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RESUMO 

 

 

O esforço da presente tese consiste em compreender as nuances do processo de 

territorialização camponesa superando as generalizações em relação à luta pela/na terra e a 

reforma agrária. Tem-se como preocupação central o debate em torno das conflitualidades e 

contradições presentes na relação agronegócio/latifúndio e campesinato, desde aquelas 

geradas para a conquista da terra, até os antagonismos e as disputas territoriais travadas entre 

estes dois modelos no interior dos assentamentos rurais. Parte-se da hipótese de que embora 

os camponeses desterritorializem o agronegócio/latifúndio, conquistando os assentamentos 

rurais, a territorialidade daqueles se manifesta nestes territórios com a adesão dos assentados 

aos monocultivos de commodities, intensa utilização de agroquímicos e sementes 

industrializadas (em especial transgênicas), aos sistemas de “integração” com empresas, entre 

outras formas. Entretanto, tais expressões estão imersas em contradições, assim como, os 

camponeses têm articulado coletiva e individualmente resistências frente à territorialidade do 

agronegócio/latifúndio em seus territórios. Para fins analíticos, foi estudado o processo de 

construção dos territórios camponeses no Centro-Sul do Paraná com foco em quatro 

assentamentos rurais conquistados a partir da ocupação do latifúndio Giacomet-

Marodin/Araupel. São eles: Celso Furtado, Ireno Alves dos Santos, Marcos Freire e Dez de 

Maio. Assim, buscou-se saber a partir do conhecimento da realidade concreta dos 

camponeses, a lógica imbricada tanto à territorialidade do agronegócio nos assentamentos 

rurais, quanto às estratégias de resistência cunhadas pelos assentados. Ambas têm 

significações que perpassam transversalmente a subordinação e a autonomia, isto é, as 

disputas paradigmáticas estabelecidas, estando inseridas no contexto contraditório de 

reprodução das condições de existência camponesa.  

 

 

Palavras-Chave: Campesinato; Assentamentos Rurais; Resistência; Subordinação; Território. 

 



RESUMEN 

 

CONTRADICCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TERRITORIOS 

CAMPESINOS EN CENTRO-SUL PARANAENSE: TERRITORIALIDADES DEL 

AGRONEGOCIO, SUBORDINACIÓN Y RESISTENCIA 

 

El esfuerzo de la tesis es entender los matices del proceso de territorializacion campesina con 

la superación de las generalizaciones en relación a lucha por/en la tierra y la reforma agraria. 

La preocupación central del debate es la conflictualities y contradicciones en la relación 

agronegocio/latifundio y el campesinado, desde los generados por la conquista de la tierra, a 

los antagonismos y las disputas territoriales libradas entre estos dos modelos en los 

asentamientos rurales. La hipótesis central es que aunque los campesinos desterritorializem lo 

agronegocio/latifundios, logrando los asentamientos rurales, la territorialidad de aquellos si 

manifiesta en estos territorios con la adhesión de los asentados a los monocultivos de 

commodities, uso intensivo de agroquímicos y semillas industriales (especialmente 

transgénicas), el sistemas de “integración” con las empresas, entre otras formas. Sin embargo, 

estas expresiones están inmersos en las contradicciones, así como, los campesinos han 

articulado la resistencia individual y colectiva en contra de la territorialidad de lo 

agronegocio/latifundio en sus territorios. Para fines de análisis se estudia el proceso de 

construcción de los territorios campesinos en Centro-Sul do Paraná centrándose en cuatro 

asentamientos rurales logrados desde la ocupación de latifundios Giacomet-Marodin / 

Araupel. Ellos son: Celso Furtado, Ireno Alves dos Santos, Marcos Freire y Dez de Mayo. De 

este modo, intentamos aprender desde los conocimientos de la realidad concreta de los 

campesinos, la lógica entrelazada tanto a la territorialidad de lo agronegocio en los 

asentamientos rurales, así como, las estrategias de resistencia acuñadas por los campesinos. 

Ambas tienen significados que permean la subordinación y la autonomía, esto es, las disputas 

paradigmáticas establecidas, insertadas en el contexto contradictorio de reproducción de las 

condiciones de existencia campesina. 

 

 

Palabras Clave: Campesinado; Asentamientos Rurales; Resistencia; Subordinación; 

Territorio. 

 



ABSTRACT 

 

CONTRADICTIONS IN THE CONSTRUCTION OF PEASANT TERRITORIES IN 

CENTER SOUTH OF PARANÁ: TERRITORIALITIES AGRIBUSINESS, 

SUBORDINATION AND RESISTANCE 

 

The effort of this thesis is to understand the nuances of the peasant territorial process 

overcoming the generalizations regarding the struggle for/on land and agrarian reform. It has 

been a central concern the debate on conflictualities and contradictions present in 

agribusiness/landowners and peasants relationship, from those generated for the conquest of 

the land, to the antagonisms and territorial disputes fought between these two models within 

the rural settlements. We started from the hypothesis that although peasant’s 

desterritorializem agribusiness/landowners, winning rural settlements, the territoriality of 

those manifested in these territories with the accession the settlers to monocultures of 

commodities, intense use of agrochemicals and industrial seeds (especially GM), the systems 

'integration' with companies, among other ways. However, such expressions are immersed in 

contradictions, as well as peasants have collectively and individually articulated resistance 

against the territoriality of the agribusiness/landowners in their territories. Was studied for 

analytical purposes, the construction process of peasant lands in Center South of Paraná 

focused on four rural settlements won from the occupation farm Giacomet-Marodin/Araupel. 

Are they: Celso Furtado, Ireno Alves dos Santos, Marcos Freire e Dez de Maio. Thus, we 

sought to know from the knowledge of concrete reality of the peasants, the nested logic both 

the territoriality of agribusiness in rural settlements, for the resistance strategies minted by the 

settlers. Both have meanings that permeate across the subordination and autonomy, that is, the 

established paradigmatic disputes, being inserted in the contradictory context of reproduction 

of the conditions of peasant existence. 

 

 

Keywords: Peasantry; Rural Settlements; Resistance; Subordination; Territory. 
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“Um passo a frente, e você não está mais no 

mesmo lugar”. 

(Chico Science) 

 

 

ão importante quanto conhecer a obra é conhecer as motivações que 

levaram à mesma. Nesse sentido, é importante destacar que, antes da 

realização de qualquer investigação científica, existe um pano de fundo 

e um contexto, em termos de motivação, que levaram ao desenvolvimento de um dado 

assunto.  

O primeiro motivo que levou ao presente estudo é a origem camponesa do autor. 

Filho de camponeses que encontrou no estudo da questão agrária do país, proporcionado por 

parte da ciência geográfica, elementos para compreender a história de sua família, a qual 

possui, assim como a grande maioria do campesinato brasileiro, nas sucessivas migrações seu 

eixo interpretativo. Uma breve análise do histórico dos pais exemplifica a questão. O pai 

camponês sem terra, natural do estado do Espírito Santo, migrou com os familiares pelo 

estado de São Paulo e as regiões Norte e Oeste do Paraná, sempre seguindo as movimentações 

do ciclo do café, subordinando-se ao processo de apropriação das relações não capitalistas na 

produção do capital. Posteriormente com o declínio deste, juntamente com seus pais, 

estabeleceu posse de área às margens do Rio Paraná em Marechal Cândido Rondon. A família 

da mãe possuía pequena porção de terra no Rio Grande do Sul e, afetados pelo impacto da 

“modernização” agrícola sobre a renda da terra e a fragmentação da propriedade relacionada 

às seguintes transmissões de heranças, emigraram, estabelecendo a terra de trabalho no Oeste 

do Paraná. Tanto o pai como a mãe, foram novamente expulsos da terra pela construção do 

reservatório da Usina de Itaipu, sendo obrigados a vender a força de trabalho na cidade e no 

campo, tanto no Brasil quanto no Paraguai. Entretanto, o imperativo do modo de vida 

camponês permaneceu e, assim como grande parte do campesinato brasileiro, encontraram em 

sucessivas reemigrações possibilidades de acesso a terra. De tal modo, após o pagamento da 

renda absoluta sobre um pequeno pedaço de terra (dois alqueires e uma quarta, inseridos na 
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injusta distribuição fundiária do país), estabeleceram-se no Centro-Sul do Paraná, no 

município de Quedas do Iguaçu, território dominado pelo latifúndio. Durante sucessivos anos 

viram a renda da terra produzida ser saqueada pela territorialidade do capital imposta pela 

Souza Cruz na produção do fumo (atividade comercial que, contraditoriamente, garantia a 

ocupação e reprodução familiar), entre outros representantes do capital que subalternizam o 

campesinato e se apropriam indevida e gratuitamente da riqueza produzida por estes. Assim 

como muitos camponeses, resistiram, seja a partir do trunfo que o território lhes proporciona, 

ou de uma inicial e tímida organização no Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) 

estimulada a partir dos vizinhos do sítio, alguns destes, assentados e vinculados ao MST. As 

artimanhas do capital são muitas e infelizmente a expropriação para o urbano os subjugou a 

nova sujeição real do trabalho ao capital e todo o processo de alienação/coisificação 

intrínsecos. Assim, é no revelar a perversidade imposta pelo capital assentada na injusta 

distribuição das terras, em processos que subtraem a renda impossibilitando o campesinato de 

alimentar seus filhos e na teimosia destes para perpetuarem seu modo de vida no campo que 

se sustenta um dos principais motivos que orienta, move e está comprometida não somente a 

presente investigação, mas o próprio autor.  

O segundo motivo nasce do desconforto. Desconforto causado pelas 

generalizações produzidas por alguns estudos que se dedicam a interpretar a questão agrária. 

Assim, a ideia do projeto de doutoramento foi sendo amadurecida no decorrer da realização 

da dissertação de mestrado em geografia, quando desenvolvemos pesquisa nos assentamentos 

Celso Furtado e Rio Perdido, ambos no município de Quedas do Iguaçu/PR. Tal investigação 

concluída em 2010 resultou na dissertação: “O aprendizado e resistência camponesa nos 

acampamentos e assentamentos de sem-terra em Quedas do Iguaçu/PR”. Nesta, procurou-se 

desvendar o processo contraditório interno e intrínseco na luta pela terra, que ao mesmo 

tempo em que produz aprendizados e territorializa o campesinato, o nega em prol de outra 

classe. Naquele momento, evidenciou-se que o referido processo é prenhe de resistências por 

parte dos camponeses, conforme defendido na oportunidade. A partir da pesquisa de mestrado 

e das observações realizadas empiricamente durante e após a conclusão desta, surgiram 

inúmeras indagações sobre as relações de subordinação e resistência estabelecidas nos 

territórios camponeses. Verificou-se que nos territórios dos assentamentos, 

contraditoriamente, se reproduziam territorialidades de um modelo agrícola tipicamente do 

capital, com arrendamento de terras, cultivos de monoculturas, integração a setores industriais 

etc. Mas também se reproduziam relações camponesas subtraídas ou não em favor dos 

capitalistas, bem como, formas de resistência ao capital forjadas pelos camponeses ou 
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oriundas da organização junto ao MST.  

Diante desta realidade social vivida nos assentamentos que pede respostas à 

geografia e ao geógrafo, decidiu-se trabalhar tal temática do ponto de vista acadêmico-

científico num curso de pós-graduação em nível de doutorado. Para o desenvolvimento do 

presente estudo privilegiou-se como recurso analítico os quatro assentamentos rurais 

provenientes da luta contra o latifúndio Giacomet-Marodin. São eles: Celso Furtado, 

localizado no município de Quedas do Iguaçu; Ireno Alves dos Santos, Marcos Freire e Dez 

de Maio, localizados no município de Rio Bonito do Iguaçu. Tal seleção remete-se ao enredo 

pessoal de vivência do autor na mesma região e nas proximidades destes assentamentos, 

acompanhando, desde criança, o conjunto de lutas desenvolvidas em prol dos mesmos, 

embora sem entender o contexto desigual em que se inseriam.  

A presente investigação é, assim, mais um passo no sentido de pôr-se a caminhar, 

no negar o inerte e no acreditar no movimento para entender a realidade concreta e quiçá 

superá-la. É a perseguição à interpretação dos questionamentos que fazemos diariamente de 

modo a reafirmar nossa posição: a quem a geografia deve servir? Para quem a nossa geografia 

serve? Que geógrafos somos? Defendemos que a geografia deve servir a sociedade e não ao 

capital, para tanto, o geógrafo precisa ver além das aparências, ser capaz de analisar a 

espacialização e territorialização dos fenômenos não como simples registro, mas como 

sujeitos responsáveis preocupados com as contradições, desvendar os processos e lutar contra 

aqueles que implicam na exploração do homem pelo homem em prol do lucro. É tendo este 

compromisso como linha de sustentação que se buscou, com o presente estudo, construir uma 

geografia anticapitalista e, sobretudo, comprometida com os camponeses. 
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“Sob o familiar, descubra o insólito, sob o 

cotidiano, destaque o inexplicável. Que possa toda 

coisa dita habitual lhe inquietar”. 

(Bertold Brecht) 

 

 

s camponeses têm lutado e posto na pauta política propostas para a 

agricultura brasileira. Por meio da sua organização em movimentos 

socioterritoriais os camponeses enfrentam o modelo da agricultura 

capitalista assentada no agronegócio/latifúndio através de ações de ocupações de terras, 

manifestações e uma proposta de produção camponesa. Os movimentos têm se constituído 

como principais protagonistas na recriação e na garantia da existência do campesinato. 

Através da organização, luta e resistência nos movimentos, os camponeses têm conquistado 

partes do território e se reterritorializado. Os assentamentos rurais se constituem em 

conquistas territoriais dos camponeses, negam a concentração fundiária e apontam para a 

construção de um caminho diferente para o campo. Nesta conflitualidade entre camponeses e 

o agronegócio/latifúndio verifica-se um conjunto de ações assentadas no território que se 

erguem como parte das estratégias de existência, resistência e expansão de ambos os modelos 

de desenvolvimento.  

A preocupação central desta pesquisa é compreender as conflitualidades e 

contradições presentes na relação agronegócio/latifúndio e campesinato, desde aquelas 

geradas para a conquista da terra, até os antagonismos e as disputas territoriais travadas entre 

estes dois modelos no interior dos assentamentos rurais. Parte-se do pressuposto de que 

embora os camponeses desterritorializem o agronegócio/latifúndio, conquistando os 

assentamentos rurais, a territorialidade do agronegócio/latifúndio tem se manifestado nestes 

territórios com a adesão dos assentados à: monocultivos de commodities (soja, milho), intensa 

utilização de agroquímicos e sementes industrializadas (em especial transgênicas), à sistemas 

de “integração” com empresas, entre outras formas. Entretanto, tais expressões estão imersas 

em contradições, assim como, os camponeses têm articulado coletivamente e individualmente 
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resistências frente à territorialidade do agronegócio/latifúndio em seus territórios. Estas 

resistências, também são objetos desta pesquisa. Assim, pautado na categoria contradição e 

seus fundamentos teórico-metodológicos, este estudo objetiva problematizar e debater a 

territorialidade do agronegócio/latifúndio no interior dos assentamentos rurais, de modo a 

compreender as conflitualidades e contradições geradas neste processo. Para fins analíticos, 

foram estudados os conflitos e contradições existentes no processo de construção do território 

camponês no Centro-Sul do Paraná com foco em quatro assentamentos rurais localizados nos 

municípios de Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu (Mapas 1 e 2). As lutas camponesas 

nesta região conquistaram partes do território antes pertencentes ao agronegócio/latifúndio, 

resultando na formação de diversos assentamentos rurais, dentre os quais, os selecionados 

para esta análise: Celso Furtado (1092 famílias) em Quedas do Iguaçu; Ireno Alves dos 

Santos (887 famílias), Marcos Freire (578 famílias) e Dez de Maio (66 famílias) em Rio 

Bonito do Iguaçu. Estes assentamentos que se constituem no cerne de estudo da presente 

investigação foram conquistados a partir da ocupação da Fazenda Giacomet-Marodin (hoje 

Araupel) que chegou a controlar aproximadamente 85.000 hectares na região.  

 

Mapa 1: Localização da mesorregião Centro-Sul paranaense 
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Mapa 2: Localização dos municípios de Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu 

 
 

Considerando que os processos para construção do conhecimento são 

dinamizados, sobretudo por perguntas, elenca-se algumas das questões elaboradas 

preliminarmente que levaram a esta pesquisa:  

1) A conquista dos assentamentos Celso Furtado, Ireno Alves dos Santos, Marcos 

Freire e 10 de Maio, desterritorializou a Araupel de parte de seu território, mas será que 

eliminou o sistema agrícola do agronegócio? Ou seja, há outras expressões do agronegócio 

que avançaram sobre o território dos assentamentos?  

2) De que forma ocorre a territorialidade do agronegócio nos territórios 

camponeses? Porque ocorre? E quais as implicações deste processo?  

3) Os assentamentos rurais são territórios de absoluta resistência camponesa e 

negação do agronegócio e do capitalismo?  

4) A realização de práticas agrícolas típicas do agronegócio pelos assentados, 

podem ser potencializadas gerando renda e autonomia ao campesinato ou se constituem 

apenas como subordinação ao sistema do capital?  

5) Seria o cultivo de commodities agrícolas de forma individual ou através das 

“parcerias” (arrendamentos) com outros assentados ou pessoas externas aos assentamentos 

uma questão de flexibilidade de adaptação a uma situação de crise? Ou esse processo nos 

revela indícios de descamponização?  
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6) Quais são as formas de resistência ao capital encontradas nos assentamentos em 

apreço, seus limites e possibilidades?  

7) O modo de vida camponês assentado num conjunto de tradições e saberes é 

resistência ao agronegócio ou se constitui apenas enquanto subalternidade?  

8) Qual é o futuro do campesinato: integração ao capital como afirmam os 

teóricos do paradigma do capitalismo agrário ou o enfrentamento ao capitalismo como 

defendem alguns estudiosos do paradigma da questão agrária? 

A hipótese inicial da presente investigação considerava que os assentamentos 

rurais em apreço estavam se tornando territórios hegemonizados pelo agronegócio. A 

paisagem e as informações preliminares obtidas de forma superficial indicavam para tal 

compreensão. Ou seja, sinalizações que no limite do aparente indicavam situações lineares e 

escondiam a essência do processo de construção do território camponês, o qual precisa ser 

lido a partir de uma visão do todo, através de leituras espaciais que analisem a condição 

dialética em que estão inseridos no processo das determinações históricas. Assim, logo de 

início, as primeiras incursões à campo e os subsídios teórico-metodológico que fomos 

aprofundando destituiu a afirmação inicial e voltou o olhar para a complexidade em que a 

reprodução camponesa está inserida. Caminho reafirmado a cada nova conversa com os 

camponeses inseridos neste processo, em que se desvendavam subordinações que constituíam 

resistências e resistências que constituíam subordinações, e nesse conjunto dialético a 

construção, a partir da dinâmica interna de cada família, das estratégias de flexibilidade da 

classe camponesa para continuar se reproduzindo no campo. 

Portanto, o esforço consiste em desvendar as nuances dos processos de 

territorialização camponesa superando as generalizações em relação à sua luta e a reforma 

agrária. Enquanto para uns (tanto conservadores quanto progressistas) a criação de 

assentamentos rurais para camponeses sem-terra de nada serviu, pois não possuem aptidão ao 

trabalho agrícola, são “aproveitadores”, arrendam seus lotes, trabalham de assalariados, 

cultivam commodities etc. outros, consideram os assentamentos rurais como o lugar por 

excelência do campesinato no enfrentamento ao capital, como se ali se desenvolvessem 

apenas ações de negação e enfrentamento à ordem desigual em que estão inseridos. Fugir a 

este entendimento, desmitificando os estereótipos, colocando às claras os conflitos e 

contradições nas quais os camponeses assentados estão implicados, de modo a avançar na 

compreensão da questão agrária e camponesa é, sem dúvida, a razão principal que instigou a 

realizar este trabalho. Ou seja, tentar saber a partir do conhecimento da realidade concreta 

destes camponeses, a lógica imbricada tanto à territorialidade do capital/agronegócio nos 
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assentamentos rurais, quanto às estratégias de resistência cunhadas pelos assentados. Ambas 

têm significações que perpassam transversalmente a subordinação e a autonomia, isto é, as 

disputas paradigmáticas estabelecidas, estando inseridas no contexto contraditório de 

reprodução das condições de existência camponesa.  

Buscando compreender tais questões e entender a realidade em seu movimento 

concreto utilizaram-se diversos procedimentos metodológicos, tais como: levantamento 

bibliográfico relativo ao conjunto de temas que envolvem a questão agrária e camponesa para 

o enriquecimento do arcabouço teórico metodológico. Análise de fontes jornalísticas e 

documentais impressas e virtuais que tratam sobre a questão agrária e a luta camponesa em 

geral e, mais especificamente, no Paraná. Consulta ao Banco de Dados da Luta pela Terra 

(DATALUTA/Paraná e DATALUTA/Brasil). Obviamente que este trabalho de gabinete é 

insuficiente para constatar o processo contraditório de recriação e construção do território 

camponês, por essa razão a pesquisa qualitativa com elementos resultantes dos trabalhos de 

campo permeiam esta tese como um todo. Assim, a etapa mais primordial da pesquisa foi a 

realização dos trabalhos de campo nos territórios em estudo, nos quais foram colhidos relatos 

imprescindíveis, através de entrevistas e depoimentos dos diversos sujeitos sociais 

envolvidos, isto é, procurou-se dialogar com todos aqueles que por algum motivo participam 

e/ou participaram direta ou indiretamente do nosso tema de estudo. Para a realização dessas 

ações foram adotados múltiplos procedimentos, os quais resultaram em dezenas de 

deslocamentos ao campo para a realização de entrevistas e coletas de dados junto a órgãos 

públicos (INCRA, EMATER, Prefeituras Municipais, Universidade, Câmaras de Vereadores, 

bibliotecas municipais, escolas etc.), cooperativas (COOPAIA, COPERJUNHO, COPAFI), 

entidades de assistência técnica (CEAGRO, Rede Ecovida, Prefeituras Municipais, EMATER 

etc.); e a pesquisa direta nos assentamentos. Foram várias visitas nos 4 assentamentos 

estudados, no acampamento “Herdeiros da Terra de 1º de Maio”, à feira agroecológica em Rio 

Bonito do Iguaçu e a participação em reuniões dos grupos agroecológicos. Nestas coletaram-

se informações empíricas através de diversos procedimentos: aplicação de questionários 

previamente estruturados aos assentados seja por meio da técnica de amostragem aleatória ou, 

pela identificação de casos mais representativos tanto da territorialidade do capital quanto das 

resistências gestadas. Especialmente em relação a esta última, merece destaque a colaboração 

dos técnicos do CEAGRO que auxiliaram no sentido de orientar a localização, sobretudo, 

daqueles camponeses em processo de transição agroecológica. Através dessa metodologia 

aplicaram-se cinco questionários gerais no assentamento Celso Furtado, quatro gerais e dois 

específicos para orgânicos no assentamento Ireno Alves dos Santos, um geral para o 
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assentamento Marcos Freire e um geral para o Dez de Maio. Destaca-se que a aplicação de 

cada um dos questionários envolveu cerca de três a quatro horas, não apenas pela extensão 

dos formulários como pode ser visualizado nos apêndices, mas, sobretudo, pelo riquíssimo 

diálogo que suscitava novas interrogações e intervenções de ambas as partes e que iam sendo 

elucidadas no decorrer da proposta dialógica de interação e formação proposta como fuga à 

rigidez e o caráter sabatinador do simples quadro de perguntas fixas. Seguindo este caráter 

realizou-se ainda entrevista previamente estruturada a uma liderança do assentamento Celso 

Furtado.  

