Limão. 

O assentamento tem seu acesso principal ligado a CE-456. 

A exemplo dos assentamentos antes citados, o Juá foi organizado pelos 

moradores de condição da fazenda Nova Olinda. Esses camponeses motivados 

com o programa Cédula da Terra, solicitaram, via Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais da Fazenda Juá a compra da Fazenda Nova Olinda. 

A fazenda foi considerada apta e disponível para a negociação em 

novembro de 1997, quando teve a emissão do contrato em nome da Associação 

dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Juá.  

O Juá possui uma área de 922 hectares comprados pelo programa Cédula 

da Terra, e beneficia 18 famílias. Todas essas famílias trabalham e moram no 

próprio assentamento. 

A ocupação do assentamento não foi tranqüila, porque o ex-proprietário, 

após ter negociado o preço e recebido o dinheiro, quis impedir a entrada dos 

assentados, alegando que não tinha ficado com o dinheiro do pagamento porque 

estava devendo ao banco. Para não entrarem em conflito com o ex-proprietário, 

que passaria a ser também vizinho, os camponeses assentados optaram por 

pagar mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

O assentamento é servido pelo rio Cangati e pelo riacho Logradouro, 

ambos bastante utilizados com lavouras de milho, feijão e mandioca. O açude 

dentro da “manga” serve para abastecer a pastagem do gado no período seco e 

para as miunças (cabra, carneiro, bode e ovelhas). 

Os solos, geralmente rasos, possuem fertilidade natural de média a alta, 

bastante utilizados nas “terras de baixa” dos rios e riachos. O clima quente e 

semi-árido, com chuvas concentradas de dezembro a abril, juntamente com o 

revelo ondulado, suavemente ondulado e fortemente ondulado, favorece a 

formação vegetal caracterizada com uma caatinga hiperxerófila. Dentre as 

espécies nativas mais encontradas estão o marmeleiro, a jurema preta, a caatinga 
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e a sabiá, que são bastante utilizadas como alimentação pelos animais criados 

nas “terras soltas”20 . 

A comunidade do Juá demonstra união, respeito e amizade. As 

desavenças são contornadas nas reuniões, em que, geralmente, há a presença 

de todos.  

As principais atividades produtivas encontradas no assentamento são os 

cultivos do milho, de feijão e da mandioca, de forma individual (familiar), e a 

criação de miunças (cabra, carneiro, bode e ovelhas) de forma coletiva. 

 

 

4.8 - Assentamento Santa Rita 
O Assentamento Santa Rita se localiza também no município de Canindé, 

o acesso é feito por uma estrada de terra, que liga a cidade de Canindé a fazenda 

Monte Orebe, com uma extensão de aproximadamente 10 km. 

O assentamento foi organizado por um grupo de pequenos arrendatários e 

rendeiros que trabalhavam na fazenda e camponeses migrantes que haviam 

experimentado a proletarização nas cidades de Canindé e Fortaleza. 

Esses camponeses, como os demais, motivados com o programa Cédula 

da Terra, solicitaram, via Associação dos Pequenos Produtores Rurais da 

Fazenda Santa Rita, a compra da fazenda Santa Rita. O imóvel foi declarado apto 

e disponível para a negociação em novembro de 1997, quando teve a celebração 

do contrato em nome da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da 

Fazenda Santa Rita. 

O assentamento possui 633 hectares comprados pelo programa Cédula da 

Terra, e beneficia 10 famílias. A ocupação do assentamento ocorreu de forma 

paulatina. Alguns camponeses vieram de imediato morar no assentamento e 

outros passaram um tempo só trabalhando nos cultivos, em razão da falta de 

escolas e postos de saúde próximos. 

O assentamento é cortado pelos riachos intermitentes Mulungu, Sangrador 

e Sujo. Possui três açudes (Cobra, Manga e Sede), além, dos cacimbões que 

permitem o abastecimento familiar e a irrigação dos cultivos. O predomínio de 

solos rasos com textura arenosa é quebrado com o vertissolo, solo bastante 

                                                           
20 “terras soltas” significa terras de uso comum que não estão cercadas. 
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argiloso e utilizado, coletivamente, na produção da cerâmica de barro (telhas e 

tijolos). O clima é quente e semi-árido. O relevo é suavemente ondulado e 

ondulado, ideal para o florescimento da caatinga arbustiva, mantida como reserva 

de mata e, também, parcialmente explorada com a retirada de lenha para venda 

nas serrarias e uso em fornos da olaria e nos fogões à lenha das residências. 

A comunidade do Assentamento Santa Rita tem buscado contornar as 

dificuldades presentes derivadas da adoção da forma coletiva, através da divisão 

de grupos de trabalho por afinidades. As principais atividades produtivas 

encontradas no assentamento é o cultivo de milho, feijão e mandioca, e a criação 

de cabras, carneiros e bode, realizadas de forma individual (familiar). A fabricação 

de cerâmica de barro é feita de forma coletiva. O projeto de caprinocultura, 

aprovado para o assentamento, aponta esperanças para o fortalecimento e 

diversificação do trabalho coletivo. 

O quadro 01 a seguir traz um painel sintético dos assentamentos 

apresentados. 

 

 

5 - A estrutura da tese. 
A tese está dividida em sete capítulos. O primeiro faz uma reflexão a 

acerca da questão agrária brasileira, à luz da discussão sobre o caráter rentista 

da terra no Brasil. Nele foi possível fazer uma análise sobre a questão da 

legislação rural brasileira e a lógica da propriedade privada.  

O segundo capítulo procurou reconstruir o desenrolar do programa 

“reforma agrária de mercado” no Brasil e sua ocorrência em outros países em 

desenvolvimento da América Latina, África e Ásia. O terceiro capítulo está 

dedicado ao debate sobre a “reforma agrária de mercado” no Ceará. O capítulo 

quarto aborda a organização territorial dos assentamentos. Nele emergem 

especificidades da agricultura camponesa presentes nos assentamentos 

estudados. Questões como a origem camponesa, a seleção das famílias 

assentadas e a formação dos assentamentos são abordadas nesse capítulo. 

O quinto capítulo explorou as diferentes formas de usos da terra nos 

assentamentos, o trabalho individual (familiar), o trabalho coletivo, o uso comum 

da terra e a prática de ajuda mútua e suas articulações no processo de 

constituição dos assentamentos. 
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O sexto capítulo dá relevância à unidade de consumo e produção 

camponesa e aos diferentes usos da terra litorâneo e sertanejo. Elementos como 

a família, a casa de moradia, o roçado, a casa de farinha e a pecuária são 

considerados importantes na dinâmica familiar. 

O último capítulo, finalmente, faz uma análise da participação do Banco 

Mundial na política de desenvolvimento rural do Brasil e a implementação da 

“reforma agrária de mercado” apresentada e executada como uma política de 

contra-reforma agrária. 

 
 
 
 
 
 
 