Embora em ambos os mecanismos descritos (aplicação de questionários e 

entrevistas previamente estruturadas) trabalhou-se a partir de uma perspectiva dialógica, eles 

se mostraram por demais limitados diante da rica condição camponesa visualizada nas áreas 

de estudo, sendo que de imediato sentiu-se a necessidade de rompimento com tais 

procedimentos “rígidos”. Nesse sentido, as entrevistas e os questionários foram substituídos 

por uma espécie de orientação de pesquisa que continha um roteiro básico de assuntos a serem 

abordados, porém, sem nenhum encadeamento preestabelecido. Assim, intercaladamente a 

metodologia inicial realizou-se diversas visitas mediadas por conversas e entrevistas 

informais com os camponeses dos quatro assentamentos, acampados, lideranças dos 

assentamentos e acampamento, responsáveis pelo CEAGRO (parte educacional, organizativa 

e técnica), técnicos da ATER, presidentes das cooperativas COOPAFI, COOPAIA e 

COPERJUNHO; professores da UFFS que atuam nos assentamentos, representantes da rede 

Ecovida de agroecologia, com os camponeses que comercializam na feira agroecológica de 

Rio Bonito do Iguaçu, entre outros, das quais algumas se encontram gravadas (24 entrevistas, 

cerca de 50 horas de gravação) e outras registradas em caderno de campo. É importante 

registrar que estas, por vezes ocorreram de forma aleatória e, em outras circunstâncias, optou-

se por visitar determinados lotes e camponeses elencados como mais representativos
1
 dentre 

as situações que se buscou trabalhar nesta tese. O principal critério utilizado para tal definição 

foi a averiguação da territorialidade expressa nos lotes (monoculturas, arrendamentos, 

experiência agroecológica, experiências de luta, estratégias alternativas, integração com 

fumicultoras, etc.). O procedimento escolhido e o vínculo com as famílias levaram também, 

em alguns casos, a realização de mais uma visita a estas. A opção por uma dinâmica mais 

flexível se refletiu na fluidez dos relatos o que permitiu apreender muitos outros elementos do 

que aqueles definidos como essenciais, ampliando os horizontes de compreensão do universo 

                                                 
1
 Ocasionalmente estes camponeses foram eleitos antecipadamente, pois, na maioria das vezes, era no decorrer 

do percurso no interior dos assentamentos rurais que a decisão pela visita a tal lote era tomada. 
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camponês. Por outro lado, como não foi possível o retorno para que os relatantes revisassem 

as citações contidas no texto, optou-se pelo resguardo de suas identidades, razão pela qual nos 

trechos transcritos aparecem apenas as iniciais dos seus nomes, comunidade, assentamento e a 

data de realização do diálogo/entrevista/questionário.  

Acrescenta-se ainda a participação do pesquisador na feira agroecológica do 

município de Rio Bonito do Iguaçu, bem como em reuniões promovidas pelos camponeses, 

como aquelas dos grupos em processo de transição agroecológica e dos debates em torno da 

organização da COOPAIA. Além disso, como fonte instrumental do trabalho foi realizado o 

registro fotográfico das mais diversas situações observadas em campo.  

A pesquisa de campo realizada de forma mais livre e participativa permitiu 

também uma maior aproximação com os camponeses assentados. Nesse sentido, foram 

compartilhadas “caronas” entre pesquisador, camponeses e técnicos pelas estradas dos 

assentamentos, as quais permitiram conversas livres sobre os mais diversos assuntos que os 

afligem e que, embora sem o rigor científico postulado pela academia, resultaram em 

importantes fontes de dinamização da compreensão dos processos de construção do território 

camponês. Inserem-se neste contexto o estabelecimento de um conjunto de relações 

acadêmicas, políticas, científicas, institucionais, educacionais e pessoais com os camponeses e 

entidades visitadas. Portanto, considerou-se imprescindível dialogar com os sujeitos a fim de 

conhecer suas histórias de vida, suas subjetividades, seu território, enfim, seu modo de vida. 

Esse foi o caminho metodológico percorrido na busca pelo entendimento do processo 

contraditório de recriação camponesa e construção do território destes. 

A partir do estudo dos referenciais teóricos, análise das fontes documentais, 

informações e dados coletados empiricamente resulta a presente tese, a qual se encontra 

dividida em seis capítulos com o objetivo de expressar o entendimento do processo 

contraditório de construção dos territórios camponeses. 

No primeiro capítulo buscou-se apresentar que as compreensões sobre a 

organização e o desenvolvimento do campo brasileiro e mundial são diversas, resultado das 

teorias construídas pelos estudiosos para delinear seus pensamentos e compreensões de 

mundo. Tais compreensões podem ser organizadas em dois paradigmas: Paradigma da 

Questão Agrária (PQA) e Paradigma do Capitalismo Agrário (PCA). As teorias que fazem 

parte do paradigma da questão agrária defendem a existência da questão agrária, enquanto 

condição estrutural do desenvolvimento do sistema capitalista. A recriação do campesinato no 

capitalismo, sem ser parte dele, é central nesta compreensão que possui duas concepções de 

análise distintas: a proletarista e a campesinista. Já o paradigma do capitalismo agrário ignora 
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a existência de uma questão agrária e defende como inevitável a extinção do campesinato. 

Para este paradigma só existe lugar no campo para aqueles agricultores que se inserem de 

forma competitiva no mercado, que se modernizam e adotam tecnologias visando maximizar 

a produção. Esta compreensão também apresenta duas tendências de análise: a do 

agronegócio e a da agricultura familiar. Por fim, pontuou-se o debate paradigmático entre 

campesinato e o agronegócio.  

O segundo capítulo foi destinado a debater a relação entre Estado e reforma 

agrária. Resgataram-se algumas compreensões destes e, buscando contextualiza-los no Brasil, 

foram tecidos apontamentos acerca dos projetos e propostas daquela política pública. Assim, 

procurou-se analisar o papel do Estado brasileiro nas políticas de reforma agrária, que não 

democratizaram o acesso a terra e enfatizar a atitude do campesinato na luta pela sua 

territorialização. Neste enredo, apresentou-se o contexto histórico e conjuntural das lutas 

camponesas no Paraná, bem como, as conquistas desta classe no estado. As discussões 

pontuadas neste capítulo são essenciais para se compreender a situação da sujeição da renda 

camponesa, subalternidade e territorialidade do agronegócio, manifestada nos assentamentos 

rurais, sobretudo, naqueles centrais a presente investigação. 

No terceiro capítulo contextualizou-se historicamente a formação da mesorregião 

Centro-Sul do Paraná e dos municípios de Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu. 

Abordou-se ainda o atual cenário socioeconômico mesorregional e dos referidos municípios 

evidenciando que as desigualdades instaladas neste território, são frutos do processo de 

“ocupação” deste, assentado na expulsão das populações indígenas, predominância do 

latifúndio e de um conjunto de relações patriarcais e coronelistas. Neste cenário enfatizou-se a 

formação do latifúndio Giacomet-Marodin/Araupel e como as lutas camponesas pela 

terra/território modificaram o Centro-Sul paranaense em geral e os municípios de Quedas do 

Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu em específico, destacando a imprescindível participação do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) neste processo. Por fim, foi realizada 

uma breve contextualização da luta e conquista de cada um dos quatro assentamentos 

analisados por este estudo.  

A territorialidade do agronegócio nos territórios camponeses foi problematizada 

no capítulo quatro. Neste momento debateram-se as formas utilizadas pelo capital para 

subjugar a renda da terra camponesa, dentre estas o sistema de “integração”, a territorialidade 

do sistema agrícola do agronegócio, a produção de monocultivos de soja, pinus, eucalipto; o 

arrendamento das terras a terceiros (assentados ou não) e a pecuária leiteira. Tais elementos 

demonstram a existência contraditória e conflituosa entre o modelo camponês e o do 
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agronegócio no interior dos assentamentos rurais em análise, indicando que estes são 

territórios em permanente disputa. Ao mesmo tempo e, a partir de uma perspectiva 

contraditória, evidenciou-se que a territorialidade do capital no território camponês compõe, 

em determinadas ocasiões, estratégias de existência dos assentados. Ou seja, procurou-se 

pensar a reprodução camponesa como uma relação não capitalista situada no conjunto das 

contradições do capital, todavia, negando a recriação camponesa a uma pura e simples 

determinação do capital. Portanto, é a complexidade deste uso do território, marcado por uma 

unidade contraditória, que se procurou desnudar no referido capítulo como fuga às 

generalizações, comumente encontradas.  

Às resistências camponesas foi reservado o quinto capítulo. Neste, evidenciando a 

contradição instaurada nos assentamentos rurais pesquisados, buscou-se apresentar e debater a 

importância das formas de resistências à subordinação do capital exercidas pelo campesinato 

na defesa de seu território e autonomia. Nesta perspectiva ressaltou-se a participação do MST 

que tem possibilitado a ampliação das lutas e resistências camponesas no enfrentamento ao 

capital, estimulando, por exemplo, o estabelecimento de práticas agrícolas alternativas 

centradas nos princípios da agroecologia, lutando pela efetivação da educação do campo, 

políticas públicas de comercialização da produção, formação política entre outras. No 

enfrentamento à agricultura capitalista e a subordinação da renda camponesa ressalta-se 

também o estabelecimento de resistências oriundas do modo de vida camponês. Ou seja, nos 

assentamentos rurais há o fortalecimento de um conjunto de práticas camponesas assentadas 

no território que se edificam como negação ao domínio capitalista. Dentre estas: a produção 

para o autoconsumo, a ajuda mútua, o trabalho familiar, comercialização informal da 

produção etc. Assim, o domínio e posse da terra, as relações tradicionais, culturais, 

econômicas e políticas cultivadas secularmente pelo campesinato se desdobram na construção 

do território camponês e se arquitetam enquanto resistências.  

Ao capítulo seis, privilegiando a importância do conflito como expressão da 

política indissociável ao território, reservou-se uma discussão no sentido de compreender a 

hegemonia do PCA no contexto das disputas paradigmáticas existentes nos assentamentos 

selecionados. A partir de um conjunto de interrogações suscitadas procurou-se olhar 

internamente para o conjunto de contradições, disputas, conflitos, divergências e harmonias 

que transpassam as diversas formas de resistências gestadas nos assentamentos, gerando 

aceitações e recusas a estas. Por esse caminho procurou-se compreender o conjunto de 

barreiras que se levantam à resistência camponesa (coletiva/individual) de forma ofensiva ao 

capital. 
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Pelo exposto consideram-se os assentamentos em estudo enquanto territórios em 

disputa, nos quais se manifestam as contradições da luta pela terra e se estabelece o conflito 

entre a resistência camponesa e a exploração capitalista do território camponês que pedem 

interpretação. Esta pesquisa procurou identificar e compreender o movimento destas 

conflitualidades. Compreender a questão agrária no Centro-Sul paranaense passa, portanto, 

pelo entendimento das contradições e conflitualidades existentes nas disputas territoriais entre 

campesinato e agronegócio, antes e após a conquista da terra. Entender os interstícios destas 

questões é o que se persegue. 

Por fim, não se pode deixar de assinalar a experiência repleta de receptividade e 

cordialidade vivenciada junto aos camponeses nas perambulações desta pesquisa. Laços 

foram construídos entre pessoas que nunca haviam se encontrado, os alimentos da terra 

camponesa foram repartidos durante as refeições e doados em profusão, a humildade e a 

solidariedade com que as trocas de informações ocorreram também foram marcantes, assim 

como, a alegria conjugada com a emoção que estampou as faces. Talvez este seja o principal 

saldo positivo deste estudo, ou seja, abalizar que no território dominado pelos camponeses a 

pessoa tem precedência. Um reencontro com as raízes e com a utopia. 
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O CAMPESINATO NAS INTERPRETAÇÕES TEÓRICAS 
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“A certeza na frente, a história na mão, 

Caminhando e cantando e seguindo a canção, 

Aprendendo e ensinando, uma nova lição”. 

(Geraldo Vandré). 

 

 

ompreender a questão agrária exige esforço e, embora repleta de 

estudos que se empenham em desvenda-la, sempre há novos elementos 

decorrentes do movimento da realidade ou antigos que vem à tona. 

Portanto, é impossível pensar o desenvolvimento capitalista no campo sem considerar a 

questão agrária inerente a tal movimento, a qual, permanentemente vem sendo analisada por 

diversas e distintas perspectivas. Algumas destas perspectivas ignoram a existência de uma 

questão agrária a ser solucionada, em contrapartida outras, reiteraram que: “Na verdade a 

questão agrária engole a todos e a tudo, quem sabe e quem não sabe, quem vê e quem não vê, 

quem quer e quem não quer”. (MARTINS, 1994, p. 12-13). As diferentes posturas políticas, 

ideológicas, teóricas, de método etc. alimentam divergências que resultam na construção de 

distintos paradigmas de interpretação da realidade e, em se tratando da questão agrária, de 

diferentes formas de entender o campesinato. No âmbito da produção do conhecimento 

científico, os diversos paradigmas se contrapõem ou dialogam dialeticamente (CAMACHO, 

2014). É nesse sentido que Fernandes argumenta que: 

 

Compreender a questão agrária está entre os maiores desafios dos 

pesquisadores das Ciências Humanas. A amplitude e a complexidade deste 

problema possibilitam várias leituras, porque os cientistas que pensam a 

questão agrária constroem diferentes paradigmas que projetam suas visões 

de mundo. Nas pesquisas a respeito da questão agrária, esses intelectuais têm 

seus respectivos métodos de estudos, seus referenciais teóricos, portanto suas 

ideologias, que compõem as análises e influenciam, determinando as 

compreensões do problema. [...] Evidente que a questão agrária não é um 

enigma. Sua compreensão é possível, desde que seja analisada na sua 

essência, sem subterfúgios, reconhecendo e revelando os seus limites em um 

campo de possibilidades que exige uma postura objetiva nas tomadas de 

decisão no tratamento da questão agrária. (FERNANDES, 2008a, p. 175-

176. Grifo nosso).  

C 
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Considera-se que o debate sobre o fim ou permanência, e o papel do campesinato 

é central no entendimento da questão agrária. A estes sujeitos foram efetuadas diversas 

interpretações teóricas e políticas. Alguns autores professaram o seu desaparecimento, 

enquanto que outros propalaram que a estes restariam duas alternativas: a expropriação 

devido à incapacidade de competir no mercado, ou a completa integração ao capital através da 

sua transformação em agricultores familiares. E, ainda, há aqueles que consideraram o 

movimento contraditório do capitalismo e a capacidade de luta e resistência como condição de 

existência do campesinato. Há, portanto, o estabelecimento de um debate paradigmático sobre 

a questão agrária e sobre a questão camponesa. 

 

 

1.1 O campesinato no debate paradigmático da questão agrária 

 

A complexidade da questão agrária e a multiplicidade de formas de interpreta-lá 

revestem diferentes paradigmas de compreensão do campesinato, sendo a estes efetuadas 

diversas explicações teóricas e políticas, as quais, embora percorram caminhos distintos 

resultando em conclusões opostas, possuem na teoria marxista sua gênese. Considera-se esta 

teoria como seminal na compreensão da questão agrária e, consequentemente do campesinato, 

pois procurou compreender os desdobramentos do avanço do capitalismo em geral e sobre o 

campo em específico a partir das várias temáticas que o envolvem. Assim, particularmente em 

relação à questão camponesa, a partir da teoria marxista alguns autores professaram o 

desaparecimento dos camponeses com a intensificação das relações capitalistas, 

principalmente, pela modernização das relações no campo, industrialização da agricultura e 

pela diferenciação social (LÊNIN, 1982; KAUTSKY, 1998). Outras compreensões defendem 

a recriação do campesinato como parte do processo de desenvolvimento desigual, 

contraditório e combinado do sistema capitalista (MARTINS, 1979, 1981; OLIVEIRA, 1987, 

2001; FERNANDES, 1996, 2000; FABRINI, 2003). E por fim, há aqueles que negaram o 

campesinato em favor de uma agricultura familiar específica desenvolvida como parte de um 

processo regido pelas leis capitalistas de acumulação (ABRAMOVAY, 2012; LAMARCHE, 

1998).  

É possível afirmar que as três vertentes teóricas referidas, embora de maneiras 

distintas, versam sobre uma questão original do desenvolvimento da agricultura sobre o modo 

capitalista de produção: o papel e a condição de permanência ou fim do campesinato neste 
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processo. As duas primeiras vertentes entendem tal questão como um problema estrutural 

inerente ao desenvolvimento desigual e contraditório do modo de produção capitalista que só 

será superado com a destruição deste sistema, enquanto que para a terceira, trata-se de um 

problema conjuntural possível de superação sem a necessidade de transformação do regime 

capitalista da sociedade (FERNANDES, 2008a, 2013a). Deste modo, tais compreensões 

podem ser agrupadas em dois distintos grupos, sendo que para o primeiro, o problema está no 

capitalismo, ao passo que, para o segundo o problema está nos sujeitos, nos camponeses 

(FERNANDES; WELCH; GONÇALVES, 2012; FERNANDES, 2013a). A presente análise 

parte, portanto, da compreensão de que existem dois paradigmas para compreensão da 

questão agrária e, consequentemente, do campesinato: o Paradigma da Questão Agrária 

(PQA) e o Paradigma do Capitalismo Agrário (PCA) (FERNANDES, 2001, 2008, 2013a; 

FELÍCIO, 2010, 2011; CAMPOS; FERNANDES, 2011; CAMPOS, 2012; CAMACHO, 

2014). Para Fernandes (2013a, p. 19-20) paradigmas são: 

 

[...] expressões e representações da materialidade e da imaterialidade, de 

modo que os grupos de pesquisas e seus pensamentos expressam e 

representam paradigmas. Pretendo demonstrar que o debate paradigmático 

permite uma aproximação desta síntese ou unidade de diferentes modos e 

portanto produz distintas leituras científicas, políticas e ideologias, esta 

entendida como pensamento ofensivo, não sendo, portanto, falsa 

consciência, como afirmou Marx, 1982. 

 

Assim, ambos os paradigmas, da Questão Agrária e do Capitalismo Agrário, 

possuem métodos dessemelhantes e projetam visões de mundo distintas (FERNANDES, 

2008a). A opção por um dos paradigmas exige a seleção de autores, conceitos, teorias, termos, 

dados, informações etc. que estão impregnados de ideologias, valores e intencionalidades que 

definem politicamente os resultados a serem mostrados (FELÍCIO, 2011; CAMPOS, 2012; 

FERNANDES, 2013a; CAMACHO, 2014). Por isso, a essência é a opção político-ideológica 

realizada, pois esta engendra conceitos e teorias (CAMACHO, 2014), as quais refletem em 

determinado posicionamento político. Felício (2011, p. 155) corrobora nesta compreensão 

afirmando que “A divergência de interpretações é demonstração inequívoca de que a 

neutralidade política da e na ciência não existe. O pesquisador escolhe o arcabouço teórico 

para com ele defender sua visão política, econômica e social [...]”. Mas tal debate 

paradigmático vai além do campo científico, contribuindo para a elaboração de distintas 

leituras tanto por universidades, governos, empresas, quanto por movimentos camponeses 

(FERNANDES; WELCH e GONÇALVES, 2012). 
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Considerando que as leituras paradigmáticas influenciam diversas esferas, nas 

quais, se enquadra a elaboração e execução de políticas públicas para o desenvolvimento da 

agricultura em que se determina desde onde à para quem as mesmas serão destinadas 

(FERNANDES, 2013a), tal análise contribui para uma postura crítica em relação à realidade 

agrária, especialmente, à encontrada nos assentamentos Celso Furtado, Ireno Alves dos 

Santos, Marcos Freire e 10 de Maio, elementos centrais da presente investigação. Pela 

dimensão do embate e a riqueza contida no plano das divergências e confluências julga-se 

oportuno resgatar as ideias centrais das compreensões de cada paradigma de modo a 

contextualiza-las na perspectiva do debate paradigmático.  

 

 

1.2 O paradigma da questão agrária e suas tendências 

 

Como já visto, para o paradigma da questão agrária os problemas agrários são 

estruturais do capitalismo, parte, portanto, do princípio da luta de classes para explicar as 

disputas territoriais e as conflitualidades geradas no desenvolvimento desigual do modo de 

produção, tendo como perspectiva a superação de tal sistema (FERNANDES, 2013a; 

CAMACHO, 2014). A renda da terra, a diferenciação do campesinato, a desigualdade social, 

a luta de classes, o conflito, a disputa etc. são alguns dos elementos de análise que compõem o 

paradigma da questão agrária (FERNANDES, 2008a; CAMACHO, 2014). Este paradigma 

está disposto em duas tendências: a proletarista que enfatiza as relações capital trabalho e faz 

uma leitura linear do processo histórico, na qual, a homogeneização das relações sociais sobre 

o território, assim como, a proletarização do campesinato, são inevitáveis e necessárias para o 

desenvolvimento pleno das forças produtivas; e a campesinista que defende as relações 

sociais de recriação e resistência camponesa e seu enfrentamento ao capital, com base na tese 

do desenvolvimento contraditório e desigual do capitalismo no campo e na luta do 

campesinato pela e na terra (FERNANDES, 2013a; CAMACHO, 2014). 

A tendência proletarista do paradigma da questão agrária é aquela que possui 

como principal referencial teórico o marxismo ortodoxo agrário (CAMACHO, 2014) sendo as 

obras “A Questão Agrária” e “O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia”, 

respectivamente de Karl Kautsky e Vladimir I. U. Lênin, seminais para análise desta 

perspectiva (FERNANDES, 2013a).  
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Utilizando-se do referencial teórico marxista, Kautsky ([1899] 1998), analisou as 

transformações ocorridas no campo com o advento do capitalismo. Para ele, o fim do 

campesinato era inexorável, pois o desenvolvimento do capitalismo no campo, embora 

seguisse leis próprias, estaria assentado num progresso conjunto entre agricultura e indústria, 

produzindo duas classes antagônicas: proletariado e burguesia. Haveria, assim, um processo 

crescente de industrialização da agricultura com o consequente uso de insumos, maquinários, 

conhecimentos, divisão social do trabalho, enfim, técnicas modernas de produção. Tal 

processo resultaria de um lado, na modernização dos latifúndios e evolução destes para 

empresas rurais capitalistas, semelhantes ao agronegócio dos dias atuais e de outro na 

expropriação dos camponeses devido à absorção das pequenas propriedades em favor dos 

capitalistas e latifundiários. 

Portanto, era na grande propriedade que as mudanças advindas com o progresso 

técnico na agricultura se efetivariam plenamente, pois esta dispunha de recursos para adquirir 

as inovações tecnológicas, insumos e maquinários, possibilitando ainda, aproveitamento 

máximo das instalações, dos instrumentos e da força de trabalho. Ou seja, esta melhor 

representava a possibilidade para a aliança agricultura/indústria. Assim, a grande exploração 

capitalista foi considerada técnica e economicamente superior a agricultura camponesa que 

demonstrava, na visão do autor, incompetência econômico-produtiva. O desenvolvimento das 

relações capitalistas desestruturaria ainda a vida camponesa, que deixaria de produzir para o 

autossustento, destinando a produção ao mercado como forma de suprir as necessidades 

monetárias. Neste contexto, o trabalho acessório do camponês foi outro elemento evocado por 

Kautsky que o considerava um ciclo vicioso por levar ao aumento sistemático da venda da 

força de trabalho ao passo que quanto mais trabalhava para outros, menos se dedicava a sua 

unidade. O camponês passaria assim, a depender do mercado tanto para o consumo, quanto 

para o trabalho, ficando a mercê das oscilações e inseguranças desta inserção nos moldes 

capitalistas. Mediante a esta subordinação, o autor compreende a desintegração do 

campesinato e o caminho para a proletarização. 

Ao observar a permanência dos camponeses no modo de produção capitalista, 

Kautsky, afirma ainda, que sua existência se deve mais à capacidade de suportar as difíceis 

condições de superexploração a que estão submetidos do que à eficiência econômica e 

produtiva. O que para o autor gera sérios entraves ao progresso econômico, sendo responsável 

por manter o pequeno estabelecimento enquanto instrumento de criação de uma classe quase à 

margem da sociedade que “reúne a rudeza das formas sociais primitivas às misérias e 
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infortúnios dos países civilizados” (KAUTSKY, 1998, p. 160-161). É importante destacar 

ainda, que na teoria kautskyana os camponeses não foram considerados enquanto sujeitos 

políticos, pois não estavam dotados de conteúdo revolucionário, assim, não poderiam 

contribuir na construção de uma sociedade socialista. Deste modo, o autor reclamava o 

desaparecimento dos camponeses em favor da emergência do proletariado, pois entendia que 

estes devido à separação dos meios de produção, seriam capazes de se reconhecer no 

antagonismo de classes, criando condições à revolução socialista. Ao mesmo tempo entendia 

como necessária a expansão da grande propriedade agrícola capitalista, pois somente esta 

detinha as condições materiais que possibilitariam o avanço a outro sistema de produção. 

Embora por perspectiva distinta, esta mesma compreensão do inevitável 

desaparecimento do campesinato no decorrer da expansão das relações capitalista no campo é 

compartilhada por Lênin ([1899] 1982) ao tratar do “desenvolvimento do capitalismo na 

Rússia”. Este autor considerou que a expansão das relações de produção capitalista no campo 

levaria à diferenciação social, ou seja, os camponeses que obtivessem renda se tornariam 

pequenos capitalistas (camponeses ricos), e os outros tenderiam ao empobrecimento, lhes 

restando o caminho da proletarização. Como reitera o autor: “O ‘mercado interno’ para o 

capitalismo é criado pelo próprio capitalismo em desenvolvimento que aprofunda a divisão 

social do trabalho e decompõem os produtores diretos em capitalistas e operários”. (LÊNIN, 

1982, p. 33. Grifo nosso). Exemplar de tal processo seria a existência de camponeses russos 

que ofereciam ou tomavam terras em arrendamento: os primeiros se tratavam de proletários 

camponeses, enquanto que os, do segundo grupo, da burguesia camponesa. 

Lênin tratava, portanto, o desaparecimento do campesinato como uma tendência 

histórica, pois a expansão das relações capitalistas convergia para a homogeneização do 

espaço, que inevitavelmente eliminaria as relações não capitalistas representadas na 

permanência dos camponeses. Nesse sentido, as relações tipicamente camponesas foram 

consideradas residuais e em vias de extinção, processo a se concretizar com o avanço 

qualitativo das forças produtivas. Assim, a anunciada decomposição dos camponeses em 

patrões e proletários era uma questão necessária para possibilitar o processo revolucionário, 

que neste entendimento, dependeria dos últimos. Portanto, a ampliação e expansão do 

capitalismo levariam ao aumento da capacidade revolucionária da sociedade. 

Como visto, tanto as formulações teóricas de Kautsky (1998), quanto de Lênin 

(1982) assentam-se num posicionamento político, teórico e ideológico de que o 

desenvolvimento das relações capitalistas no campo e a consequente incorporação da 
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evolução técnica e científica seriam condições fundamentais para a construção de outro 

sistema social. O capitalismo, portanto, seria um estágio necessário tanto para o acirramento 

das contradições quanto para o desenvolvimento das forças produtivas. Ambas as 

compreensões também partiram do pressuposto de que o avanço do capitalismo sobre o 

campo tenderia a homogeneizar este território, ou seja, relações não capitalistas de produção, 

como o trabalho familiar camponês, seriam suprimidas, pois o desenvolvimento das forças 

produtivas implantar-se-ia plenamente no espaço agrário. Outra questão essencial desta 

tendência proletarista manifesta em Kautsky e Lênin é o atributo conferido ao operariado que, 

devido sua condição de classe antagônica, seria o único sujeito histórico capaz de romper com 

a lógica capitalista e construir uma sociedade liberta do capital. 

A tendência proletarista do paradigma da questão agrária ao preceituar o 

desaparecimento do campesinato pela força homogeinizadora do capital não ponderou a luta e 

resistência dos sujeitos pela sua territorialização nem mesmo o movimento contraditório do 

processo de produção do capital que cria, destrói e recria territórios. Em oposição a tal visão 

do marxismo ortodoxo existe a vertente campesinista do paradigma da questão agrária, a qual 

questiona a lógica evolucionista da uniformidade das relações sociais e defende a 

permanência do campesinato a partir da contradição estrutural do sistema capitalista que cria e 

recria relações não capitalistas de produção e da luta de resistência destes sujeitos contra o 

capital (MARTINS, 1979, 1981; OLIVEIRA, 1987; 2001; FERNANDES, 1996, 2000; 

FABRINI, 2003; ALMEIDA, 2003; PAULINO, 2012). Nesta perspectiva entende-se que: 

 

[...] (re) criação do campesinato como uma relação não-capitalista é parte 

contraditória do modo de produção capitalista situação que, por sua vez, ao 

permitir a acumulação do capital, também contém sua negação, seja na luta 

contra a transferência de renda, seja na luta direta pela terra de trabalho. 

Situação contraditória que do limite (a luta pela propriedade da terra) traz a 

possibilidade (a luta anticapitalista). (ALMEIDA, 2003, p. 83). 

 

Contrariamente à tendência proletarista, na campesinista, o campesinato é visto 

como classe social em si e para si e como um modo de vida não capitalista (CAMACHO, 

2014), portanto, sujeito crítico, protagonista de inúmeros enfrentamentos territoriais e 

portador de particularidades que podem ser potencializadas numa luta anticapitalista. Além 

disso, outro ponto fundamental é que a vertente proletarista se deteve na análise do espaço 

econômico em que se realiza a organização social camponesa, não analisando-a, a partir da 

lógica de sua estrutura interna (FERNANDES, 2008a). Neste ínterim e na contramão do 

marxismo ortodoxo, se destaca a obra “A Organização da Unidade Econômica Camponesa” 
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de Chayanov (1974), uma das bases da corrente campesinista no interior do paradigma da 

questão agrária (CAMACHO, 2014). 

Chayanov sistematizou seus estudos a partir da Escola de Organização e 

Produção, corrente de pensamento econômico que se dedicou a compreensão da organização 

da unidade camponesa russa, acumulando enorme quantidade de material empírico sobre os 

problemas de organização desta no interior do MIR (FABRINI, 2002). A partir de um estudo 

pormenorizado do campesinato, Chayanov se propôs a explicar o funcionamento da lógica de 

reprodução desta forma de organização econômica e social diferenciando-a da capitalista. 

Assim, analisando a lógica da estrutura interna assumiu posição em favor do campesinato 

defendendo a possibilidade de permanência deste sob o capitalismo. O elemento central da 

referida obra de Chayanov para a compreensão do campesinato é o balanço entre consumo 

familiar e força de trabalho, sendo que a existência camponesa estaria norteada pelo núcleo 

familiar, através da relação entre o número de trabalhadores e consumidores.  

Ao estudar o campesinato russo, Chayanov interpretou a produção camponesa a 

partir da relação entre número de trabalhadores e quantidade de membros da família. Em tal 

entendimento, o aumento ou diminuição da produção e da exploração do trabalho relaciona-se 

diretamente à necessidade de consumo do grupo familiar, sendo, portanto, o tamanho da 

família e a composição biológica e etária desta, fundamentais nesta compreensão. A 

explicação da existência camponesa assenta-se, portanto, numa diferenciação demográfica. 

Assim, à medida que um filho vai crescendo e realizando determinados trabalhos, deixando de 

ser apenas um consumidor, há um alívio no trabalho dos demais membros da família, 

podendo chegar a um estado de equilíbrio. O inverso ocorre com o envelhecimento de 

membros da família, quando passam a se constituir mais em consumidores do que 

trabalhadores. Ou seja, “existe membro que ‘consome e trabalha’ e membro que somente 

‘consome’. Esta relação se desdobra na capacidade produtiva da família, podendo haver 

déficit ou equilíbrio no volume de produção a partir do consumo-trabalho dos membros da 

família”. (GONÇALVES, 2013, p. 71). Portanto, trata-se de uma dinâmica diferenciada e 

particular do campesinato assentado na diferenciação demográfica do balanço trabalho-

consumo (FABRINI, 2002). 

Chayanov (1974) pondera ainda que há situações que a unidade de produção 

camponesa pode passar por uma insuficiência de trabalhadores para a realização de 

determinada atividade com urgência, colheitas, por exemplo. Neste caso, ocorre o aluguel da 

força de trabalho de outros camponeses. E em outras ocasiões, quando o trabalho da família 
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excede à necessidade da unidade de produção, pode ocorrer à venda da força de trabalho 

camponesa. Esta proletarização temporária é vista como possibilidade de reprodução 

camponesa, pois a venda da força de trabalho e o direcionamento desta até mesmo para 

atividades não agrícolas são entendidos como possibilidade de garantia das necessidades 

familiares. Ou seja, o deslocamento de membros da família para outras atividades (venda de 

força de trabalho) está assentado na satisfação das necessidades e não no máximo de lucro 

possível (relação capitalista), ilustrando que o principal objetivo das transações econômicas 

camponesas é a reprodução do grupo familiar. Neste sentido, o autor salienta que existem 

momentos em que os camponeses param de trabalhar, pois as necessidades de consumo da 

família foram atendidas. A exploração do trabalho para além das necessidades é entendida 

como marginal. Assim, os camponeses analisados por Chayanov não tendem a ultrapassar o 

limite fixado pelas necessidades de consumo da família, ou seja, caso ocorra um excedente de 

produção num determinado ano, no próximo haverá uma diminuição do esforço de trabalho 

familiar. Portanto, a racionalidade da produção camponesa não está assentada na exploração 

do trabalho a fim de gerar lucro como ocorre numa empresa capitalista.  

A investigação de Chayanov é um olhar para dentro da propriedade camponesa, 

para a produção em si, desconsiderando relações externas a esta como a comercialização. Na 

compreensão de Chayanov “A circulação da produção camponesa, onde reside sua 

subordinação ao capital e a consequente expropriação do camponês é considerada 

‘marginal’”. (FABRINI, 2002, p. 37). Chayanov não parte da inserção camponesa na 

dinâmica capitalista, pois para ele, a existência do campesinato não estaria regulada pelo 

capital, sendo um modo de produção próprio. Assim, este autor centrou seus estudos na 

produção camponesa em si, enquanto aqueles do marxismo ortodoxo apontaram para a 

compreensão do campesinato no interior das relações capitalistas no campo e não como um 

modo de produção (FABRINI, 2002). 

Profundas críticas foram tecidas à compreensão Chayanoviana, pois interpretava o 

campesinato de forma isolada e a partir de um exagerado enfoque estatístico, não 

reconhecendo o contexto histórico e econômico que estavam inseridos e desconsiderando a 

inserção destes numa dinâmica capitalista mundial (FABRINI, 2002). Outra crítica provinda 

da tendência proletarista do paradigma da questão agrária alegava que a obra de Chayanov era 

obsoleta, por dedicar-se a sujeitos em vias de extinção e estar politicamente vinculada à 

defesa de interesses burgueses, idealizando uma forma de organização social reacionária e 

contrária aos interesses da revolução socialista (PAULINO, 1997). Assim, se a análise 
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Chayanoviana entendeu o campesinato como um modo de produção, a tendência proletarista 

apontou para seu fim, não visualizando a existência destes com a intensificação das relações 

capitalistas no campo. 

Para além das críticas, cabe ressaltar que o estudo de Chayanov e da Escola de 

Organização e Produção apresentou uma interpretação diferenciada da produção e 

organização do trabalho camponês ultrapassando a análise econômica dos fenômenos. 

Mostrou uma particularidade da dinâmica camponesa, a qual se assenta numa diferenciação 

demográfica, diferente da concepção proletarista, proveniente do marxismo ortodoxo que 

apontava para uma diferenciação social. Além disso, a obra de Chayanov não se colocava 

como uma teoria geral para explicar a dinâmica da sociedade a partir da lógica camponesa, 

mas, analisando internamente este modo de produzir e admitindo a coexistência camponesa 

com o capitalismo, trouxe elementos que possibilitam compreender a dinâmica dos processos 

mais gerais do sistema (PAULINO, 1997). Chayanov ao realizar um “inventário da 

composição interna e organização camponesa” (PAULINO, 1997, p. 24), acrescentou 

elementos primordiais para a consolidação da vertente campesinista do Paradigma da Questão 

Agrária, pois é nos estudos deste autor, que os debates dos caminhos possíveis da existência 

social do campesinato se sustentam (CAMACHO, 2014). Assim, reside neste autor um dos 

principais fundamentos que possibilitam, nos dias atuais, compreender as diversas formas de 

recriação do campesinato, inclusive, no interior dos assentamentos rurais, como se propõem a 

presente investigação. 

Seguindo a tese defendida por Chayanov, da permanência do campesinato no 

modo de produção capitalista, outros estudos apontaram para a recriação do campesinato a 

partir da lógica contraditória, desigual e combinada do sistema capitalista a qual se serve das 

relações não capitalistas de produção para ampliar a produção do capital (MARTINS, 1981; 

OLIVEIRA, 1987, 2001). Estes são outros elementos centrais para entender a tese da corrente 

campesinista, pois nesta visão, o próprio capital cria e recria relações não capitalistas de 

produção, como as relações camponesas, por exemplo.  

Martins (1981) pondera que para o capitalismo se desenvolver não é necessário 

que todas as relações sociais sejam transformadas em relações tipicamente capitalistas de 

produção. Neste mesmo raciocínio, Oliveira (1987) enfatiza que o desenvolvimento do 

capitalismo é movido por suas contradições. Assim, encontrar-se-á a agricultura brasileira 

assentada, de um lado, em relações especificamente capitalistas, trabalho assalariado, 

mecanização, alta tecnologia e, de outro, baseada na articulação de formas não capitalistas de 
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produção, como o trabalho familiar camponês. Desse modo, “o capital tem atuado, 

contraditoriamente, no sentido de criar e recriar as condições para o desenvolvimento da 

agricultura camponesa, sujeitando, portanto, a renda da terra ao capital” (OLIVEIRA, 1987, p. 

54). A renda da terra adquire centralidade nesta análise. A expansão do capitalismo no campo 

brasileiro estaria assentada na sujeição da renda da terra que dentre outras formas ocorre pela 

subordinação da produção camponesa, no momento da circulação. 

 

Portanto, o que podemos concluir desse processo de desenvolvimento 

desigual e contraditório do capitalismo, particularmente no campo, é que 

estamos diante da sujeição da renda da terra ao capital. O que significa dizer 

que o capital não expande de forma absoluta o trabalho assalariado, sua 

relação de trabalho típica, por todo canto e lugar, destruindo de forma total e 

absoluta o trabalho familiar camponês. Ao contrário, ele, o capital, o cria e 

recria para que sua produção seja possível, e com ela possa haver também a 

criação, de novos capitalistas. (OLIVEIRA, 2001, p. 20). 

 

O campesinato e o latifúndio seriam, assim, relações de dentro do capitalismo, 

criados pelo próprio capital, ou seja, pelo processo contraditório intrínseco a sua expansão que 

cria e recria relações não capitalistas de produção. Nesta perspectiva, a reprodução do capital 

de forma ampliada ocorre com a combinação de relações capitalistas e não capitalistas de 

produção. A partir desse entendimento pode se compreender, por exemplo, a exploração do 

trabalho escravo ainda nos dias atuais, ou seja, um desenvolvimento do capitalismo assentado 

na “exploração primitiva”, combinada com relações tipicamente capitalistas.  

Ocorre que o desenvolvimento do capitalismo se faz movido por suas 

contradições, ou seja, para sua reprodução necessita desenvolver aspectos aparentemente 

contraditórios, sendo este modo de produção, portanto, desigual e contraditório (OLIVEIRA, 

2001). Significa dizer que ao mesmo tempo em que o capital se territorializa no campo, 

expande relações de assalariamento, expulsa o campesinato e concentra riqueza, 

contraditoriamente, possibilita espaços de recriação de relações não capitalistas, como a 

camponesa, por meio da subordinação da renda. Assim, o capital ao se expandir sobre o 

campo pode se territorializar ou monopolizar o território (OLIVEIRA, 1987, 2001). Para 

Oliveira (2001) a “territorialização do capital monopolista” ocorre quando o capital, além de 

monopolizar a circulação domina também os meios de produção, comprando terras, por 

exemplo. Este é o caso da produção agroindustrial canavieira em que proprietário de terras e 

capitalista são a mesma pessoa. Neste processo, não há espaço para a reprodução do trabalho 

do tipo camponês. As relações de trabalho utilizadas são assalariadas ou servis. Na 
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“monopolização do território”, a expansão do capital no campo abre possibilidade para 

recriação do trabalho camponês subordinando-o a indústria, como é o caso dos agricultores 

integrados às fumicultoras, à criação suína, avícola, sericicultura etc. Nestes casos, o capital 

monopoliza o território, mas não se territorializa, dominando a circulação da produção. A 

posse da terra continua do camponês, que entrega sua renda ao capital industrial ao qual está 

subordinado por um contrato de integração. Tal compreensão de Oliveira (2001) busca 

explicitar que há momentos em que o capital abre lacunas e lança mão da produção 

camponesa para que possa acumular.  

Oliveira (2001), afirma que a existência de parte do campesinato brasileiro é 

assim garantida pelo próprio capitalismo, pelas contradições engendradas no seu processo de 

desenvolvimento. Deste modo, se o capital expropria o camponês em um determinado lugar, 

abre a possibilidade para sua reprodução em outro, para que assim possa continuar a subjugar 

a renda camponesa. Todavia, é preciso considerar que nem sempre é o capital que abre a 

possibilidade de recriação camponesa, não se trata de um determinismo do sistema capitalista 

que ao se reproduzir, reproduz relações não capitalistas. As brechas abertas pelo capital para a 

reprodução do campesinato são muito menores e mais lentas do que a sua expropriação. Os 

camponeses não têm esperado pelas lacunas proporcionadas pelo desenvolvimento do 

capitalismo. Entender que é apenas o capital que possibilita a recriação ou não do 

campesinato é retirar a capacidade de enfrentamento dos sujeitos, é dizer que estes aceitam 

passivamente as condicionantes estruturais do modelo do capital. Nesta investigação, não 

partilha-se de tal compreensão. Entende-se que é necessário considerar a luta camponesa neste 

processo. Assim, no centro do processo de recriação camponesa está também a 

conflitualidade, a disputa territorial, o controle do território por parte do campesinato ou do 

agronegócio (FERNANDES, 2008a). Portanto, à tese da recriação camponesa a partir da 

produção e reprodução de relações não capitalistas, marco na tendência campesinista do 

paradigma da questão agrária, soma-se a luta pelo e no território. Partindo deste pressuposto 

de que também se deve interpretar o campesinato pelas suas lutas e resistências, Martins 

(1981) afirma que os camponeses devem ser analisados considerando o movimento 

contraditório do capital, a expropriação e o caráter de classe de suas lutas.  

 

[...] é preciso mobilizar recursos teóricos que permitam decifrar a fala do 

camponês, especialmente a fala coletiva do gesto, da ação, da luta 

camponesa. É preciso captar o sentido dessa fala, ao invés de imputar-lhe 

sentido, ao invés de desdenhá-la. E isso somente será possível se 

entendermos que a resistência do camponês não expressa o seu sentido num 
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universo particular e isolado, camponês; que a resistência do camponês à 

expropriação, ao capital, vem de dentro do próprio capitalismo. Que essa 

resistência só adquire sentido pela mediação das contradições fundamentais 

que contrapõem operários e burgueses, pois a questão agrária é uma entre 

outras expressões das contradições do capital. (MARTINS, 1981, p. 17-18. 

Grifo nosso). 

 

As lutas se constituem num dos elementos estruturantes do campesinato. 

Organizados, sobretudo, em movimentos, os camponeses têm traído a ordem capitalista pelas 

suas lutas e resistências. É imprescindível a consideração da capacidade de luta e resistência 

como condição de existência do campesinato, ou seja, a construção do lugar social dos 

camponeses ocorre, principalmente, pelo enfrentamento à ordem dominante, sendo que a 

existência destes deve ser entendida no interior do conflito de classes assim como ponderam 

Martins (1981), Oliveira (1987, 2001), Fernandes (1996, 2000, 2001, 2008a, 2013a), Fabrini 

(2001, 2002, 2003), Almeida (2006), Paulino (2012) e Paulino e Almeida (2010). A principal 

forma de luta que tem resultado na territorialização e consequente recriação camponesa tem 

sido a organização em movimentos socioterritoriais e a ocupação de terras. Exemplar de tal 

processo é aquela realizada pelos camponeses sem-terra que resultou na criação dos 

assentamentos rurais Celso Furtado, Ireno Alves dos Santos, Marcos Freire e Dez de Maio. 

Ao lutar pela terra os camponeses questionam a organização do espaço e a função deste 

determinado pelo capitalismo, assim, enfrentam o modo de produção capitalista que converte 

a terra em mercadoria e negam-se a pagar a renda da terra absoluta. Embora, a recriação 

camponesa pela luta rompa com as relações capitalistas dominantes, ela possui um limite que 

não ultrapassa a subalternidade, pois, como se verá no decorrer deste trabalho, os camponeses 

continuam subordinados em vista do processo de sujeição da renda da terra ao capital. Tal 

situação produz uma condição de permanente conflitualidade num processo constante de 

dominação e resistência decorrentes do caráter estrutural da questão agrária (FERNANDES, 

2008a). 

A luta pela e na terra/território é um dos principais elementos para compreensão 

da questão camponesa. É por meio da luta que os camponeses têm imposto na pauta política 

brasileira a realização da reforma agrária. Neste decurso a ocupação de terras assumiu papel 

central na recriação do campesinato, sendo uma ação de resistência inerente a estes no interior 

do processo contraditório de desenvolvimento do capitalismo (FERNANDES, 1999). Ilustra 

este cenário a presença de 1.244.959 famílias em 9.045 ocupações de terra ocorridas no Brasil 

entre 1988 e 2013 e as 941.942 famílias assentadas em 9.193 assentamentos rurais entre 1980 

e 2013 (DATALUTA, 2014). Embora haja significante diferença entre o número de famílias 



54 

 

 

 

em ocupações e as assentadas, é notório que por meio da luta os camponeses têm se 

territorializado. Tal contexto demonstra a práxis dos camponeses e evidencia a luta de classes 

estabelecida no campo. Portanto, contrariamente à tendência proletarista do paradigma da 

questão agrária, que propalou o inevitável desaparecimento do campesinato, depreciando o 

papel deste frente à luta de classes, estar-se diante de sujeitos que se reconhecem no 

antagonismo de classes estabelecido e visam superar os condicionantes impostos a fim de se 

reproduzirem socialmente enquanto camponeses e não como outra classe. Assim, considera-se 

que os camponeses devem ser compreendidos como sujeitos sociais e históricos e para isso, é 

preciso atentar para sua organização social, política, suas lutas, tradições, crenças, modo de 

vida, entre outras características que dão o sentido de classe para o campesinato. A análise dos 

camponeses, passa pelo entendimento da sua constituição enquanto classe.  

A tendência proletarista do paradigma da questão agrária, oriunda do marxismo 

ortodoxo, ao analisar o conflito de classes desconsiderou o campesinato enquanto classe 

social. Tal tendência reconhecia a existência de três classes sociais: burguesia, proletariado e 

proprietário de terras. O apego do camponês a religião, família, comunidade e a propriedade 

da terra foram usados para defini-los como sujeitos conservadores. Além disso, a coletividade 

dos camponeses foi considerada como um “saco de batatas” (MARX, 2006). Neste 

entendimento, os camponeses não teriam lugar enquanto classe social no sistema capitalista. 

O melhor que podiam fazer era desaparecer e resurgir como operários, pois estes poderiam se 

reconhecer no antagonismo de classe além de serem naturalmente sujeitos coletivos. Diversos 

foram os esforços de teóricos, movimentos sociais, partidos políticos etc. para enquadrar o 

campesinato numa categoria geral e abrangente: a da classe operária. Só que os camponeses 

possuem singularidades e especificidades que não se encaixam nesta categorização. Nesse 

sentido Martins (2002), ao tratar sobre os diferentes grupos e categorias sociais afirma que: 

“Se queremos entendê-las como sujeitos de vontade social e política e sujeitos de 

possibilidades históricas, é justamente necessário reconhecer-lhes as singularidades, aquilo 

que as diferencia e não aquilo que as dilui em categorias abrangentes e genéricas” (p. 55). 

Shanin (2008) considera que o “campesinato é um modo de vida” (p. 37). No 

entanto, ancorado em Marx, o autor considera que as classes são formadas ao fazer 

enfrentamentos, ao lutarem por seus interesses, “porque é no fazer que as classes são 

definidas” (p. 36). Dessa forma, a definição de classe camponesa para o autor passa pelo olhar 

do que eles fazem, não pelo que eles são. Se eles lutam, se constituem enquanto classe, caso 
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contrário são somente um modo de vida. Neste entendimento a classe é uma dimensão do 

modo de vida camponês que pode ou não se realizar. 

 

[...] “campesinato é um modo de vida”. Daí, o quanto este “modo de vida” 

pode dar origem a uma classe, é uma questão que depende das condições 

históricas. Podemos definir isso ao analisarmos as circunstâncias e 

verificarmos se eles lutam ou não lutam por seus interesses, então, 

saberemos se é uma classe ou não. Mas, em todas as condições, quando luta 

ou não luta, o campesinato é um modo de vida, e isso é essencial para 

compreendermos a sua natureza. Acredito que esse aspecto é mais central 

que qualquer outra coisa em sua definição. (SHANIN, 2008, p. 37). 

 

Martins (2002) considera a existência do campesinato enquanto classe em si que 

se manifesta externamente a partir de suas formas convergentes de produzir, de se relacionar 

com a terra na inserção contraditória no processo social e histórico, bem como na capacidade 

de questionamento histórico e político implícito na expansão capitalista. Entretanto, o autor 

desconsidera que o campesinato possua consciência de classe (classe para si). Segundo o 

autor esta impossibilidade de ter uma consciência de classe, faz com que, no limite, os 

camponeses lutem contra a sua finitude, resistam à sua destruição pelo capital e não para 

transformar o capitalismo. Por isso, considera a existência de uma classe camponesa no 

máximo como classe em si. Nesse sentido, vejamos suas considerações a respeito da classe 

camponesa: 

 

Embora sua vivência dramática, e não rara trágica, permita aos membros 

dessa classe uma aguda consciência crítica do que a expansão territorial do 

capitalismo representa para os camponeses e o que é, de fato, como 

fenômeno histórico, o campesinato, em princípio, não tem como se constituir 

em classe para si. Isto é, classe social dotada de consciência de classe. Não 

tem porque sua existência social não é constitutivamente mediada pelas 

abstrações próprias da igualdade formal do mundo da mercadoria, em que a 

força de trabalho tenha sido convertida, ela própria, em mercadoria. 

(MARTINS, 2002, p. 100. Grifo do autor). 

 

Mas, no decorrer de sua elaboração teórica, Martins (2002) fornece subsídios para 

refletir sobre a consciência de classe do campesinato ao apontar que, embora a luta pela terra 

seja distinta da luta capital trabalho, é feita por uma classe que resiste para não ser 

expropriada, que afronta às artimanhas do capital quando este visa transformá-los em 

vendedores de força de trabalho. 

Na perspectiva de Thompson (1998), admitir a existência de uma classe em si 

negando sua consciência de classe é uma interpretação privada de significado e anula a classe 
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enquanto categoria histórica. Pois, “Uma classe não pode existir sem um tipo qualquer de 

consciência de si mesma. De outro modo, não é, ou não é ainda, uma classe. Quer dizer, não é 

‘algo’ ainda, não tem espécie alguma de identidade histórica”. (THOMPSON, 1998, p. 105). 

Assim, para o autor, as classes não existem por si mesmas, mas se formam no decurso do 

processo de luta, quando os interesses antagônicos (explorados, exploradores) são 

identificados e os sujeitos se descobrem a si mesmos como uma classe, vindo a assumir 

consciência de classe. A formação da classe e da consciência de classe se daria num mesmo 

processo e não a partir de etapas. Por tais motivos o autor chama a atenção para o termo “luta 

de classes” ao invés de “classes sociais”. Partindo deste pressuposto concebe-se o 

campesinato como classe com consciência de classe (PAULINO; ALMEIDA, 2010). 

Entretanto tal consciência de classe se expressa por meio da ambiguidade, devido a dupla e 

contraditória condição dos camponeses: são trabalhadores e proprietários de terra (ou quando 

não são, lutam para possuir a propriedade da terra). Nisto, somada a dinâmica de trabalho do 

camponês que é diferente ao do operário, o qual, cotidianamente se defronta com a exploração 

e alienação do seu trabalho, reside a dificuldade em considerar o campesinato como parte da 

classe trabalhadora. Este caráter ambíguo de trabalhador e proprietário de terra presente nos 

camponeses é entendido por Almeida (2006) como parte da sua própria constituição enquanto 

classe. Ou seja, uma classe que possui sua natureza alicerçada na contradição. 

 

A situação conflitiva vivenciada pelos camponeses na busca do retorno a 

terra é uma luta pela (re) criação de sua condição de classe sui generis, uma 

classe cuja natureza econômica e social encontra-se alicerçada na 

contradição: é formada por sujeitos que são, ao mesmo tempo, proprietários 

de terra (e dos meios de produção) e trabalhadores; porém, um trabalhador 

diferente do operário porque não se defronta cotidianamente com a 

exploração de seu trabalho e com os mecanismos de ocultamento/alienação 

próprios dessa condição. (ALMEIDA, 2006, p. 351. Grifo nosso). 

 

Acredita-se que esse caráter contraditório de ser proprietário e trabalhador ao 

mesmo tempo, também confere conteúdo classista ao campesinato. Mas, esta situação de 

dubiedade gera uma consciência de classe ambígua. Logo, em certos momentos o camponês 

se vê como proprietário cobrando renda da terra da sociedade e em outros como trabalhador. 

Quanto à renda, ele não só cobra, mas também transfere para o capital e luta contra as 

diversas formas de subtração desta. Esta situação ambígua do campesinato também se 

relaciona a sua resistência, “pois a história tem mostrado que a permanência de traços 

conservadores e também radicais na ação do campesinato abre possibilidade para a luta 
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anticapitalista quando este se vê claramente numa situação de oposição ao capital”. 

(PAULINO; ALMEIDA, 2010, p. 27). O caráter de resistência e enfrentamento à ordem 

dominante que a dupla e contraditória situação do campesinato possibilita é reforçado por 

Almeida (2006) ao assertivamente reiterar que: 

  

[...] quando o capital procura transformá-lo num trabalhador para o capital, 

um expropriado da terra e vendedor apenas da força de trabalho que ele pode 

desnudar sua consciência ambígua e se ver plenamente como classe para si. 

Assim, o anticapitalismo do camponês nasce contraditoriamente da sua 

própria dubiedade como classe; portanto, se a ambiguidade tem sido o limite 

da consciência de classe, ela também é prenhe de possibilidades. 

(ALMEIDA, 2006, p. 354. Grifo da autora). 

 

O campesinato não luta pela superação da sua dupla situação, mas para mantê-la, 

ou seja, para continuar sendo proprietário de terra e trabalhador ao mesmo tempo, que embora 

contraditório, faz parte da essência destes sujeitos. Assim, na ameaça à expropriação reside a 

luta anticapitalista do campesinato (ALMEIDA, 2006). É a tentativa de se manter enquanto 

camponeses que os fazem enfrentar o capital. Nessa resistência se descobrem enquanto classe 

e desvendam a sua consciência de classe. Assim, é na prenuncia da expropriação que: 

 

[...] contém em germe a luta anticapitalista, porque, para não experimentar a 

sua finitude, o camponês se opõe à produção e à expansão territorial do 

capital denunciando a destruição de seu modo de vida e revelando, nesse 

conflito, para si e para as demais classes, sua oposição ao capital e, assim, 

sua consciência de classe desnudada. (ALMEIDA, 2006, p. 357). 

 

Entende-se assim, que a relação do camponês com a posse da terra possibilita 

atitude de revolta, pois a condição limite vivenciada por estes sujeitos possibilita um olhar 

diferenciado, pois pode visualizar o seu desaparecimento, a sua expropriação e ainda pode 

lutar contra a desumanização do capital em sua totalidade e sua transformação em vendedor 

da força de trabalho (MARTINS, 2002). Portanto, na ambiguidade reside a potencialidade 

camponesa que pode ser transformada em antagonismo de classe pela radicalidade dos 

sujeitos e assim expressar-se como classe com consciência de classe (PAULINO; ALMEIDA, 

2010). 

Portanto, a partir da tendência campesinista do paradigma da questão agrária 

entende-se que a recriação do campesinato no capitalismo ocorre de duas formas: pelo 

desenvolvimento desigual e contraditório do capital e pela luta pela e na terra. Todos estes 

processos são marcados pela conflitualidade inerente à estrutura do sistema capitalista. Trata-
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se de disputas territoriais com o latifúndio/agronegócio para entrar na terra e nela permanecer 

de forma a minimizar a subtração da renda pelo sistema dominante. O entendimento deste 

processo é essencial para delimitar a perspectiva de análise desta tese, qual seja, a 

compreensão dos embates entre territorialização camponesa e expansão da territorialidade do 

agronegócio, consequentemente do capital, sobre os territórios do campesinato, bem como as 

resistências gestadas neste processo. O entendimento da resistência camponesa ao capital e do 

conflito, inerente a sociedade de classes, são elementos centrais neste debate assentado na 

tendência campesinista do paradigma da questão agrária. 

 

 

1.3 O paradigma do capitalismo agrário e suas tendências 

 

O paradigma do capitalismo agrário tem sua gênese nas obras de Henri Mendras e 

Hugues Lamarche (FELÍCIO, 2011), sendo que as proposições iniciais de tal paradigma estão 

no livro “La Fin des Paysans” (1984) de Henri Mendras, no qual, a partir de uma perspectiva 

sociológica orientada pelo debate econômico da escola de Chicago, o autor discute o 

desaparecimento do campesinato francês diante das transformações sofridas pela agricultura 

com o desenvolvimento do capitalismo. Tal perspectiva de análise foi comungada por 

Lamarche (1993; 1998). Para ambos “o fim do campesinato é consequência da 

industrialização da agricultura, pelo crescente processo de tecnificação e pelos diferentes 

graus de integração ao mercado, metamorfose que transforma o camponês em agricultor 

familiar”. (FELÍCIO, 2011, p. 15). Trata-se de uma interpretação que aponta para eliminação 

teórico-conceitual do campesinato. 

No Brasil, as ideias do paradigma do capitalismo agrário tiveram efusão no início 

da década de 1990 com o livro: “Paradigmas do Capitalismo Agrário em Questão”, derivado 

da tese de doutorado do economista Ricardo Abramovay (FERNANDES, 2008a). Tal 

publicação se tornou referência à pesquisadores de distintas áreas do conhecimento, sendo 

considerada seminal na perspectiva de análise do paradigma do capitalismo agrário. Desde o 

título do livro Abramovay propôs “um novo paradigma para se compreender o 

desenvolvimento do capitalismo na agricultura, que tem na agricultura familiar um de seus 

mais importantes fundamentos”. (MARQUES, 2008, p. 62). Em seu livro, Abramovay propôs 

uma ruptura com o paradigma marxista ou leninista/kautskiano apresentando uma leitura do 

desenvolvimento da agricultura nos países capitalistas ricos em que houve expressiva 
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participação, chegando a consolidação da agricultura de base familiar (FERNANDES, 2008a). 

Ao contrário, portanto, do que previa a tendência proletarista do paradigma da questão 

agrária, para a qual o trabalho assalariado seria predominante na medida em que as forças 

produtivas alcançassem determinados estágios de desenvolvimento. Abramovay (2012) 

defende que as teses de Lênin e Kautsky não servem para compreensão da realidade 

contemporânea, pois partiam de um pensamento com caráter evolucionista, refletindo as 

condições políticas dos referidos autores (p. 53), além disso, aplicar-se-iam apenas a 

determinada realidade histórica em que a agricultura não tenha alcançado um estágio superior 

de desenvolvimento (MARQUES, 2008).  

Segundo Fernandes (2013b), o paradigma do capitalismo agrário considera as 

desigualdades geradas pelas relações capitalistas de produção como conjunturais, 

solucionadas por meio de políticas que integrem o campesinato ao mercado capitalista. Nesta 

perspectiva, campesinato e capital integrariam harmoniosamente a sociedade capitalista, pois 

a luta de classes não é elemento constitutivo deste paradigma (FERNANDES, 2013b). Duas 

tendências compõem o paradigma do capitalismo agrário: uma que estuda a agricultura 

familiar e outra o agronegócio (FERNANDES, 2013a). Ambas ignoram as lutas camponesas 

de resistência ao capital. Na primeira, a destruição do campesinato ou a metamorfose destes 

em agricultores familiares com a integração ao agronegócio são compreendidas como as 

únicas possibilidades. Já a segunda tendência não aceita o conceito de camponês, vê a 

agricultura familiar como residual, e se utilizam do termo pequena produção, mas 

questionando-a, em virtude dos altos rendimentos e “produtividade” do agronegócio. 

Autores como Abramovay (2012) e Lamarche (1998), são expoentes da tendência 

da agricultura familiar, pois, defendem a tese de que ao campesinato restam duas alternativas: 

a expropriação devido à incapacidade de competir no mercado ou a completa integração ao 

capital através da sua transformação em agricultores familiares, se desenvolvendo como parte 

de um processo regido pelas leis capitalistas de acumulação. Esta agricultura familiar não 

pode ser compreendida como camponesa devido aos seus vínculos (sociais e de produção) 

modernos e atrelamento ao sistema capitalista. Ou seja, uma agricultura familiar passiva e 

integrada às estruturas de mercado. Esta tendência exclui a recriação do campesinato no 

interior do sistema capitalista, discordando, portanto, da vertente campesinista do paradigma 

da questão agrária que defende a permanência do campesinato. Trata-se da morte ideológica 

do campesinato (FERNANDES, 2013a). 
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Abramovay (2012) enfatiza que no estágio atual de desenvolvimento do 

capitalismo não é possível a sobrevivência de formas arcaicas de agricultura familiar, como a 

camponesa, pois, “são incompatíveis com o ambiente econômico onde imperam relações 

claramente mercantis” (p. 127), entretanto salienta que tal problema foi resolvido pelo próprio 

capitalismo que deu origem a formas modernas de agricultura familiar integradas ao capital. 

Nesta lógica, agricultor familiar moderno seria uma profissão, em que os camponeses 

“metamorfoseiam-se numa nova categoria social: de camponeses, tornam-se agricultores 

profissionais. Aquilo que era antes de tudo um modo de vida converte-se numa profissão, 

numa forma de trabalho”. (ABRAMOVAY, 2012, p. 137. Grifos do autor). Nesta 

compreensão a questão agrária inexiste, os problemas são conjunturais visto que o sistema 

capitalista é considerado perfeito, pois oferece alternativas que dependem apenas dos sujeitos 

se adequarem a tais condições. Esta perspectiva de análise assenta-se num evolucionismo 

mecânico em que os camponeses passariam por estágios de desenvolvimento até se tornarem 

agricultores familiares (LAMARCHE, 1993), além disso, cria preconceitos, já que define a 

agricultura camponesa como atrasada e residual, produzindo pouco e se utilizando de técnicas 

rudimentares e tradicionais (LAMARCHE, 1998). Portanto, para o paradigma do capitalismo 

agrário, o problema das desigualdades resulta da incapacidade de adequação às relações 

mercantis, sendo os motivos da desestruturação de determinados grupos, transferidos do 

sistema capitalista para os próprios sujeitos que sofrem com as relações de subordinação. 

É importante acrescentar que o conceito de agricultura familiar tem sido 

incorporado por parte de alguns movimentos camponeses como é o caso da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e a Federação Nacional dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (FETRAF).  

A leitura do paradigma do capitalismo agrário ao entender a agricultura familiar 

como unidade do sistema capitalista a associa como parte do agronegócio (FERNANDES, 

2013a), ou seja, a agricultura familiar passa a ser entendida como integrante do complexo de 

sistemas do agronegócio e, embora chamada de integração, sua relação é sempre subordinada. 

O Ministério da Agricultura (MDA), a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do 

Brasil (CNA) e a Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), entendem o agronegócio 

enquanto totalidade que contém todos os agricultores, capitalistas e não capitalistas, grandes e 

pequenos (FERNANDES, 2013a). A partir desta acepção, o agronegócio passa a ser a única 

forma de desenvolvimento. Tal característica é uma estratégia do paradigma do capitalismo 

agrário, pois, “Definir todos tão somente como agricultores esconde as diferenças constituídas 
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pelas relações de poder que produzem as desigualdades. Escondem, fundamentalmente, as 

classes sociais”. (FERNANDES, 2013a, p. 200). 

A compreensão do agronegócio enquanto totalidade tem sido utilizada para 

fundamentar a tendência deste no paradigma do capitalismo agrário. Todavia, nesta, a 

agricultura familiar é residual e sua análise foca-se na homogeneização das relações no campo 

a partir do desenvolvimento do agronegócio. Para mostrar a superioridade deste, reveste-se a 

imagem pelos números relativos à exportação proporcionados ao país. Nesta lógica, a 

eliminação de agricultores familiares mais fracos é um processo natural do modelo 

competitivo em que sobrevivem os “mais eficientes”. Vários são os teóricos que têm 

defendido a tendência do agronegócio no paradigma do capitalismo agrário, citam-se como 

exemplos os estudos organizados por Gasques; Vieira Filho e Navarro (2010) e por Campos e 

Navarro (2013). Ambas as coletâneas de estudo tentam evidenciar as “benesses” 

proporcionadas pelo agronegócio indicando que este tende a homogeneizar o campo brasileiro 

devido sua superioridade técnica, econômica, produtiva, entre outras características que 

levariam a falência dos “atrasados” “pequenos produtores”, como indicado por Campos e 

Navarro (2013), 

 
A queda real dos preços das mercadorias produzidas no mundo rural, 

decorrente dos espetaculares ganhos de produtividade da agricultura 

brasileira, a elevação dos salários pagos aos trabalhadores rurais, o maior 

risco inerente à atividade, a crescente complexidade da gestão da atividade 

(inclusive pela ampliação da normatividade ambiental), o atraso da maioria 

dos pequenos produtores em se apropriar de conhecimento tecnológico 

adequado – são esses e vários outros fatores que, somados, parecem estar 

condenando à desistência uma parte considerável dos moradores dos 

estabelecimentos rurais de menor porte econômico. (p. 14). 
 

Nesta perspectiva de análise a relação econômica é considerada central e o 

antagonismo e conflito entre as classes sociais inexistem. Simplesmente ocorre a “desistência 

de parte considerável dos moradores de estabelecimentos rurais”, ou seja, esta população não 

cria resistências ao sistema capitalista, e ao não ter condições de sobrevivência no campo, 

desiste em favor de outra atividade. Os processos de expropriação e expulsão da população 

rural são naturalizados, decorrentes da própria incapacidade destes em sobreviver em 

condições ditadas pelas relações mercantis do modo de produção capitalista. Assim, além de 

hegemônico o agronegócio tornar-se-á homogêneo com o desenvolvimento das relações 

capitalistas sobre o campo. Esta concepção é repleta de ideólogos e organizações 

comprometidas com este segmento dominante da sociedade, defendendo-o e impondo tal 
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modelo como único, exemplar são os deputados da bancada ruralista, os senadores Blairo 

Maggi e Kátia Abreu, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), as já 

citadas CNA e ABAG, entre outros. Na escala estadual pode-se citar a Federação da 

Agricultura do Estado do Paraná (FAEP) e as diversas Sociedades Rurais regionais etc. Estes, 

ao prezar pela hegemonia do agronegócio o aceitam como único modelo de desenvolvimento, 

intercedendo em favor da produção e exportação em grande escala de commodities agrícolas 

assentadas no uso intensivo de fertilizantes, sementes industrializadas e de agrotóxicos.  

Considerando que os paradigmas são territórios teóricos e políticos que 

contribuem na transformação da realidade (FERNANDES, 2013a), o paradigma do 

capitalismo agrário traz uma diferenciação teórica e política que se manifesta, sobretudo, nas 

políticas públicas, gerando conflitualidades (FERNANDES, 2008a). As tendências do 

paradigma do capitalismo agrário impactaram ostensivamente as políticas de governo 

destinadas ao campo, de um lado criaram-se programas como o Banco da Terra, o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) que tem como referência o 

papel do Estado na gestão de projetos de integração ao mercado, com enfoque na 

subordinação da agricultura de base familiar ao capital. A Lei Nº 11.326 de 24 de julho de 

2006 que estabeleceu “as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura 

Familiar e Empreendimento Familiares Rurais” (BRASIL, 2006, Não paginado) também se 

inscreve no contexto das políticas públicas originadas a partir do paradigma do capitalismo 

agrário. De outro lado, têm-se uma disparidade nos recursos públicos destinados ao 

financiamento das safras agrícolas para cada segmento, com claro privilegiamento ao 

agronegócio em detrimento da chamada agricultura familiar. De acordo com o Plano Agrícola 

e Pecuário 2015-2016 (Plano Safra) foi destinado ao agronegócio volume de recursos 

financeiros na ordem de R$ 187,7 bilhões (BRASIL, 2015a) enquanto que para igual período, 

o PRONAF dispôs de R$ 28,9 bilhões (BRASIL, 2015b). 

É admirável a extraordinária potencialidade que o paradigma do capitalismo 

agrário possui de se espacializar em diferentes frentes e demarcar territórios políticos 

(FERNANDES, 2008a). Mas, embora hegemônico, o paradigma do capitalismo agrário não é 

absoluto, a recriação do campesinato seja por meio da contradição inerente ao sistema 

capitalista ou por sua luta, assim como defendido pela tendência campesinista do paradigma 

da questão agrária, tem demonstrado isto. Assim, os camponeses organizados ou não em 

movimentos, têm resistido e pautado políticas públicas que os atendam. Logicamente que 

estas têm sido minimamente conquistadas à custa de muito sangue e suor. A conflitualidade 
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(FERNANDES, 2008a) é marca deste processo. Entretanto, ignorar as tendências e as 

construções teóricas, políticas, econômicas e sociais do paradigma do capitalismo agrário é 

insuficiente. Neste sentido, concorda-se com Felício (2011) que o debate é fundamental. 

Desta forma, considerando a territorialidade do agronegócio nos assentamentos aqui 

estudados, buscar-se-á apresentar, brevemente, o debate paradigmático entre campesinato e 

agronegócio. 

 

 

1.4 Debate paradigmático: campesinato e agronegócio 

 

As recentes transformações do campo brasileiro deram surgimento à agricultura 

altamente mecanizada, dependente de elevados investimentos e de uso intensivo de 

agroquímicos para a produção de mercadorias, consequentemente, fortalecendo a agricultura 

de negócio. Este sistema agrícola foi denominado de agronegócio e se constitui na expressão 

da expansão capitalista sobre o campo. Segundo Welch e Fernandes (2008) o agronegócio é 

um complexo de sistemas que compreende a agricultura, indústria, mercado e finanças, todos 

controlados pelo capital, que pode se utilizar do camponês no sistema agrícola. Os autores 

ressaltam que o “movimento desse complexo e suas políticas formam um modelo de 

desenvolvimento econômico controlado por corporações transnacionais, que trabalham com 

um ou mais commodities e atuam em diversos outros setores da economia”. (p. 165. Grifo 

nosso). Depreende-se que o agronegócio pode tanto concentrar a terra, quanto subordinar a 

renda camponesa, integrando estes ao seu sistema ou utilizando-se do sistema agrícola do 

campesinato para acumular. Neste sentido, entende-se que, embora o capital controle todo o 

complexo de sistemas que formam o agronegócio, há distinção entre o sistema agrícola deste 

e o do campesinato. O camponês possui um sistema agrícola próprio que não faz parte do 

agronegócio, as lógicas de reprodução são distintas, todavia os camponeses estão subalternos 

a hegemonia daquele modelo de desenvolvimento econômico. Concorda-se, portanto com 

Welch e Fernandes (2008) quando afirmam que: 

 

O sistema agrícola do agronegócio é distinto do sistema agrícola do 

campesinato. No sistema agrícola do agronegócio, a acumulação, o trabalho 

assalariado e a produção em grande escala são algumas das principais 

referências. No sistema agrícola camponês, a reprodução, a biodiversidade, a 

predominância do trabalho familiar e a produção em pequena escala são 

algumas das principais referências. Com esta leitura estamos afirmando que 

o sistema agrícola camponês não é parte do agronegócio. No entanto, como 
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o capital controla a tecnologia, o conhecimento, o mercado, as políticas 

agrícolas, os camponeses estão subalternos à sua hegemonia. (WELCH; 

FERNANDES, 2008, p. 166). 

 

Deste modo, quando o agronegócio monopoliza a circulação das mercadorias e os 

meios de produção através da posse e concentração da terra há a “territorialização do capital 

monopolista” (OLIVEIRA, 1987, 2001) com a efetivação do sistema agrícola do agronegócio. 

Exemplar é a produção sucroalcooleira em que muitas vezes o proprietário de terras e 

capitalista são a mesma pessoa. Com a territorialização do agronegócio, parte das grandes 

propriedades rurais brasileiras, improdutivas e atrasadas economicamente, passou a receber 

investimentos em infraestrutura para a produção de commodities. A partir disso foram 

denominadas de empresas rurais e assentadas em mecanização altamente tecnológica 

passaram a ser consideradas “produtivas” e as responsáveis pelo aumento da produção 

agrícola do país. Esta se constitui numa clara demonstração do complexo de sistemas 

compreendidos pelo agronegócio. 

Tal complexo de sistemas formou um modelo hegemônico de desenvolvimento do 

campo brasileiro se sobrepondo a outros, como aquele alicerçado na agricultura camponesa. A 

tendência do agronegócio do paradigma do capitalismo agrário passou a predominar no 

debate e nas políticas públicas. Pesquisadores como Buainain et al. (2013), por exemplo, 

dispensaram a realização da reforma agrária e mudanças na estrutura fundiária do Brasil, 

defendendo a irrelevância destas ações para o desenvolvimento do país, a inexistência de 

latifúndios, a vicissitude das transformações rurais e a eficiência econômica das grandes 

propriedades em relação às pequenas.  

Assim, é de acordo com os paradigmas a que estão vinculados que os estudiosos 

do campo brasileiro adotam diferentes posições sobre o agronegócio. Os pesquisadores 

atrelados ao paradigma do capitalismo agrário exaltam a participação do agronegócio na 

economia brasileira. Vieira Filho (2010), por exemplo, afirma que toda a cadeia produtiva do 

agronegócio pode chegar a 45% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e que o setor é 

importante propulsor de inovações tecnológicas e conhecimentos, sendo mais inovador que 

outros setores da economia brasileira. Outro pesquisador que indica as benesses do 

agronegócio para o Brasil é Barros (2006). Para ele, a partir de 1989 o agronegócio foi o 

grande responsável por um aumento de 68% da produção agrícola do país, elevando a 

disponibilidade de alimentos para a população. Ainda segundo o autor, o agronegócio foi 

responsável por um crescimento de 2% ao ano da produtividade agrícola e de 4% para a 

pecuária, fato que levou “as exportações do agronegócio quase se quadruplicarem, 
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acumulando mais de 360 bilhões de dólares, mais de 40% do total exportado pela economia 

brasileira como um todo” (p. 06). Portanto, os benefícios proporcionados pelo agronegócio 

em três décadas à sociedade brasileira são contundentes: produção mais elevada, queda 

drástica nos preços e geração de alto volume de divisas para o país (BARROS, 2010). Além 

disso, o agronegócio tem melhorado o nível da distribuição da renda através da redução dos 

preços dos produtos agrícolas (BARROS, 2010). No estado do Paraná, as vantagens 

proporcionadas pelo agronegócio, também tem sido enfatizadas por entidades e 

pesquisadores, que incumbem ao setor quase 70% das exportações do estado, apregoando ao 

Paraná o título de terceiro maior exportador do país de produtos do agronegócio (BOZZA, 

2012; COSTA; SOUZA, 2004).  

Se o agronegócio é entendido pelos estudiosos do paradigma do capitalismo 

agrário como um modelo de desenvolvimento para o país, os pesquisadores do paradigma da 

questão agrária têm contestado esta premissa. Oliveira (2006) é categórico em afirmar que 

houve a criação de um mito sobre a responsabilidade do agronegócio na arrecadação da maior 

parte das divisas internacionais e de sua significativa participação no PIB brasileiro. Para o 

autor, inflaram os dados, pois no chamado PIB do agronegócio, inserem parte da indústria e 

também os supermercados. “E é esse mito que garante a importância do agronegócio, o 

combate à reforma agrária e que proporciona uma reivindicação maior de recursos do ‘fundo 

público’” (OLIVEIRA, 2006. Não paginado). Este modelo comandado por corporações 

transnacionais tem expulsado o campesinato, territorializando grandes proprietários fundiários 

e empresas rurais orientadas para a produção de monoculturas destinadas a exportação em 

oposição à demanda por alimentos. Destarte, a miséria, pobreza, violência, expulsão dos 

camponeses do campo, degradação ambiental e o fim da diversidade agrícola são 

consequências do agronegócio. É preciso destacar ainda que este modelo nega a gravidade da 

concentração da terra e ignora a manutenção do rentismo fundiário. O agronegócio possui 

assim, muitas semelhanças com o latifúndio. Ambos reproduzem relações típicas da 

acumulação primitiva do capital, como trabalhos análogos a escravidão, peonagem, 

coronelismo, clientelismo, da subserviência, superexploração do trabalho dentre outras formas 

degradantes da vida humana, além de serem insustentáveis economicamente sobrevivendo à 

custa de intervenções do Estado (FABRINI, 2008b). Nesse entendimento, o agronegócio não 

promoveu transformações nas relações no campo, continuando a gerar violência, opressão, 

exploração e expulsão de camponeses, semelhante ao latifúndio. 
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Trata-se, portanto, de um agronegócio latifundiário (FABRINI; ROOS, 2014), 

pois as ações do latifúndio e do agronegócio se complementam no processo de acumulação 

territorial, isto é, ambos são indissociáveis. A indissociabilidade é uma palavra-chave neste 

processo de compreensão, porque une latifúndio e agronegócio de modo contraditório e 

solidário, isto é, dialético, evidenciando que não se trata da superação de uma relação social, 

mas sim da complementaridade entre elas. Fernandes (2013a) considerando que a formação 

do complexo de sistemas do agronegócio vem ocorrendo durante as diversas fases do 

capitalismo, pondera que o capital articulou os sistemas (agronegócio e latifúndio) de modo a 

ampliar o processo de acumulação capitalista, ou seja, mantendo as formas clássicas de 

subalternidade e aprimorando-as. Neste sentido, é assertiva a compreensão de que o avanço 

do agronegócio impôs novos elementos à questão agrária, porém, não eliminou o latifúndio 

disfarçando suas relações. Assim, o responsável pelo atraso brasileiro (latifúndio), sinônimo 

de improdutividade e passível de desapropriação para reforma agrária, foi despido e revestido 

com nova roupagem moderna e produtiva (agronegócio) sem que as relações sociais arcaicas 

e não capitalistas fossem extintas. O fim do latifúndio é ideológico. Este e o agronegócio são 

inseparáveis e a realidade tem evidenciado a presença simultânea de ambos enquanto relação 

social controladora em diversas regiões do país seja por meio do domínio de enormes frações 

do território (territorialização), ou se reproduzindo enquanto formas de uso e controle do 

território (territorialidade), como veremos no decorrer deste trabalho no Centro-Sul do Paraná. 

A construção ideológica em torno do agronegócio para modernizar a imagem 

latifundista com que a agricultura capitalista se expandiu no Brasil agudizou as injustiças 

sociais aprofundando a desigualdade. Tal ampliação do controle sobre o território e as 

relações sociais através da expansão da territorialidade do agronegócio/latifúndio implicou 

nas formas de luta e organização dos camponeses que passaram a contestar o discurso 

hegemônico favorável ao agronegócio. Documentos elaborados pelo Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a Via Campesina denunciam que o agronegócio se 

pauta na financeirização e acumulação de capital, no uso intensivo de agrotóxicos e sementes 

transgênicas e na produção de monoculturas destinadas a exportação, gerando desemprego, 

concentração da terra, danos ao meio ambiente, exploração dos camponeses através do 

domínio da produção, circulação e comércio, provocando, sobretudo, a exclusão do 

campesinato e a violência no campo. (MST, 2009a, 2009b; VIA CAMPESINA, 2010, 2012).  

Como assinalado, a contradição estrutural do sistema capitalista utiliza 

mecanismos de integração e subordinação camponesa ao complexo do agronegócio. Esta 
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ocorre tanto pela subordinação do sistema agrícola camponês, quanto pela produção daqueles 

a partir do sistema agrícola do agronegócio. “O campesinato pode produzir a partir do sistema 

agrícola do agronegócio, contudo, dentro dos limites próprios das propriedades camponesas, 

no que se refere à área e escala de produção”. (WELCH; FERNANDES, 2008, p. 166). 

Indubitavelmente tal participação é uma condição determinada pelo capital. Mas este processo 

é marcado pelo conflito, por disputas territoriais, sendo prenhe de contradições e resistências 

por parte do campesinato. É o que se visualiza nos assentamentos Celso Furtado, Marcos 

Freire, Ireno Alves dos Santos e Dez de Maio, onde se manifesta contraditoriamente a 

territorialidade do agronegócio no território camponês, ou seja, há a produção no território 

camponês com base no sistema agrícola do agronegócio (resguardados os limites dos lotes), 

como também a subordinação pelo capital da renda gerada pelo sistema agrícola camponês. 

Tais situações têm mantido estes camponeses em condições de subalternidade, que 

contraditoriamente, se apresentam em alguns casos como resistência. Mas, a passividade dos 

camponeses não se limita a espera que outra classe arbitre sobre seu destino e alternativas de 

resistência têm sido elaboradas. É este contexto que esta tese procura abordar, para 

compreender e, por isso, a intenção em mostrar que a territorialidade do agronegócio pode 

ocorrer no território camponês, evidenciando os paradoxos de um território em contínua 

disputa. 

Ao entender a agricultura camponesa como um sistema, considera-se a estrutura e 

as dimensões que compreende o modo de vida a partir do território camponês. Assim, a 

cultura, valores, trabalho familiar, as formas de luta, a resistência no enfrentamento ao capital 

e a unidade camponesa são condições essenciais para a produção da existência destes sujeitos. 

Tal acepção revela a importância do território para o campesinato, que para estes, possui 

caráter de trunfo. É a partir deste entendimento que se considera o território como referência 

fundamental para compreender a subordinação e resistência camponesa. Entrementes, é 

necessário delimitar qual o conceito de território que alicerça a presente análise.  

Parte-se do princípio de que o espaço geográfico é a totalidade, sendo anterior ao 

território e que este é construído a partir do espaço (RAFFESTIN, 1993). As relações sociais 

no processo de produção do espaço é que o transformam, por isto, na essência, é impossível 

compreender o conceito de território sem conceber as relações de poder. Em função disso, 

compreende-se o território enquanto produto concreto das lutas de classes travadas no espaço. 

Assim, o território não pode ser entendido sem a existência do conflito, pois ele é a marca das 
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conflitualidades gestadas no espaço. Deste modo concorda-se com Oliveira (1995) de que o 

território: 

[...] deve ser apreendido como síntese contraditória, como totalidade 

concreta do modo de produção/distribuição/circulação/consumo e suas 

articulações e mediações supraestruturais (políticas, ideológicas, simbólicas 

etc.), em que o Estado desempenha a função de regulação. O território é, 

assim, efeito material da luta de classes travadas pela sociedade na produção 

de sua existência. Sociedade capitalista que está assentada em três classes 

sociais fundamentais: proletariado, burguesia e proprietários de terra. (p. 26-

27. Grifo nosso). 

 

Consequentemente, o território não existe “por si”, sendo produzido 

historicamente pelas relações sociais de produção no movimento contraditório do modo de 

produção vigente e pelos conflitos desencadeados no espaço por este processo, ou seja,  

 

[...] são as relações sociais de produção e o processo contínuo/contraditório 

de desenvolvimento das forças produtivas que dão a configuração histórica 

específica ao território. Logo, o território não é um prius ou um a priori, 

mas a contínua luta da socialização contínua da natureza. (OLIVEIRA, 1995, 

p. 27, Grifos do autor). 

 

Deste modo, a característica substancial do território é o constante movimento, 

pois ele é dinâmico e contraditório, sendo à sua construção inerente os processos simultâneos 

e dialéticos de “[...] construção/destruição/manutenção/transformação. [...] [Em síntese o 

território é] a unidade dialética, portanto contraditória, da espacialidade que a sociedade tem e 

desenvolve” (OLIVEIRA, 1995, p. 27). Ou seja, espaço apropriado, instituído por sujeitos e 

grupos sociais que se afirmam por meio dele (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 42). Destarte, 

o território evidencia a produção de diferentes relações e classes sociais que constroem 

diferentes territórios e os disputam de modo que a relação classe-território é indissociável 

(FERNANDES, 2013a). 

O território supõe assim, espaços delimitados por e para relações de poder, 

conforme afirmou Raffestin (1993, p. 153): “Falar de território é fazer uma referência 

implícita à noção de limite que, mesmo não sendo traçado, como em geral ocorre, exprime a 

relação que um grupo mantém com uma porção do espaço. A ação desse grupo gera, de 

imediato, a delimitação”. Considerando que tais limites abordados são visíveis ou invisíveis, 

resultantes dos conflitos que permeiam as relações de classe na sociedade, é nevrálgico 

entender que o território não pode ser concebido como uno, ou seja, apenas como espaço de 

governança, mas na sua totalidade, multidimensionalidade e multiescalaridade como adverte 
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Fernandes (2013a). Entende-lo como uno, ignorando os diferentes territórios que existem no 

interior do espaço de governança é “[...] uma concepção reducionista de território, um 

conceito de território que serve mais como instrumento de dominação [...]” (FERNANDES, 

2013a, p. 197), uma opção para ignorar o conflito.  

Com a perspectiva de entender as disputas defende-se a importância da análise 

dos diferentes níveis e escalas territoriais: o primeiro território, espaço de governança em 

diferentes escalas (nacional, estadual, regional, municipal etc.) e o segundo território formado 

pelos diferentes tipos de propriedades particulares (FERNANDES, 2013a). Esta tipologia nos 

permite compreender que campesinato e agronegócio apresentam modelos de 

desenvolvimento divergentes, territórios distintos em constante conflito e disputa pela sua 

expansão. 

 

Temos então uma disputa territorial entre capital e campesinato. As 

propriedades camponesas e as capitalistas são territórios distintos, são 

totalidades diferenciadas, onde se produzem relações sociais diferentes, que 

promovem modelos divergentes de desenvolvimento. Territórios 

camponeses e territórios capitalistas como diferentes formas de propriedades 

privadas disputam o território nacional. (FERNANDES, 2013a, p. 198). 

 

No cerne deste processo estão as distintas relações sociais, que no caso do 

agronegócio, organizam o território para a acumulação de capital, enquanto que os 

camponeses o organizam para a existência de suas famílias, mesmo que para tanto, 

contraditoriamente, ocorra à territorialidade do agronegócio em seus territórios. Assim, 

utilizar-se-á a compreensão multidimensional e multiescalar do território a fim de 

compreender os assentamentos e os lotes destes enquanto territórios camponeses, mas em 

permanente conflito. Deste modo, o propósito é aprender o conteúdo destas disputas travadas 

para a recriação da existência camponesa, considerando as múltiplas estratégias concebidas 

por esta classe, que se reinventa cotidianamente para existir. A subordinação e a resistência 

dialeticamente fazem parte deste processo.  

Neste devir camponês diante de um nefasto sistema que os extirpam de seus 

territórios e um iníquo sistema político que obsta o seu desenvolvimento, é a luta política 

desta classe em prol da reforma agrária que tem possibilitado seu acesso e permanência na 

terra. A inobservância da luta e tenacidade camponesa é ignorar parte substancial da formação 

do campesinato brasileiro. É dando amplitude a perspicácia camponesa que foi construída a 

presente tese e que se enfocará, no capítulo seguinte, o papel do Estado diante da reforma 

agrária e a luta camponesa por sua territorialização, sobretudo, no estado do Paraná. 
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“Vem, vamos embora, que esperar não é saber, 

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”. 

(Geraldo Vandré) 

 

 

bjetiva-se neste capítulo expor e debater sobre a questão da reforma 

agrária no Brasil. Analisa-se o período pré e durante a Ditadura 

Militar; e após a redemocratização vinculada a governos Neoliberais e 

ao dos “trabalhadores”. Neste contexto tecem-se apontamentos acerca do projeto do governo 

João Goulart, do I Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), da reforma agrária de 

mercado e do II PNRA. Assim, analisar-se-á o papel do Estado brasileiro nas políticas de 

reforma agrária, que não democratizaram o acesso a terra. 

O debate em torno da reforma agrária, em escala nacional, contribui para 

compreender melhor as lutas, conflitos e resistências camponesas no Paraná, onde os projetos 

de assentamentos foram predominantemente criados pelo INCRA, pois os estaduais são 

minoritários: dos 322 assentamentos rurais (DATALUTA-PARANÁ, 2014), apenas 09 são 

estaduais. Esses assentamentos são frutos das lutas ocorridas no campo paranaense, 

enfatizando a participação do campesinato e do Estado em determinados períodos de governo. 

Ou seja, é a partir do dimensionamento do espaço de socialização política que os camponeses 

têm pressionado o Estado e conquistado as políticas fundiárias, agrícolas e sociais em curso 

na atualidade, tanto no Paraná quanto no Brasil. O intento é comprovar que foi, sobretudo, 

pelo enfrentamento que os camponeses conquistaram a terra, sendo que quase a totalidade das 

famílias assentadas resultam das mais diversas lutas populares realizadas pelos movimentos 

camponeses e que estes foram violentamente combatidos, seja por milícias privadas ou pelas 

forças policiais.  

O 
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Assim, para alcançar os objetivos aqui propostos há necessidade de esclarecer o 

entendimento de Estado para, a partir de então, analisar como este tem se comportado perante 

as políticas de reforma agrária e às lutas camponesas para tal.  

 

 

2.1 Estado, campesinato e o debate da reforma agrária no Brasil 

 

Uma das principais definições que perduram até os dias atuais sobre o que é e 

qual o papel do Estado deriva do marxismo. Marx, embora não tenha uma obra que 

sistematize e sintetize a sua teoria de Estado, desenvolve ao longo de sua obra concepção de 

Estado à medida que vai aclarando as análises sobre o regime capitalista de produção. Para 

ele, o Estado fundamenta-se no conjunto das relações econômicas da sociedade civil e se 

constitui como um aparelho de dominação, pelo qual, uma classe mantém as demais 

submissas. Trata-se de um instrumento da classe dominante para legalizar e consolidar tal 

submissão ao tempo que impede que os antagonismos se degenerem em luta. Colabora com 

esta compreensão o entendimento de Engels (2009) o qual entende o aparecimento do Estado 

a partir dos conflitos insolúveis entre as classes, considerando-o, expressão e resultado de tais 

antagonismos, já que o poder estatal é o meio pelo qual, a classe dominante exerce seu 

domínio sobre as demais.  

 

O Estado não é, de forma alguma, uma força imposta, do exterior, à 

sociedade. Não é, tampouco, “a realidade da Ideia moral", nem "a imagem e 

a realidade da Razão” como pretende Hegel. É um produto da sociedade 

numa certa fase do seu desenvolvimento. É a confissão de que essa 

sociedade se embaraçou numa insolúvel contradição interna, se dividiu em 

antagonismos inconciliáveis de que não pode desvencilhar-se. Mas, para que 

essas classes antagônicas, com interesses econômicos contrários, não se 

entre devorassem e não devorassem a sociedade numa luta estéril, sentiu-se a 

necessidade de uma força que se colocasse aparentemente acima da 

sociedade, com o fim de atenuar o conflito nos limites da "ordem". Essa 

força, que sai da sociedade, ficando, porém, por cima dela e dela se 

afastando cada vez mais, é o Estado. (ENGELS, 2009, p. 209-2010. Aspas 

do autor.). 

 

O Estado enquanto instrumento de dominação de classe é, portanto, “o produto e a 

manifestação do caráter inconciliável das contradições de classe [...] reciprocamente, a 

existência do Estado prova que as contradições de classe são inconciliáveis”. (LÊNIN, 2011, 

p. 37). Neste entendimento, devido sua característica estrutural é impossível modificar a 
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natureza do Estado, a única forma é destruir seus fundamentos, qual seja, a divisão da 

sociedade em classes, e, portanto, ele próprio.   

Avançando na compreensão a partir do prisma teórico apresentado, Boron (2003), 

reitera que a superioridade teórica do marxismo reside na capacidade de pensar o Estado a 

partir da multiplicidade de suas determinações, as quais, para ele, se analisadas separadamente 

são insuficientes para entender a plenitude dos fenômenos. Assim,  

 

[…] el estado es, simultáneamente: (a) un “pacto de dominación” mediante 

el cual una determinada alianza de clases construye un sistema hegemónico 

susceptible de generar un bloque histórico; (b) una institución dotada de sus 

correspondientes aparatos burocráticos y susceptible de transformarse, bajo 

determinadas circunstancias, en un “actor corporativo”; (c) un escenario de 

la lucha por el poder social, un terreno en el cual se dirimen los conflictos 

entre distintos proyectos sociales que definen un patrón de organización 

económica y social; y (d) el representante de los “intereses universales” de la 

sociedad, y en cuanto tal, la expresión orgánica de la comunidad nacional. 

(BORON, 2003, p. 274. Aspas do autor). 

 

Deste ponto de vista, análises que queiram compreender o significado, papel e 

posição do Estado devem considerar sua natureza complexa e multidimensional, levando em 

conta as quatro dimensões que este apresenta sincronicamente: um ator corporativo; uma 

arena de lutas; representante dos interesses gerais e um pacto de dominação (BORON, 2003; 

PEREIRA, 2006). Nesta mesma perspectiva Harvey (2005) argumenta que é “[...] 

inapropriado considerar o Estado capitalista como nada mais do que uma grande conspiração 

capitalista para a exploração dos trabalhadores” (p.88), pois em muitos momentos o 

relacionamento entre o Estado e a luta de classes se torna ambíguo como, por exemplo, na 

transferência de determinados benefícios e garantias aos operários. Desta forma o referido 

autor faz uma crítica à compreensão marxista clássica de Estado apontando para as disputas 

de classe travadas no interior do mesmo.  

O Estado, portanto, não é apenas uma entidade administrativa, pois ao mesmo 

tempo é um território em disputa, sobre o qual atuam forças e tendências que estão em luta 

constante e nesse processo aquela que possuir maiores condições em dado momento histórico 

impõem seus desejos como estes sendo os interesses da sociedade que são gerenciados através 

de um pacto de dominação. Compreende-se assim que o Estado, inegavelmente, se constitui 

num instrumento por meio do qual se exercem hegemonias que insurgem das relações de 

poder propelidas pela tentativa de controle do território. Mas, enquanto aparelho que emana 

da sociedade civil, o Estado, sofre as influências do movimento da realidade, estando em 
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permanente disputa. Neste sentido, compreende-se que a conflitualidade entre campesinato e 

agronegócio está atrelada com as disputas travadas no e pelo Estado. Contexto este que 

evidencia, que somente a partir de suas lutas é que o campesinato tem obtido conquistas em 

relação a uma política de reforma agrária, em que a criação dos assentamentos rurais é prova 

inequívoca de tal condição. Todavia, o controle hegemônico do Estado pela classe dos 

grandes proprietários de terra e empresários rurais que concentram poder econômico, político 

e territorial tem impossibilitado avanços para a realização de uma ampla reforma agrária que 

tenha na democratização da estrutura fundiária seu pilar fundamental.  

No intuito de compreender a complexidade desta questão resgatam-se algumas 

concepções sobre o conceito de reforma agrária, pois as interpretações sobre esta são distintas 

e controversas. Vão desde aquelas que consideram que a efetivação de tal política resultaria 

em mudanças estruturais na sociedade, às que a defendem como medida fomentadora do 

capitalismo. Sem a pretensão de esgotar este debate, busca-se recuperar alguns pontos 

elaborados no curso da história, pois conhecê-los é fundamental para compreender o 

posicionamento de movimentos socioterritoriais e governos frente à execução desta política 

de Estado. O pressuposto inicial é de que independentemente da forma que se realize ou do 

que se considere como reforma agrária, esta deve modificar, de preferência, radicalmente o 

monopólio da estrutura fundiária almejando alterações das relações de poder vigentes na 

sociedade. Para isso, criar as condições objetivas se faz necessário. Assim, apesar de a 

questão da reforma agrária já ter infindáveis análises, a dinamicidade da realidade impõem 

outros elementos que a tentativa de compreensão daquela não pode se abster. Envolto a isto, 

seria um equívoco prescindir do conhecimento científico acumulado. 

No Brasil, embora a luta pela terra venha desde o passado colonial (indígenas, 

quilombolas etc.), o debate em torno da reforma agrária é relativamente recente. As primeiras 

argumentações nessa direção foram realizadas pelos membros do Partido Comunista 

Brasileiro (PCB) nos anos de 1950. Embora os debates no PCB convergissem sobre a 

necessidade da reforma agrária, havia discordâncias entre os membros do partido sobre o 

papel desta para o desenvolvimento brasileiro. O debate sobre a existência ou não do 

feudalismo no período colonial brasileiro deu a tônica destas discrepâncias geradas nas 

divergências entre dois teóricos orgânicos do partido: Caio Prado Júnior e Alberto Passos 

Guimarães. Este último entendia que no Brasil colonial vigoraram relações de produção 

feudais e que só a reforma agrária seria capaz de extingui-las através do rompimento do 

monopólio da terra e das relações pré-capitalistas (GUIMARÃES, 1979; 1989). A reforma 



75 

 

 

 

agrária era entendida ainda como uma política capaz de contribuir com o desenvolvimento das 

forças produtivas do capitalismo, sendo que estas gerariam as contradições necessárias à 

revolução socialista (GUIMARÃES, 1979; 1989).  

Contrariamente a esta posição está a de Caio Prado Júnior. Este intelectual 

revogava a ideia de existência feudal no Brasil considerando que o capitalismo já estava em 

vias de desenvolvimento no país e apresentava a reforma agrária como única forma possível 

de eliminar as desigualdades econômicas do campo brasileiro através do equacionamento da 

questão fundiária e regulamentação de uma legislação trabalhista que amparasse os 

trabalhadores rurais (PRADO JÚNIOR, 2000).  

A tese que se fortaleceu no interior do PCB foi a de Alberto Passos Guimarães 

consolidando a posição do partido quanto à reforma agrária. Esta partia da eliminação do 

resquício feudal (latifúndio), que travava o desenvolvimento das forças produtivas no campo, 

considerada etapa necessária à revolução socialista. Para tanto, contar-se-ia com alianças à 

burguesia nacional. A concepção de reforma agrária do PCB pode ser assim descrita: 

 

[...] reforma agrária era definida como divisão das grandes propriedades 

entre os que nela quisessem trabalhar e a consequente extinção dos 

latifúndios. Tal medida seria o primeiro passo em direção a um modelo de 

desenvolvimento que promoveria um mais rápido crescimento das forças 

produtivas tanto no campo como na cidade e criaria condições para uma 

revolução socialista. (MEDEIROS, 2003, p. 16). 

 

Neste contexto, se constituiu a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas 

do Brasil (ULTAB), braço sindical do partido comunista que defendia a realização da reforma 

agrária nos moldes do PCB: a partir de uma revolução “democrático-burguesa”. Com esta 

organização, na qual raramente as lideranças eram camponesas e geralmente provindas de 

indicações ou imposições do partido, o PCB ambicionava criar as condições necessárias para 

a aliança política entre operariado e campesinato (FERNANDES, 1999). 

O desenvolvimento das ideias sobre a reforma agrária no interior do Partido 

Comunista influenciou as Ligas Camponesas, organização que possuía entre seus militantes 

membros do PCB, e que a partir de 1950, foi a principal organização camponesa que pautou a 

luta pela reforma agrária no Brasil. Embora influenciadas pelo Partido Comunista, as Ligas 

Camponesas defenderam um projeto de reforma agrária, diametralmente oposto ao do partido 

e da ULTAB. Para Francisco Julião, uma das principais lideranças das Ligas, a reforma 

agrária deveria ser radical, “na lei ou na marra”, sem o apoio da burguesia.  
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[...] Julião, porém, defendia que a reforma agrária, quebrando o poder dos 

latifundiários e introduzindo o campesinato como ator político no cenário 

nacional, constituiria o primeiro passo para uma revolução socialista no país. 

Não seria, pois possível contar com o apoio de nenhum segmento da 

burguesia nessa luta. (MEDEIROS, 2003, p. 18). 

 

No I Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, realizado pela 

ULTAB, em novembro de 1961, no qual as propostas em torno de um modelo de reforma 

agrária foram apresentadas, a da reforma agrária radical, advinda das Ligas Camponesas 

ganhou espaço político, superando as propostas elaboradas pelo PCB, que caminhavam 

naquele momento em direção à sindicalização rural, legislação trabalhista, campanha salarial, 

acesso a previdência etc. visando atender aos assalariados rurais (FERNANDES, 1999). 

As aspirações pela reforma agrária no Brasil levaram a novas interpretações ao 

longo da história, como a de Silva (1971), que a entende como um processo amplo, imediato e 

portador de mudanças estruturais sobre o monopólio da propriedade da terra. Para este autor, 

a reforma agrária deverá ser realizada pelo governo com a ativa participação do campesinato 

na promoção humana, social, econômica e política destes. Trata-se de uma proposta que no 

momento de sua formulação, tinha como objetivo afrontar as políticas de colonização 

desenvolvidas pelo regime militar dissociando estas da reforma agrária, a qual, deveria 

efetivamente combater o cerne da questão agrária brasileira: a concentração fundiária. Assim, 

alterações estruturais na apropriação da terra são imprescindíveis: “a redistribuição dos 

direitos sobre a propriedade da terra agrícola, ou seja, a modificação do regime de posse, uso 

e gozo da terra constitui a essência do processo reformista e, sem a reforma no sistema de 

tenência da terra, nenhuma Reforma Agrária é digna desse nome”. (SILVA, 1971, p. 39). Ao 

mesmo tempo esta proposta defende que somente a redistribuição da terra é insuficiente para 

o êxito da reforma agrária, pois a mesma precisa estar acompanhada de outros mecanismos 

que possibilitem o desenvolvimento do campesinato, os quais, necessariamente devem ter a 

participação destas populações na elaboração. 

Outra concepção de reforma agrária é a convencional (NOSSA, 1973), “que 

forman parte de una operación negociada entre las antiguas y nuevas fuerzas sociales […] 

intentando modificar el monopolio latifundista sobre la tierra sin cambiar las reglas 

institucionales de la sociedad tradicional” (p. 10). Nesta circunscreve-se a definição de 

reforma agrária clássica (FERNANDES; STÉDILE, 2005), a qual é realizada sob-bases 

capitalistas, sendo que a democratização do acesso a terra e as mudanças estruturais na 

propriedade desta objetivam fomentar o capitalismo e criar condições para o desenvolvimento 
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industrial. Aproxima-se deste entendimento aquele formulado nos marcos da Comissão 

Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) que entendia a reforma agrária como 

caminho necessário para fortalecer o mercado interno brasileiro. A tese central era que os 

benefícios da reforma agrária elevariam o padrão de vida das populações rurais estimulando o 

mercado consumidor. Tratava-se de uma proposta assentada nos ideais do nacional-

desenvolvimentismo visando o desenvolvimento do capitalismo nacional, porém sem alterar 

as regras que regem a sociedade.  

Fernandes e Stédile (2005) indicam ainda a existência de outras duas categorias de 

ocorrência da reforma agrária que se somam à clássica descrita a priori: a progressista e a 

política de assentamentos. Nesta última a implantação de assentamentos rurais destina-se a 

conter os conflitos agrários, porém sem causar mudanças estruturais na propriedade da terra 

(FERNANDES; STÉDILE, 2005). Esta forma remete ao conceito de reforma agrária marginal 

(NOSSA, 1973), pois sequer pressupõe a ruptura com as estruturas latifundiárias, criando, 

apenas, um conjunto de ações paliativas para conter as pressões em curso. Já a reforma agrária 

de cunho progressista preconiza, através de um programa de desapropriações massivo, acabar 

com o monopólio fundiário e criar condições de produção, comercialização, educação, 

cultura, conhecimento, informação etc., às famílias assentadas (FERNANDES; STÉDILE, 

2005). 

Ao estudar a reforma agrária no Brasil, Fernandes (2003; 2007; 2010; 2013b), 

defende a indissociabilidade entre esta e o desenvolvimento territorial. “Uma política de 

desenvolvimento territorial implica em desconcentrar a estrutura fundiária, o que nunca 

aconteceu em mais de quinhentos anos de história do Brasil”. (FERNANDES, 2003, p. 39). 

Contudo, somente a obtenção de terras para assentamentos de famílias sem-terra não basta, 

esta deve vir atrelada a um conjunto de políticas que fortaleçam a agricultura camponesa, 

minimizando a subalternidade desta ao capital, para tanto, “é imprescindível eliminar a 

hegemonia do agronegócio sobre as políticas de desenvolvimento da agropecuária e 

reconhecer a importância das diferentes relações de produção, como a familiar, a associativa e 

a cooperativa”. (FERNANDES, 2013b, p. 191). A reforma agrária é vista nesta perspectiva, 

como uma política que garante a territorialização do campesinato, entendida para além da 

conquista de terras, sendo a expansão das relações de poder no espaço geográfico.  

Após percorrer essa delimitação conceitual compreende-se enquanto uma efetiva 

política de reforma agrária a que consiste num conjunto de ações públicas, visando promover 

a reordenação territorial, modificando a estrutura fundiária através da distribuição da 
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propriedade ou da posse da terra, rompendo assim, com o rentismo fundiário e criando 

condições de autonomia ao campesinato. Dois são os pilares estruturais em que o Estado deve 

atuar para esta efetivação: política fundiária e agrícola. Significa o estabelecimento de um 

limite máximo e mínimo para a propriedade privada da terra, acompanhado de um conjunto 

de políticas de desenvolvimento com vistas a garantir assistência técnica, social e 

previdenciária; fomento, educação, saúde, infraestrutura etc. de modo a minimizar a 

subalternidade dos camponeses ao capital. De tal modo, a reforma agrária é entendida como 

uma política de desenvolvimento territorial, na qual, a redistribuição de terras aos camponeses 

despossuídos é uma faceta, pois a efetivação desta envolve mudanças na estrutura fundiária e 

atendimento de um conjunto de demandas que desdobram nas dimensões política, social e 

econômica, destinadas a produção do espaço rural sob-bases mais equânimes. Atualmente, as 

condições objetivas não apontam para isso. Nesse sentido, é preciso ter clareza que a 

realização da reforma agrária, o conteúdo e as transformações desta na realidade resultam da 

luta de classes na sociedade e das concepções político, ideológicas e teóricas hegemônicas do 

período histórico. 

É necessário explicitar que o desenvolvimento territorial é compreendido em sua 

amplitude e multidimensionalidade em oposição ao desenvolvimento setorial (FERNANDES, 

2013a). Discorda-se, portanto, da ideia de desenvolvimento territorial elaborada dentro dos 

marcos do paradigma do capitalismo agrário (PCA), orientada a partir das políticas 

neoliberais do Banco Mundial (BM) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

pelas quais, o território é concebido num plano linear e cartesiano, ou seja, apenas como 

espaço físico de governança. Tal perspectiva de análise centrada no PCA desconsidera as 

contradições produtoras de conflitos que formam a realidade, impondo um pensamento 

monolítico que tem no mercado e na obediência às regras capitalistas a essência do 

desenvolvimento territorial. Trata-se de uma política da despolitização, um pensamento 

ofensivo que visa implantar determinados modelos de desenvolvimento (FERNANDES, 

2013a). Concorda-se com Fernandes (2013a) que este conceito de desenvolvimento territorial 

do pensamento consensual que não contempla a possibilidade do contraditório, dos conflitos, 

dos questionamentos, das relações de poder e considera o território somente como espaço 

físico é insuficiente para se pensar o desenvolvimento territorial. O conceito de 

desenvolvimento territorial deve considerar as disputas pela imposição de modelos 

divergentes, intrínsecas a este processo. Assim, ao compreender a reforma agrária como uma 
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política de desenvolvimento territorial, há consideramos como política de disputas por 

território e por modelos de desenvolvimento.  

Por fim, tendo em vista o caráter territorial da reforma agrária, enfatiza-se que 

somente o Estado tem o poder de comandar o tempo e a escala desta política pública. Há que 

considerar que o Estado é um território em permanente disputa, no qual, o capital e os 

movimentos socioterritoriais visam à conquista de políticas que atendam aos seus anseios. 

Assim, as conquistas ou retrocessos dependem da correlação de forças de cada momento 

histórico, ao tempo que políticas públicas podem ser abandonadas, aplicadas integralmente, 

parcialmente ou ainda apropriadas para interesses contrários ao originalmente pensado, ou 

seja, as disputas são cotidianas. Neste ínterim, ressalta-se que a reivindicação da reforma 

agrária imprimiu novo conteúdo político às lutas camponesas, que deixaram de ser apenas por 

terra, implicando na distribuição equitativa da propriedade fundiária e em condições que 

garantam a reprodução social do campesinato. Tendo demarcado estas questões, apresenta-se 

nos itens subsequentes, os debates relacionados à reforma agrária e a correlação de forças 

impressa em cada momento histórico. 

 

 

2.2 A política agrária pré e durante o governo militar 

 

O conteúdo político do conceito de reforma agrária acentuou as lutas camponesas 

no Brasil. Em decorrência da tensão social existente no campo, houve no governo de João 

Goulart (1961-1964) um esboço em prol da reforma agrária. A criação, através do expediente 

das Leis Delegadas, da Superintendência de Política Agrária (SUPRA), em outubro de 1962, 

com o objetivo de colaborar na formulação de uma política agrária para o país, planejando e 

executando a reforma agrária através de desapropriações dentro da legislação em vigor; a 

sanção da Lei 4.132 e a tentativa de aprovação da reforma agrária via emenda constitucional 

se inserem neste contexto.  

A promulgação da Lei 4.132, em 10 de setembro de 1962, foi importante passo 

político do governo João Goulart em direção à reforma agrária. A pretensão do governo com 

esta Lei era impulsionar a desapropriação por interesse social, ou seja, condicionar o uso da 

terra ao bem estar social e, assim, redistribui-lá.  
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Art. 1º A desapropriação por interesse social será decretada para promover a 

justa distribuição da propriedade ou condicionar o seu uso ao bem estar 

social, na forma do art. 147 da Constituição Federal. 

Art. 2º Considera-se de interesse social: 

I - o aproveitamento de todo bem improdutivo ou explorado sem 

correspondência com as necessidades de habitação, trabalho e consumo dos 

centros de população a que deve ou possa suprir por seu destino econômico; 

[...]  

III - o estabelecimento e a manutenção de colônias ou cooperativas de 

povoamento e trabalho agrícola: 

IV - a manutenção de posseiros em terrenos urbanos onde, com a tolerância 

expressa ou tácita do proprietário, tenham construído sua habilitação, 

formando núcleos residenciais de mais de 10 (dez) famílias; 

V - a construção de casa populares; 

VI - as terras e águas suscetíveis de valorização extraordinária, pela 

conclusão de obras e serviços públicos, notadamente de saneamento, portos, 

transporte, eletrificação armazenamento de água e irrigação, no caso em que 

não sejam ditas áreas socialmente aproveitadas; 

VII - a proteção do solo e a preservação de cursos e mananciais de água e de 

reservas florestais. 

[...] 

§ 1º O disposto no item I deste artigo só se aplicará nos casos de bens 

retirados de produção ou tratando-se de imóveis rurais cuja produção, por 

ineficientemente explorados, seja inferior à média da região, atendidas as 

condições naturais do seu solo e sua situação em relação aos mercados. 

(BRASIL, 1962, não paginado. Grifo nosso). 

 

Condicionando a desapropriação ao interesse social, a referida Lei representava 

avanços à reforma agrária, pois até então não havia nenhum instrumento que apontava nesta 

direção. Entretanto, era um paliativo insuficiente para atender as aspirações de Goulart e as 

transformações pretendidas pela esquerda (NOGUEIRA, 2006). A meta principal era a 

aprovação, junto ao Congresso Nacional, da reforma agrária via emenda constitucional, na 

qual, as desapropriações deveriam ser pagas com títulos da dívida pública, reduzindo assim, o 

valor da propriedade desapropriada. Segundo Nogueira (2006), 

 

João Goulart defendeu que a proposta de reforma agrária enviada ao 

Congresso Nacional possuía cunho objetivo. Além disso, devia adaptar-se às 

características peculiares das diversas regiões existentes no território 

brasileiro e também as suas adversidades. Fez questão de destacar que a 

reforma agrária não se caracterizaria na retaliação ou expropriação dos 

latifúndios. Na verdade, visava a atingir aqueles improdutivos e 

subutilizados. Jango não apoiava, portanto, uma reforma agrária radical. No 

entanto, destacou que o intento somente poderia ser concretizado através da 

união das classes trabalhadora, estudantil e camponesa. Reforçou ainda a 

vontade da população brasileira de ver realizada a reforma agrária. Declarou 

que considerava a reforma agrária necessária para uma justa distribuição dos 

rendimentos do trabalho e que o acesso à terra não deveria ser atribuído a 

uma minoria. Ratificou ainda que a reforma agrária haveria de ter como 

conseqüência o fim do latifúndio, mas que não precisava se transformar em 
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motivo de preocupação, porque não era uma obra de espoliação, 

representando esforço para o desenvolvimento econômico. (NOGUEIRA, 

2006, p. 32). 

 

A proposta da reforma agrária por emenda constitucional foi derrotada no 

Congresso em 1963. Diante disso, o governo Goulart tentou repassar aos camponeses, terras 

compreendidas num raio de 10 km da margem das rodovias e ferrovias federais e áreas rurais 

situadas nas bacias de irrigação pertencentes aos açudes públicos. Estas terras seriam 

repassadas por meio de decretos que as consideravam de interesse social para efeito de 

desapropriação. Através dessa medida o governo de Goulart procurava tornar produtivas áreas 

inexploradas ou submetidas à especulação. Essa proposta “mínima” de “reforma agrária” que 

em nada afetava a concentração da terra, esbarrou no Congresso Nacional que defendia os 

interesses dos proprietários de terra. Os latifundiários não queriam perder a valorização que as 

terras próximas de rodovias, ferrovias e açudes públicos tinham alcançado. 

Em 1964 ocorreu o golpe militar, deposição de Goulart e o fim do projeto de 

reforma agrária do governo. As lutas foram reprimidas. A militarização da questão agrária 

(MARTINS, 1984) e a elaboração do Estatuto da Terra foram expedientes utilizados para 

conter as tensões sociais em ascendência.  

O Estatuto da Terra baseado em modelo desenvolvimentista previa a classificação 

dos imóveis rurais em minifúndios, latifúndios por dimensão e exploração e empresas rurais. 

O latifúndio e o minifúndio, fontes geradoras dos conflitos, deveriam ser substituídos pela 

empresa rural. Considerado uma irracionalidade, o latifúndio seria substituído por uma 

exploração “racional”, ou seja, a empresa rural capitalista. Esse modelo ideal de imóvel rural 

deveria cumprir a função social da terra determinada pela Constituição. 

A SUPRA foi extinta. Em seu lugar foi criado o Instituto Brasileiro de Reforma 

Agrária (IBRA) e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA). Ambos ficaram 

marcados por intenso envolvimento em esquemas de corrupção, grilagens e venda de terras a 

estrangeiros (OLIVEIRA, 2007). Em 1970, fundindo o IBRA e o INDA em um único 

organismo, criou-se o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). A 

partir da articulação deste com o Programa de Integração Nacional (PIN) removeram-se 

camponeses dos focos de tensão no Nordeste direcionando-os para projetos de colonização na 

Amazônia. Além de minar a luta pela terra no Nordeste, o deslocamento de camponeses para 

Amazônia visou atender a escassez de mão de obra dos projetos agropecuários e de mineração 

na região. Portanto, a proposta do Estatuto da Terra possuía como plano de fundo a remoção 

de camponeses das áreas de tensão direcionando-os para novas áreas de colonização, o que se 
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tratava de uma estratégia dos militares para desmobilizar o campesinato (MARTINS, 1981). 

Destarte, os projetos de assentamentos da ditadura não tinham como centro a desapropriação 

dos latifúndios, mas sim, a distribuição de títulos de posse de terras, principalmente na 

Amazônia, aos agricultores despossuídos de terras. A política adotada pela ditadura militar 

protegia os latifúndios, pois a desapropriação de terras para a realização da reforma agrária 

ficou em segundo plano. Tratava-se da contra-reforma agrária (OLIVEIRA, 2007) que 

preservava a concentração das terras renunciando a (re)distribuição destas através da reforma 

agrária. Fernandes (1994) endossa essa perspectiva: 

 

Durante as duas décadas em que os governos militares estiveram no poder, 

garantiram a apropriação [através de compra, dos projetos de colonização ou 

da grilagem], por grandes grupos empresariais, de imensas áreas de terras e 

também o aumento do número de latifúndios. Financiaram as mudanças na 

base técnica de produção, com base nos incentivos criados e do crédito 

subsidiado pela sua política agrícola. Proporcionaram, assim, a 

“modernização” da agricultura e a territorialização do capital no campo. Do 

outro lado, reprimiram toda e qualquer luta de resistência a sua política. 

Dessa forma, a estrutura fundiária sofreu alterações profundas [...]. [a 

concentração de terras se intensificou]. (FERNANDES, 1994, p. 32). 

 

Nos anos seguintes ao golpe as lutas tiveram sequência, porém de forma isolada, 

localizadas e com severas repressões e assassinatos de lideranças, em sua maioria, avalizadas 

ou efetuadas pelo Estado. À violência contra o campesinato, acrescenta-se a “intervenção 

militar no INCRA e a transformação da condução da política de terras pela ótica da estratégia 

geopolítica da ‘ideologia da segurança e do desenvolvimento’” (OLIVEIRA, 2007, p. 126, 

Grifos do autor), que culminaram na entrega de grandes extensões de terras ao capital 

nacional e internacional. 

 

 

2.3 A política agrária da Nova República: do I PNRA à derrota na Constituinte 

 

Como visto, a forte repressão existente abafou o debate em torno da reforma 

agrária. Política ainda mais relevante com a expulsão de milhares de camponeses no final da 

década de 1970 e início de 1980 com o processo de modernização da agricultura. Entretanto, a 

reforma agrária só foi posta na ordem do dia, novamente, pela rebeldia dos camponeses. Esta, 

somada às demais mobilizações populares que se seguiram e ao fim da ditadura militar em 
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1985, reascendeu as esperanças de realização da reforma agrária, aparecendo, 

contraditoriamente, como compromisso prioritário do novo governo. 

Em maio de 1985 foi entregue às lideranças políticas do Congresso Nacional uma 

proposta de reforma agrária que tinha como base o Estatuto da Terra e fora elaborada por um 

grupo de estudiosos, trabalhadores e militantes sindicais, principalmente, vinculados a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), coordenados por José 

Gomes da Silva, presidente do INCRA, naquele momento, e conhecido defensor de uma 

efetiva reforma agrária. Iniciara a partir de então, disputas no Congresso Nacional que 

desfiguraram a proposta, que, após dezenas de alterações e 12 versões foi aprovada pelo 

Presidente José Sarney em outubro de 1985. Assim, o I Plano Nacional de Reforma Agrária 

(PNRA), Lei 91.766, foi aprovado com diversos recuos em relação à proposta original 

descaracterizando-a. Ilustra estes retrocessos o § 2º do artigo 2º do aludido plano, o qual 

indica que mesmo caracterizadas como latifúndios, tais propriedade não poderão ser 

desapropriadas se estiverem cumprindo a função social (BRASIL, 1985). Entretanto, tal 

desígnio cria a figura do “latifúndio produtivo”, um estratagema jurídico que sobrepõe à 

função social da terra à econômica (SILVA, 1987).  

 

Para ilustrar o grande recuo do projeto Sarney preferimos, contudo, 

simplesmente mostrar o que significou quantitativamente, a criação da 

esdrúxula figura do "latifúndio produtivo", de autoria dos juristas do Palácio 

do Planalto. Essa análise é aqui efetuada com base nas diferentes 

interpretações do estranho parágrafo 2º do artigo 2º do referido decreto Nº 

91.766. Segundo a opinião abalizada de Luís Edson Fachin, o dispositivo é 

paradoxal ao tentar criar a figura do "latifúndio produtivo", mas que "tem 

sua razão de ser", do ponto de vista dos adversários da Reforma, é claro. O 

componente econômico que o estratagema jurídico procura introduzir, 

segundo Fachin, “destina-se a justificar que, mesmo não produzindo de 

acordo com sua função social, o imóvel, ainda que classificado como 

latifúndio, pode estar cumprindo com sua função econômica. É isso que está 

atrás desse véu, por mais absurdo que pareça”. (SILVA, 1987, p. 145. Aspas 

do autor). 

 

Segundo Feliciano (2006), o grande recuo político do I PNRA foi consumado com 

a substituição da desapropriação pela negociação, pois a aplicação daquela e o pagamento em 

TDAs implicaria numa sanção pelo não cumprimento da função social. “Com isso, a reforma 

passou a constituir um ato voluntário dos proprietários rurais”. (FELICIANO, 2006, p. 42). 

Assim, atenuava-se também, o peso político das desapropriações. Considerando esses 

elementos, o I PNRA encontrou resistências junto às organizações populares: seus principais 

opositores foram o MST e a Central Única dos Trabalhadores (CUT). No mesmo dia que o 
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Plano foi anunciado, o MST (neste momento localizado principalmente nos três estados do 

Sul), realizou uma série de ocupações. Já a CONTAG, devido ao papel de destaque que havia 

no governo, apoiou a proposta do I PNRA. 

As metas do Plano de reforma agrária previam o assentamento de 1.400.000 

famílias numa área de 43.090.000 hectares no período correspondente entre 1985 a 1989. A 

apresentação do plano, somado às lutas do MST, provocou fortes manifestações dos 

latifundiários, que criaram a União Democrática Ruralista (UDR), em 1985. O principal 

objetivo desta organização era travar a reforma agrária e lutar contra o avanço dos 

movimentos camponeses, sobretudo do MST. 

Em 1987, dois anos após a implantação do I PNRA, menos de 10% dos objetivos 

haviam sido alcançados. Neste período, com a queda de dois ministros da reforma agrária 

(Nelson Ribeiro e Dante de Oliveira) e morte em acidente de um terceiro (Marcos Freire), 

coube a Jader Barbalho assumir o Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário 

(MIRAD). Dentre os atos de Jader Barbalho no tempo em que ficou a frente do ministério (22 

de setembro de 1987 a 29 de julho de 1988) está a extinção do INCRA e a criação do Instituto 

Jurídico de Terras Rurais (INTER); a transferência para o MIRAD de toda a coordenação e 

execução das atividades relativas à reforma agrária; a redução das metas do I PNRA de 

1.400.000 no período de 1985 a 1989 para 1.000.000 até 1991, bem como a área de 

assentamento destas famílias de 43.090.000 para 30.000.000 ha. O referido ministro 

transgrediu também muitos artigos do Estatuto da Terra ao aplicar como “regra” em sua 

política agrária que as terras consideradas “produtivas” (mesmo que apenas uma parcela 

estivesse produzindo), estavam descartadas da utilização para a reforma agrária. Ou seja, a 

função social que a terra deveria atender para evitar a desapropriação foi reduzida aos índices 

de produtividade. Desconsideraram-se os demais elementos relativos à função social da 

propriedade como, por exemplo, a violação dos direitos trabalhistas e o descumprimento da 

legislação ambiental para a realização das desapropriações. 

 

Ele feria também, muitos artigos do Estatuto da Terra, pois passou a indicar 

que as áreas em produção não poderiam mais ser desapropriadas para fins da 

Reforma Agrária. Assim, a desapropriação de áreas com produção de até 

1.500 ha na Amazônia, 1.000 ha no Centro-Oeste, 500 ha no Nordeste e até 

250 ha no Sul e Sudeste, não puderam mais acontecer. Além disso, para 

imóveis de até 10.000 ha, a desapropriação passava a incidir sobre apenas 

75% da superfície do imóvel, podendo os 25% restantes ficar sob controle do 

proprietário. (OLIVEIRA, 2007, p. 127. Grifo nosso). 
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Diante das circunstâncias e da política de defesa dos interesses dos latifundiários, 

a organização dos camponeses e os conflitos no campo aumentaram. Os movimentos 

socioterritoriais e entidades de apoio articularam uma Campanha Nacional pela Reforma 

Agrária. A crescente organização culminou na luta travada no plenário do Congresso 

Nacional durante a Constituinte em 1988. 

Os ruralistas conseguiram incluir na constituição de 1988 um dispositivo que 

impedia a desapropriação de propriedades produtivas, além de firmar que aquelas 

desapropriadas deveriam ser feitas mediante prévia e justa indenização em Títulos da Dívida 

Agrária (TDAs) com a preservação do seu valor real. Em relação a estes recuos, concorda-se 

com Oliveira (2007, p. 128), quando este afirma que: “A chamada ‘bancada ruralista’, com o 

apoio declarado da UDR, venceu a batalha parlamentar, e a Constituição de 1988 passou a 

conter uma legislação mais reacionária do que o próprio Estatuto da Terra”. Ainda, conforme 

indica Fernandes (1994), estes retrocessos sofridos na constituinte, tendo como referência o 

Estatuto da Terra, além de garantir a hegemonia do latifúndio, favoreceram e consolidaram os 

interesses do empresariado rural. 

 

[...] a grande derrota da luta pela reforma agrária aconteceu durante a 

elaboração da Constituição de 1988, onde o capítulo sobre a reforma agrária 

sofreu um enorme retrocesso, tendo como referência o Estatuto da Terra. 

Embora a sociedade organizada tenha apresentado uma emenda popular com 

mais de um milhão e duzentas mil assinaturas, acabou por prevalecer os 

interesses dos latifundiários. Interesses agora representados não apenas pelos 

"coronéis", mas também pelos empresários que se apropriaram de grandes 

extensões de terras durante os anos de ditadura militar. (FERNANDES, 1994 

p. 51).  

 

Novamente, a política do latifúndio prevaleceu e o I PNRA foi enterrado. São 

também exemplares desse contexto: a extinção do cargo de ministro de Estado da Reforma 

Agrária e do Desenvolvimento Agrário e em seguida do MIRAD, em 1989, e a subsequente 

recriação do INCRA (OLIVEIRA, 2007). 

Os resultados do I PNRA foram: 89.950 famílias (menos de 7% da meta 

estipulada) assentadas em uma área de 4,8 milhões de ha, ou seja, 1,5% da área prevista para 

desapropriação. Além disso, os assentamentos foram realizados, maiormente, na região Norte 

como queriam os latifundiários, ou seja, protegendo os latifúndios do Sul e Sudeste onde as 

terras são mais “valorizadas” (OLIVEIRA, 2007). 
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2.4 A política agrária nos governos neoliberais: Collor de Mello, Itamar Franco e FHC 

 

Encerrado o período da “Nova República”, marcada pelo caráter conservador, em 

1989 às primeiras eleições diretas após a ditadura militar elegeram para a Presidência da 

República, Fernando Collor de Melo. Este governo dando início ao projeto neoliberal no país 

seguiu um conjunto de medidas econômicas estabelecidas por instituições internacionais de 

controle como: o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM) elaboradas 

no final da década de 1980 no marco do Consenso de Washington. Para o campo brasileiro 

dentre as características que sintonizam com o programa neoliberal comandado por Collor de 

Mello está a redução da presença do Estado na gestão da estrutura fundiária e o sucateamento 

do INCRA (SAUER; SOUZA, 2008).  

Em relação à reforma agrária, estipulou-se neste governo o assentamento de 

500.000 famílias em quatro anos. Entretanto, desde o início, o programa neoliberal adotado e 

a composição do ministério revelou o fracasso da meta traçada. O Ministério da Agricultura, 

por exemplo, foi entregue ao latifundiário e membro da UDR, Antônio Cabrera. 

“Consequência ‘natural’ desta escolha, o Incra não registrou nenhuma desapropriação em 

1990, e o Estado, como um todo, manteve o princípio: ‘Questão agrária é caso de polícia’”. 

(CPT, 1991, p. 05). 

As políticas do governo Collor de Mello para o campo brasileiro se 

caracterizaram, de acordo com Sauer e Souza (2008), em dois vieses: criminalização dos 

movimentos sociais agrários e concessão de vultosos subsídios à agricultura empresarial. 

 

As políticas de seu governo [Fernando Collor de Mello] para o campo 

caracterizaram-se pelo apoio e concessão de subsídios à agricultura 

empresarial e pela criminalização das lutas dos movimentos sociais agrários. 

Além de não dialogar com as entidades e organizações sociais, Collor criou 

uma delegacia especializada na Polícia Federal para monitorar e perseguir 

lideranças camponesas, especialmente do MST, visando sufocar as lutas por 

reforma agrária. (SAUER; SOUZA, 2008, p. 71). 

 

Com o impeachment, cassação e renúncia de Collor, o seu vice Itamar Franco 

assumiu a Presidência. Este governo, produto de ampla articulação política (OLIVEIRA, 

2007), imprimiu uma relação mais respeitosa com as organizações camponesas, reconhecendo 

a legitimidade e dialogando com estas (SAUER; SOUZA, 2008). Além disso, substituiu a 

direção do INCRA nomeando pessoas comprometidas com a luta pela reforma agrária. No 

governo de Itamar foi aprovada também a Lei Nº 8.629 de 25 de fevereiro de 1993 (conhecida 
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como a Lei da Reforma Agrária), que regulamenta os dispositivos constitucionais relativos à 

reforma agrária (BRASIL, 1993a) e a Lei Complementar Nº 76 de 06 de julho de 1993, que 

dispõe sobre o procedimento especial de Rito Sumário, para desapropriação de terras, por 

interesse social, para fins da reforma agrária no Brasil (BRASIL, 1993b).  

Estas novas leis trouxeram importantes benefícios a luta pela terra, ao ponto de 

serem consideradas o principal avanço ocorrido no período (SAUER; SOUZA, 2008). 

Entretanto, é necessário destacar que baniram a categoria latifúndio, substituindo-a por um 

critério menos politizado: o de grande propriedade, que ficou compreendida como aquela que 

excedesse 15 módulos fiscais. A despeito do diálogo e da atenção para com os movimentos 

camponeses, a reforma agrária continuou exígua no governo Itamar. Somados o governo deste 

e de Collor de Mello (1990-1994), os 363 assentamentos do período alcançaram menos de 

50.000 famílias (DATALUTA, 2013).  

Dando prosseguimento às políticas neoliberais de seus antecessores, Fernando 

Henrique Cardoso (FHC) assumiu a presidência do Brasil em 1995. A reforma agrária 

enquanto política necessária foi desprezada e o apoio aos setores latifundiários continuou 

latente. Neste governo não se elaborou novo plano para a reforma agrária e a tímida proposta 

apresentada se restringia a assentar 280 mil famílias nos quatro anos de seu mandato (1995-

1998). Neste período houve ascensão da luta pela terra em todo o país, mantendo o tema da 

reforma agrária na agenda nacional. O MST intensificou as ocupações e outros movimentos 

socioterritoriais e sindicais também adotaram a estratégia da ocupação e acampamento, como 

a CONTAG, por exemplo. 

Por parte do governo foram elaboradas medidas de combate às ocupações de terra, 

principal ação dos camponeses. Dentre estas estão: proibição de vistorias por um período de 

dois anos em imóveis que foram ocupados, suspensão das negociações em caso de ocupação 

de órgão público, criação da reforma agrária pelo correio e impossibilidade de acesso a 

recursos públicos por qualquer entidade que participasse ou apoiasse as ocupações de terra. 

Destaca-se neste contexto, a elaboração de medidas provisórias para evitar a desapropriação 

de terras ocupadas e excluir dos futuros assentamentos famílias ocupantes de terras. Como a 

aprovação da Medida Provisória (MP) nº 2.109-52
2
, de 24 de maio de 2001 que proíbe a 

vistoria e desapropriação de imóveis rurais ocupados pelos movimentos camponeses e veda a 

                                                 
2
 A Medida Provisória 2.109-52 alterou o artigo 2º da lei nº 8.629-93 de 25 de fevereiro de 1993 e encontra-se 

em vigor nos dias atuais (2014) por força da Emenda Constitucional nº 32 de 11 de setembro de 2001. Portanto, 

os governos Lula e Dilma não conseguiram (ou não quiseram) revogar esta medida de criminalização das 

ocupações de terra e dos movimentos sociais firmada no governo FHC.  
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transferência de recursos para entidade, organização social ou movimento que participe direta 

ou indiretamente das ocupações.  

 

§ 6º O imóvel rural de domínio público ou particular objeto de esbulho 

possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter 

coletivo não será vistoriado, avaliado ou desapropriado nos dois anos 

seguintes à sua desocupação, ou no dobro desse prazo, em caso de 

reincidência; e deverá ser apurada a responsabilidade civil e administrativa 

de quem concorra com qualquer ato omissivo ou comissivo que propicie o 

descumprimento dessas vedações. 

§ 7º Será excluído do Programa de Reforma Agrária do Governo Federal 

quem, já estando beneficiado com lote em Projeto de Assentamento, ou 

sendo pretendente desse benefício na condição de inscrito em processo de 

cadastramento e seleção de candidatos ao acesso à terra, for efetivamente 

identificado como participante direto ou indireto em conflito fundiário que 

se caracterize por invasão ou esbulho de imóvel rural de domínio público ou 

privado em fase de processo administrativo de vistoria ou avaliação para fins 

de reforma agrária, ou que esteja sendo objeto de processo judicial de 

desapropriação em vias de imissão de posse ao ente expropriante; e bem 

assim quem for efetivamente identificado como participante de invasão de 

prédio público, de atos de ameaça, seqüestro ou manutenção de servidores 

públicos e outros cidadãos em cárcere privado, ou de quaisquer outros atos 

de violência real ou pessoal praticados em tais situações. 

§ 8º A entidade, a organização, a pessoa jurídica, o movimento ou a 

sociedade de fato que, de qualquer forma, direta ou indiretamente, auxiliar, 

colaborar, incentivar, incitar, induzir ou participar de invasão de imóveis 

rurais ou de bens públicos, ou em conflito agrário ou fundiário de caráter 

coletivo, não receberá, a qualquer título, recursos públicos. (BRASIL, 2001, 

p. 25). 

 

Esta MP, editada para proteger os interesses latifundiários, judiciarizou a luta pela 

terra, criminalizando e penalizando camponeses envolvidos em ocupações de terra. Medidas 

como esta visavam desmobilizar os camponeses, principalmente, àqueles organizados no 

MST, principal opositor das políticas neoliberais do governo FHC. Realizou-se também uma 

verdadeira “satanização” do MST através de propagandas na mídia, produção de material de 

veiculação via internet, além de pesquisas de opinião pública sobre o Movimento. Estas ações 

tinham o objetivo de fazer desmoronar o apoio popular ao MST e à luta pela reforma agrária. 

O governo investiu ainda na divisão dos movimentos de luta pela reforma agrária, 

reconhecendo as demandas de alguns e ignorando de outros. Os movimentos socioterritoriais 

ou sindicais moderados, que usavam como tática a negociação ao invés das ocupações de 

terra, foram privilegiados. O centro dessa política era o enfraquecimento da base social do 

MST. 

Imerso neste cenário político criou-se o Projeto Cédula da Terra, base do futuro 

Banco da Terra, propostas advindas do Banco Mundial cuja finalidade era fazer a “reforma 
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agrária” pelo viés do mercado. Tratava-se de um modelo de reforma agrária “assistida pelo 

mercado”, na qual, o Estado se incumbe somente do financiamento das transações 

imobiliárias entre os agentes privados (PEREIRA, 2006). Resulta de um arranjo institucional 

no qual o Banco Mundial concede empréstimos ao Estado-Nação, que transfere aos governos 

estaduais por meio de convênios a responsabilidade de implementar e gerir os financiamentos 

para a compra de terras (RAMOS FILHO, 2008). Esta política estava vinculada a um 

conjunto de medidas de “alívio” da pobreza no meio rural integrando um rol de compensações 

às políticas de ajuste do Banco Mundial (PEREIRA, 2006), e, como pano de fundo, esvaziava 

o conteúdo político e conflituoso embutido no conceito de reforma agrária (RAMOS FILHO, 

2008).  

Na reforma agrária de mercado, para os camponeses terem acesso ao 

financiamento bancário para compra da terra, deveriam, primeiramente, constituir uma 

associação e atender alguns requisitos, tais como: não possuir terras ou ser minifúndiário; ser 

chefes de família; maiores de idade e assumir o compromisso de devolver a quantia 

financiada. A associação deveria apresentar um proprietário interessado em vender seu imóvel 

ou parte deste. A terra era negociada pelos “beneficiários”, nos termos do mercado, 

diretamente com o proprietário. Indubitavelmente, o Estado repassava o protagonismo na 

condução do processo para os proprietários e beneficiários, o que, estrategicamente, objetiva 

proteger o capital da ameaça das ocupações de terra. No fundo este tipo de “reforma agrária” 

era a pedida pelos latifundiários e grileiros, pois ocorria pela compra da terra em dinheiro e a 

vista, ou seja, realizando a renda absoluta da terra, favorecendo diretamente os proprietários 

fundiários, os quais passaram a dispor de dinheiro em espécie para investir no que mais lhe 

fosse conveniente. Acrescenta-se a supervalorização das terras estimulada pela relação 

mercantil que a referida política se propunha levando a aquisição de imóveis, ou parte destes, 

de qualidade inadequada, mal localizados e com baixa capacidade produtiva. Tal 

compreensão liberal do paradigma do capitalismo agrário é comandada pelo capital financeiro 

acarretando ainda em estímulo aos agentes deste (bancos) através da apropriação dos juros 

cobrados nos empréstimos.  

Ao programa de acesso à terra pelo mercado foram feitas severas críticas por 

estudiosos, movimentos socioterritoriais e sindicais, pois tratava-se de um prêmio aos 

latifundiários. As terras improdutivas se tornaram verdadeiros ativos financeiros. O caráter 

punitivo da desapropriação, defendido pelos movimentos camponeses, novamente foi deixado 

de lado em função de uma política que privilegiava o capital rentista. Ou seja, retira-se a 
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reforma agrária do território político transferindo-a para o território da economia capitalista 

(FERNANDES, 2008c; RAMOS FILHO, 2008). 

Portanto, a reforma agrária de mercado mantém inalteradas as relações de força e 

poder na sociedade em favor do campesinato. Pois as transações patrimoniais financiadas pelo 

Estado nada tem a ver com uma reforma agrária redistributiva que ao distribuir terra ao 

campesinato pobre, também possui um caráter desapropriatório, punitivo, às terras que foram 

griladas do Estado ou que não cumprem sua função social (PEREIRA, 2006). 

O segundo mandato de Fernando Henrique (1999-2002), novamente seguindo a 

cartilha neoliberal e atendendo as políticas do Banco Mundial, buscou transformar os 

assentados em “agricultores familiares”. Os camponeses foram considerados 

“empreendedores” e deveriam se ajustar ao mercado e aos negócios. Fez parte dessa proposta 

a rápida emancipação dos assentamentos, ou seja, em cerca de dois ou três anos após a 

demarcação das terras, os assentados eram considerados proprietários e o INCRA não teria 

mais obrigação de atendê-los como beneficiários da reforma agrária. A extinção do Programa 

de Crédito Especial para a Reforma Agrária (PROCERA) e o atendimento das famílias 

assentadas pelo Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar (PRONAF), também 

fizeram parte deste conjunto de medidas. Tal pacote que prima pela integração ao capital, 

desqualificando o campesinato ao considera-lo atrasado, está assente no paradigma do 

capitalismo agrário ao transferir o motivo da diferenciação econômica, intrínseco às relações 

estruturais de subordinação aos próprios sujeitos vítimas deste processo, como argumentou 

Fernandes (2013a). 

A reforma agrária ganhou contornos meramente produtivistas e o mercado se 

tornava o regulador das relações entre os assentados. Além disso, se buscava eliminar o 

conteúdo político de luta e resistência presente nas manifestações dos camponeses. A política 

agrária de FHC foi marcada ainda pelo emprego da violência para conter as lutas camponesas. 

Tornaram-se recorrentes o uso da violência policial das forças estaduais na repressão aos 

camponeses sem-terra como aquela cometida no massacre de Corumbiara em Rondônia 

(agosto de 1995) e de Eldorado dos Carajás, no estado do Pará (abril de 1996), além de 

assassinatos em vários estados brasileiros. 

O campo brasileiro vivia neste período uma efervescência das lutas e os conflitos 

se acirravam entre camponeses, Estado e latifundiários. A resposta do governo FHC a estes 

conflitos foi o aumento da repressão policial. As forças policiais dos estados passaram a 

assassinar os camponeses em luta pela terra. Em contrapartida, no plano econômico, a política 
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agrícola do governo prorrogou, infinitamente, as dívidas dos latifundiários (OLIVEIRA, 

2007). O governo FHC registrou novamente na história do campo brasileiro, o pacto do 

Estado com as elites latifundiárias e o desrespeito com os camponeses. Não realizava a 

reforma agrária, criminalizava os movimentos camponeses e os tratava como caso de polícia. 

 

 

2.5 A política agrária nos governos Lula e Dilma 

 

Em 2003, a eleição de Lula, revigorou o desejo de conquista da terra pelos 

camponeses, pois este presidente, historicamente comprometido com as lutas populares, 

reiterou em diversas oportunidades que a reforma agrária seria feita “numa canetada só”. Um 

dos sinais dessas expectativas foi o aumento do número de ocupações de terra, que passaram 

de 269 em 2002 para 539 e 662, respectivamente, em 2003 e 2004 (DATALUTA, 2013). O 

número de famílias em ocupações de terras também teve acréscimo, saltando de 40.146 em 

2002, para 89.958 em 2003 e 111.447 em 2004. Entretanto, as composições e concessões 

realizadas pelo Partido dos Trabalhadores (PT) para chegar a presidência da República e a 

conjuntura econômica internacional travaram a realização da reforma agrária. 

Dentro desta conjuntura foi elaborado, em 2003, o II PNRA. Este teve duas 

versões pondo em questão o modelo de reforma agrária que deveria ser adotado. A primeira, 

produzida pela equipe coordenada por Plínio de Arruda Sampaio considerava a 

desapropriação como instrumento prioritário para a obtenção de terras, complementarmente a 

esta, outras formas como: regularização fundiária, destinação de terras públicas e devolutas; 

permuta, compra e venda, confisco, execução de dividas do Imposto Territorial Rural (ITR) e 

terras de devedores de instituições do Estado poderiam ser utilizadas. A meta principal 

proposta era assentar 1 milhão de famílias no período de 4 anos (2004 a 2007), seriam 200 mil 

famílias assentadas anualmente nos três primeiros anos e 400 mil no quarto ano. Trata-se de 

uma proposta determinada a modificar a estrutura fundiária e amplamente combinada à 

política agrícola dirigida a manter o campesinato no campo.  

 

A determinação de realizar uma reforma agrária “ampla” coloca a 

necessidade de combinar adequadamente a magnitude das ações da 

desconcentração da propriedade fundiária com as ações dirigidas a assegurar 

a qualidade dos assentamentos, medida pelos recursos técnicos e financeiros 

postos à disposição das famílias assentadas, a fim de que possam explorar 

economicamente a terra e auferir renda suficiente para viver com dignidade. 

Em outras palavras, a distribuição de terras precisa atingir magnitude 
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suficiente para provocar modificações na estrutura agrária do país. Caso 

contrário, os mecanismos regressivos dessa estrutura continuarão a operar, 

gerando pobreza, desigualdade e exclusão no meio rural. (SAMPAIO, et al., 

2005. Não Paginado). 

 

Ainda segundo a proposta, havia disponibilidade de 120 milhões de ha suscetíveis 

a reforma agrária (SAMPAIO, et al., 2005), embora para se atingir a meta estipulada (1 

milhão de famílias assentadas) fossem necessários apenas 35 milhões de ha, conforme 

exposto por Fernandes (2013b).  

 

Considerando que em média a agricultura capitalista controla 70% das 

propriedades agropecuárias, que representam 300 milhões de hectares, o 

montante de 35 milhões representava menos de 12% do território capitalista. 

Não era de fato uma proposta que abalasse tanto as estruturas do poder 

hegemônico. (FERNANDES, 2013b, p. 194-195). 

 

Entretanto, a reforma agrária é a face territorial da questão agrária 

(FERNANDES, 2008c), e a proposta da equipe de Plínio de Arruda Sampaio foi desprezada 

pelo governo Lula em favor de outra com finalidades e posicionamentos distintos. O 

documento aprovado foi o “II Plano Nacional de Reforma Agrária: Paz, Produção e 

Qualidade de Vida no Meio Rural”, elaborado pela equipe de Miguel Rosseto (Ministro de 

Estado do Desenvolvimento Agrário). Este consistia num conjunto de metas que deveriam ser 

cumpridas entre 2003 a 2006. As três primeiras metas objetivavam: assentar 400 mil novas 

famílias, meta I; regularizar a posse de outras 500 mil, meta II; e, financiar à 150 mil famílias 

o acesso a terra através do crédito fundiário. Em relação à meta I, o II PNRA indicava a 

seguinte distribuição anual de famílias assentadas: 30 mil em 2003, 115 mil em 2004 e 2005 

e, no último ano 140 mil. Além disso, apontava para o assentamento de outras 150 mil 

famílias em 2007.  

Mesmo indicando que para alcançar os objetivos pretendidos na meta I “o 

instrumento prioritário de obtenção de terras para o assentamento de famílias é a 

desapropriação por interesse social” (BRASIL, 2003, p. 19), o II PNRA prenunciava que o 

problema da concentração fundiária não seria enfrentado. Pois, além de tímido, já que o 

documento identificava um montante de 3,1 milhões de famílias sem-terra (BRASIL, 2003, p. 

17), privilegiava a regularização fundiária, evitando o conflito com as forças hegemônicas do 

agronegócio. O exposto ilustra, o já afirmado, território em constate disputa que é o Estado. 

Assim, o embate entre capital e campesinato promove a dimensão da política de reforma 

agrária de acordo com as forças hegemônicas em cada período. A reforma agrária ocorre, 



93 

 

 

 

portanto, no território da política. Os planos, a legislação e os conteúdos da reforma agrária 

são resultados de um conjunto de disputas políticas ocorridas na sociedade, voltadas para sua 

efetivação, paralisação ou impedimento. Tais embates têm sido imensamente desfavoráveis 

aos camponeses brasileiros, inclusive, nos governos “progressistas” como nos revela os dados 

do II PNRA debatidos na sequência. 

Logo no primeiro ano de aplicação do II PNRA pôde-se perceber que as metas 

estipuladas não seriam cumpridas, quando as famílias assentadas ficaram aquém das 30 mil 

firmadas para aquele momento. Neste bojo, os dados de novos assentamentos (meta I), de 

regularização de posses (meta II) e das demais metas foram divulgados, intencionalmente, 

agrupados através das Relações de Beneficiários (RBs). Assim, todos os territórios 

camponeses criados durante o período, ou seja, todas as famílias que tiveram suas posses 

regularizadas, o direito sobre os territórios reconhecidos, às reassentadas devido a construção 

de obras e, ainda, àquelas reordenadas em assentamentos antigos foram contabilizados como 

referentes à meta I do II PNRA: novas famílias tendo acesso a terra. Para tanto, é necessário 

esclarecer que as famílias beneficiadas por mecanismos de regularização fundiária fazem 

parte da meta II do II PNRA (regularizar a posse de 500 mil famílias). A forma pela qual as 

informações eram divulgadas criava a falsa imagem de que a estrutura fundiária estava sendo 

desconcentrada ao tempo que expressivo número de novas famílias acessavam à terra. No 

entanto, os novos territórios incorporados à reforma agrária nem sempre implicavam em 

inéditos aos camponeses. Ou seja, a regularização fundiária refere-se ao reconhecimento do 

direito de famílias que, na maioria dos casos, já se encontravam sobre as terras (posseiros, 

faxinalenses, populações tradicionais, fundos de pasto, extrativistas, pescadores etc.), mas em 

situação irregular. Por fim, reafirma-se que a incorporação destas a reforma agrária é 

imprescindível, pois garante o acesso a determinadas políticas públicas fundamentais ao 

desenvolvimento das mesmas. 

A discriminação dos dados da reforma agrária do primeiro mandato do governo 

Lula (2003–2006), revela que apenas 157.469 novas famílias foram assentadas, ou seja, 

39,36% da meta I (assentamento de 400 mil novas famílias) do II PNRA. Já em relação às 

metas de regularização fundiária (meta II, 500 mil famílias), atingiu-se 28% destas com 

139.486 reconhecimentos. Somados os dados de novos assentamentos e regularização 

fundiária estes totalizam 296.955 famílias, alcançando 33% de ambas às metas estabelecidas, 

portanto, aquém das cifras propostas. O Gráfico 1 apresenta uma relação entre as cifras 

divulgadas como total de famílias assentadas anualmente, às que integram novos 
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assentamentos, às decorrentes da regularização fundiária, a meta I do II PNRA e a respectiva 

diferença anual para o período 2003 a 2007. 

 

Gráfico 1: Famílias beneficiadas II Plano Nacional de Reforma Agrária – 2003 a 2007
3
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O II PNRA acabou em 2006 e as indicações deste para 2007 também não se 

confirmaram: das 150 mil novas famílias previstas, apenas 22.167 foram assentadas. Além 

disso, nenhum novo plano de reforma agrária foi elaborado para o segundo mandato do 

governo Lula, ou seja, o governo se retirou da discussão. Os resultados dos dois mandatos do 

governo Lula (Gráfico 2), evidenciam que, considerando todas as formas de obtenção de 

terras, regularização fundiária, reconhecimento etc., foram incorporadas às políticas de 

reforma agrária 410.796 mil famílias, das quais, 232.712 são decorrentes da criação de novos 

assentamentos.  

Fernandes (2010; 2013b), analisando as políticas de assentamentos rurais e de 

regularização fundiária desde sempre utilizada pelo Estado brasileiro, entende-as como 

insuficientes e parciais para promover o desenvolvimento territorial, mas assinala a 

importância destas serem consideradas como reforma agrária. O autor reitera que há no Brasil 

uma reforma agrária conservadora com desapropriações pontuais em locais de conflito e, 

especialmente, a partir da regularização fundiária, atributos que não acarretam em mudanças 

                                                 
3
 A partir dos microdados do Dataluta utilizou-se a seguinte metodologia para a elaboração dos gráficos 1, 2 e 3: 

novos assentamentos aqueles provenientes das modalidades de desapropriação, compra e venda, confisco, 

doação, arrecadação, cessão, adjudicação e em obtenção. Porém, para estas modalidades consideraram-se 

apenas as áreas obtidas após o ano de 2000. Às que constam nas modalidades especificadas, mas obtidas 

anteriormente ao ano de 2000 foram consideradas como regularização fundiária. A esta se somaram os dados 

das modalidades de discriminação, incorporação, reconhecimento, reversão de domínio e transferência. 
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na estrutura social, todavia, assevera que tais políticas são responsáveis pela territorialização 

de milhares de famílias camponesas (FERNANDES, 2013b). O autor complementa que na 

atual conjuntura, a defesa da reforma agrária passa a princípio, pela busca da melhoria de 

renda das famílias assentadas (FERNANDES, 2013b). 

 

Gráfico 2: Reforma agrária governo Lula – 2003 a 2010 
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Ao analisar as formas de obtenção das terras para a reforma agrária no governo 

Lula (Gráfico 3), percebe-se que a regulação fundiária teve preferência, sendo que 42,39% 

das famílias foram beneficiadas por esta forma. Considerando que esta resulta, sobretudo, da 

utilização de terras públicas e que a desapropriação respondeu por 25,55% dos beneficiários, 

os dados revelam, simultaneamente, a opção do governo em desfavor da reversão da estrutura 

fundiária e a disputa territorial no Estado, hegemonizado pelo agronegócio e em desfavor ao 

campesinato. Conjuntamente, o governo Lula prosseguiu com políticas de governos 

anteriores, preservando os latifúndios das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e criando 

assentamentos principalmente na região Amazônica. Assim, enquanto a maioria das famílias 

acampadas se concentrava no Centro-Sul do Brasil, região dominada pelo 

agronegócio/latifúndio, a maior parte delas foram assentadas na Amazônia. 
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Gráfico 3: Percentual de famílias beneficiadas pela reforma agrária segundo formas de obtenção 

de terras – 2003 a 2010 

Regularização Fundiária: 
42,39%

Desapropriação: 25,55%

Compra: 5,36%

Arrecadação: 8,14%

Doação: 1,45% Outras Formas: 17,1%

Fonte: DATALUTA, 2013. Org. ROOS, 2014. 

 

Imerso ao pacto estabelecido entre o governo Lula e grandes proprietários rurais é 

ilustrativo as Medidas Provisórias (MPs) nº 422 e nº 458, transformadas nas leis nº 11.763 

(01/08/2008) e nº 11.952 (25/06/2009) respectivamente, que ampliaram as possibilidades de 

regularização da grilagem da terra pública, acirrando os conflitos por terra na Amazônia 

Legal. Estas passaram a permitir a legalização de até 1.500 hectares na Amazônia legal, 

admitindo a regularização de terras apropriadas de forma ilegal (OLIVEIRA, 2010a; 2011). 

Esta posição de defesa dos interesses do agronegócio/latifúndio assumido pelo governo, ou 

seja, não cumprindo as metas de assentamentos rurais previstas no II PNRA e a legalização da 

grilagem de terras foi denominada de não reforma agrária e contrarreforma agrária do governo 

Lula (OLIVEIRA, 2010a; 2011).  

Fernandes (2008c; 2013b), ao analisar o governo Lula e a política agrária do 

período, destaca a hegemonia do agronegócio, consolidada nas últimas décadas, como grande 

entrave à reforma agrária. Para ele, houve durante o governo Lula uma reforma agrária 

parcial, resultado da contraditória convivência da hegemonia do capital financeiro e do 

agronegócio com políticas sociais compensatórias que confluíram para a não compreensão da 

reforma agrária enquanto política de desenvolvimento territorial. Assim, a “[...] parcialidade 

da reforma agrária do governo Lula está relacionada com o não tratamento da questão agrária 
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de forma mais arrojada” (FERNANDES, 2013b, p. 193), ou seja, a partir da execução desta 

como política territorial. 

A política agrária do Partido dos Trabalhadores teve sequência ainda mais 

desafiadora ao campesinato, em especial o sem-terra, com a eleição de Dilma Rousseff para a 

presidência do Brasil em 2010. A decisão tomada por este governo de priorizar o agronegócio 

em contrapartida ao enfrentamento dos problemas estruturais da questão agrária, tem 

aprofundado ainda mais as desigualdades no campo. Exemplar é o fato de que no plano de 

governo apresentado à sociedade, nem mesmo constaram metas de assentamentos. Além 

disso, o governo tem mudado o foco e a opção tem sido à “qualificação” dos assentamentos 

existentes. Ou seja, a reforma agrária como política pública central e estratégica sequer foi 

cogitada pelo projeto político do Estado. Acrescenta-se a este cenário os acordos e alianças 

políticas para eleição de Dilma com os setores ruralistas que combatem a reforma agrária 

(latifundiários e agronegócios) e os movimentos camponeses.  

Considerando que a “[...] política de reforma agrária não é somente uma ação do 

Estado. É antes uma ação dos movimentos camponeses. Sem luta pela terra não há reforma 

agrária” (FERNANDES, 2008c, p. 78), soma-se às questões do governo aquelas relativas à 

conjuntura enfrentada pelos movimentos camponeses. Sobretudo, daqueles que mais ocupam 

terras, caso do MST, responsável por 55% das ocupações do período de 2003 a 2012 

(DATALUTA, 2013).  

Inscrevem-se neste contexto a fragilização da base dos movimentos 

socioterritoriais, como o MST, em vista da geração de empregos precários nas periferias 

urbanas e das políticas compensatórias levadas a cabo pelos governos Lula e Dilma. A opção 

política do governo “petista” de privilegiar a regularização fundiária também atingiu os 

movimentos, pois fez com que o tempo de acampamento aumentasse consideravelmente e a 

falta de perspectivas de conquistas desestimulou muitas famílias a permanecerem nos 

acampamentos. A estas dificuldades acrescentam-se mudanças na concepção das formas de 

enfrentamento ao capital, pois muitos movimentos consideram que na atual conjuntura agrária 

o principal inimigo dos camponeses é o agronegócio e o contexto em que este se fortalece e se 

impõe como modelo de desenvolvimento do campo brasileiro. Nesse cenário, o agronegócio 

não deve ser combatido com o mesmo “recurso” que se combatiam os latifúndios, ou seja, 

com as ocupações de terra. 
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A fala de João Pedro Stédile, membro da coordenação nacional do MST, é 

elucidativa sobre o novo “inimigo” dos camponeses e a necessidade de aperfeiçoamento das 

estratégias de luta pela terra: 

 

[...] agora mudou a correlação de forças políticas. Temos um inimigo mais 

poderoso. Agora, além do latifundiário temos de enfrentar o modelo do 

agronegócio que representa uma aliança entre os grandes proprietários de 

terra, o capital estrangeiro e o capital financeiro. E some-se a eles o apoio 

ideológico irrestrito da grande mídia, que ataca permanentemente quando 

qualquer trabalhador se mobiliza. (AGEGGE; STÉDILE, 2011. Não 

paginado). 

 

Neste novo contexto, são exemplares lutas como: a “Campanha Permanente 

Contra os Agrotóxicos e pela Vida” realizada pela Via Campesina, MST, MAB entre outros 

movimentos socioterritoriais, sindicais e organizações do campo e da cidade; contra os 

transgênicos; pela educação e moradia no campo; agroecologia, agroindústria etc. Trata-se de 

enfrentar o modelo do capital, o agronegócio, denunciando os prejuízos sociais e ambientais 

deste sistema à população em geral. 

Existem ainda outras questões que dificultaram/dificultam os movimentos 

camponeses pautarem a reforma agrária na agenda do governo PT. A relação com os 

governos, por exemplo, que interferiu na capacidade e energia dos movimentos, pois se no 

passado o governo era visto como adversário e inimigo das lutas, agora é considerado, em 

determinados aspectos, parceiro de projetos coletivos. Assim, o fato de os governos do PT 

estarem mais próximos dos movimentos colocou uma nova situação: se o movimento ataca o 

governo, fortalece os setores conservadores da direita; se alivia, não alcança a reforma agrária 

e conquistas maiores. Entretanto, se de um lado há movimentos camponeses que tem sofrido 

com o refluxo nas lutas, devido alguns pontos apresentados, por outro, há àqueles que têm 

intensificado a sua luta contra o latifúndio e o agronegócio, como é o caso dos indígenas, 

sobretudo na Amazônia, Mato Grosso do Sul e Oeste do Paraná. Destacam-se também as 

diversas lutas realizadas pelos posseiros, principalmente, na região amazônica. 

É preciso considerar, no entanto, que no governo do PT a relação com os 

movimentos socioterritoriais melhorou. Destacam-se como mudanças positivas o diálogo 

entre movimentos e governo, atenção á violências cometidas contra os camponeses, além da 

execução de algumas políticas públicas sejam elas de caráter emancipatório ou compensatório 

(FERNANDES, 2012; 2013a), como: o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos 

(PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa Terra Forte, Plano 

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO); Programa Luz para Todos 
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(PLPT); bem como, algumas infraestruturas para os assentamentos. Embora estas sejam 

políticas do Estado, destaca-se que não resultam de políticas de governo, pois são conquistas 

decorrentes das lutas camponesas como reiteram Albuquerque e Rodrigues (2013): 

 

Primeiro é muito importante ressaltarmos que todas as políticas públicas são 

conquistas das lutas dos movimentos sociais. Lutamos pela garantia da 

compra de alimentos e conquistamos o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Lutamos 

pela educação no campo e conquistamos o Programa Nacional de Educação 

na Reforma Agrária (Pronera). Lutamos pela agroindustrialização da nossa 

produção, e conquistamos o Programa Terra Forte. Lutamos por um outro 

modelo de agricultura, e conquistamos o Plano Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica - Brasil Agroecológico. (ALBUQUERQUE; 

RODRIGUES, 2013. Não paginado). 

 

É relevante considerar ainda, que embora haja alguns benefícios ao campesinato 

nos governos Lula e Dilma, ambos não compreenderam/compreendem a reforma agrária 

como parte de um projeto de desenvolvimento territorial, tratando-a a partir de políticas 

compensatórias. As alianças pragmáticas destes governos com o setor ruralista para garantir a 

governabilidade são outros elementos que reforçam os obstáculos impeditivos à reforma 

agrária. Assim, especialmente em relação à desconcentração fundiária, a análise dos números 

da reforma agrária do governo Dilma evidencia notoriamente o descomprometimento para 

com a causa. Entre 2011 e 2013, 367 assentamentos rurais foram criados, com capacidade 

para 26.557
4
 famílias numa área de 2.556.362 ha (DATALUTA, 2014). Todavia, a 

discriminação destes dados a partir do ano de obtenção das áreas demonstra que somente 142 

assentamentos resultam de projetos originários no referido período, os quais possuem 

capacidade para assentar 12.544 famílias
5
 em 965.368 ha (DATALUTA, 2014). Ainda ao 

considerarmos as formas de obtenção das terras para o mesmo período, verifica-se que apenas 

41 dos 142 assentamentos (29%) são frutos de desapropriações. Em 2014, último ano do 

primeiro mandato da presidente Dilma, criaram-se 127 projetos de assentamentos em uma 

área de 376.533 ha, nas quais foram assentadas 6.289 famílias (TEIXEIRA, 2014). Estes 

números somados aos dos três anos anteriores, indicam a opção do governo pela vertente do 

agronegócio do PCA, solapando a reforma agrária perante a demanda dos camponeses sem-

terra e colocando o atual governo dentre os piores em relação a tal política. 

                                                 
4
 20.979 é a quantidade de famílias assentadas no período, valor oscilante que difere da capacidade dos 

assentamentos. (DATALUTA, 2014). 
5
 Da mesma forma como exposto na nota anterior, o número de famílias assentadas oscila e atualmente encontra-

se em 9.902. (DATALUTA, 2014). 
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Atentando para as formas de obtenção das áreas para assentamentos pelo governo 

federal no período de 2011 a 2014, pode-se verificar que 76,5% derivam de terras públicas da 

União e dos Estados, sendo 43,1% resultantes de “reconhecimento” (áreas antigas, já 

ocupadas pelos camponeses) e 33,4% da soma entre “arrecadação” e “Secretária do 

Patrimônio da União (SPU)” (TEIXEIRA, 2014). Neste ínterim o instrumento de 

desapropriação respondeu por 19% da área total obtida para assentamentos. O quadro a seguir 

elaborado a partir dos dados organizados por Teixeira (2014) sintetiza as formas de obtenção 

de terras no período. 

 

Quadro 1: Formas de obtenção de terras para assentamentos rurais – 2011 a 2014 

FORMA ÁREA (ha) 

Adjudicação 1.256 

Arrecadação 498.469 

Cessão 1.007 

Cessão Gratuita 311 

Compra e Venda 48.184 

Confisco 2.347 

Desafetação 7.471 

Desapropriação 553.990 

Doação 6.879 

Em Obtenção – T. Coop. Tec. SPU 482.521 

Escritura Pública de Doação 1.273 

Outros 26.224 

Reconhecimento 1.265.488 

Reversão de Domínio 26.663 

Transferência 10.861 

TOTAL 2.932.943 

Fonte: DATALUTA, 2014; INCRA, 2014. Org.: TEIXEIRA, 2014. Elab.: ROOS, 2015 

 

Como evidenciado, a primazia do governo para a criação de assentamentos rurais 

tem sido a utilização das terras públicas, com evidente privilegiamento à região Norte que 

responde por 26,9% dos assentamentos 34,8% das famílias assentadas e 74,17% da área 

destinada à reforma agrária entre 2011 a 2013 (DATALUTA, 2014). Esta situação, entre 

outros fatores, relaciona-se com a atuação política dos setores ruralistas fortemente 

representados no Congresso Nacional
6
 que atuam na defesa de interesses contrários à reforma 

agrária. 

O destrato da questão agrária enquanto problema estrutural, evidenciado nos 

números relativos aos assentamentos rurais criados, tem levado entidades como a CPT e 

movimentos socioterritoriais do campo, com destaque ao MST, a realizar balanços e 

                                                 
6
 Para ampliação do debate sobre a atuação da bancada ruralista ver: Castilho (2012) e Costa (2012). 
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intervenções apontando para o quão desfavorável à reforma agrária é o atual cenário e para a 

necessidade de novas lutas com a retomada das ocupações de terra. Os trechos a seguir 

resultantes de entrevistas de dois membros da coordenação nacional do MST reitera o 

exposto.  

 

“Entregamos para a presidenta Dilma as pautas mais urgentes como 

sinalização de diálogo, mas também de pressão em relação aos péssimos 

resultados para a Reforma Agrária no primeiro mandato. Não aceitaremos 

que a morosidade que marcou os últimos quatro anos se repita neste próximo 

período, por isso iremos intensificar as lutas e nos somar às pautas que dão 

unidade entre campo e cidade”, disse Alexandre Conceição, da direção 

nacional do MST. (MST, 2014. Não Paginado). 

 

[...] 2015 vai ser um ano muito importante para fazer ocupações de 

latifúndios, retomar o processo de massificação da luta pela terra, exigir do 

governo questões fundamentais para o desenvolvimento da Reforma Agrária 

Popular, para o desenvolvimento dos assentamentos e para a desapropriação 

de terras. (COUTINHO JÚNIOR; AMORIM, 2014. Não Paginado). 

 

Finalizando esta parte compartilha-se do entendimento de Kay (2007), para o 

qual, as principais causas da pobreza no meio rural estão umbilicalmente ligadas com a 

apropriação desigual da terra. Nesse sentido, reafirma-se a necessidade de uma efetiva e 

ampla reforma agrária concebida como política de desenvolvimento territorial para avançar na 

equidade e melhoria da condição socioeconômica não apenas do campesinato. Trata-se de 

considerar o campesinato no plano político de desenvolvimento da nação. Contudo, o êxito 

deste processo depende do paradigma hegemônico no Estado, pois aquele definirá a 

magnitude da intervenção fundiária e a natureza emancipatória ou subalterna das políticas 

públicas de atendimento a população camponesa.  

Apresentadas as questões gerais que permeiam o debate em torno da reforma 

agrária no país e tendo enfatizado o papel do campesinato nesta direção, procurar-se-á 

discorrer, sucintamente, sobre a ação destes na luta por sua territorialização no estado do 

Paraná. 

 

 

2.6 Lutas e conquistas territoriais do campesinato no estado do Paraná 

 

A resistência do campesinato no Paraná está articulada ao conjunto de lutas 

realizadas no campo brasileiro desde um passado distante. Dentre as lutas que marcaram o 
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início da organização camponesa no Paraná podemos citar a Guerrilha de Porecatu e a 

Revolta do Sudoeste. Na década de 1950, o Norte do Paraná foi palco de intensos conflitos 

com a formação da chamada “Guerrilha de Porecatu”, quando os camponeses-posseiros se 

armaram para manter o domínio e posse das terras devolutas da região que hoje comporta as 

cidades de Porecatu, Centenário do Sul, Jaguapitã e Guaraci, pois o governo do estado às 

havia repassado a grandes proprietários rurais (BONIN; GERMER; FERREIRA, 1991; 

PRIORI, 2008). Nesta mesma década, o Sudoeste paranaense foi igualmente palco de intensos 

conflitos. As lutas surgiram quando os camponeses foram expulsos de suas terras pela 

manobra empreendida pelo governo do estado, que concedeu as terras a uma empresa 

colonizadora. Organizados em “assembleias gerais do povo” e “juntas governativas”, os 

camponeses avançaram para a cidade de Francisco Beltrão, expulsaram as autoridades 

constituídas, tomaram a estação de rádio da cidade e garantiram a posse das suas terras 

(BONIN; GERMER; FERREIRA, 1991; PEGORARO, 2007; AMANCIO, 2009). 

No final da década de 1970, o Oeste constituiu-se noutra região de lutas no 

Paraná, principalmente com a mobilização e organização dos agricultores expropriados pela 

construção da barragem da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Organizados na Comissão Pastoral da 

Terra (CPT) e em alguns Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STRs) os camponeses expulsos 

e expropriados formaram o Movimento Justiça e Terra, que reivindicava a justa indenização 

das terras alagadas pelo reservatório da Itaipu (GERMANI, 2003). Esta experiência de lutas 

contra a Itaipu no Oeste paranaense foi a base para o surgimento do Movimento dos 

Agricultores Sem-Terra do Oeste do Paraná (MASTRO), em 1981. Entre estes camponeses, 

encontravam-se arrendatários e posseiros “sem direito” à indenização da Itaipu. Enquanto no 

Movimento Justiça e Terra os camponeses lutavam para garantir a posse e indenização das 

terras, no MASTRO, a luta dos sem-terra passou a ser pela realização da reforma agrária 

(BONIN; GERMER; FERREIRA, 1991; FERREIRA, 1987; GERMANI, 2003). 

Em 1983, surgiram outros movimentos de sem-terra no Paraná como: o 

Movimento dos Agricultores Sem Terra do Litoral (MASTEL), Movimento dos Agricultores 

Sem Terra do Centro Oeste (MASTRECO), Movimento dos Agricultores Sem Terra do Norte 

do Paraná (MASTEN) e o Movimento dos Agricultores Sem-Terra do Sudoeste do Paraná 

(MASTES). Este último organizou-se, principalmente, com o apoio da CPT e da Associação 

de Estudos, Orientação e Assistência Rural (ASSESOAR) (BONIN; GERMER; FERREIRA, 

1991; FERREIRA, 1987). Essa organização em diversos movimentos de luta pela terra, 

surgida no final da década de 1970 e início de 1980 no estado do Paraná, representa o quadro 
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que havia no campo brasileiro, ou seja, vários movimentos estabelecidos regionalmente com 

pouca comunicação entre si. No entanto, é necessário salientar que embora “isolados”, estes 

movimentos contaram com o apoio da CPT, criada em 1975 para colaborar na defesa e 

organização das lutas camponesas.  

As diversas frentes de lutas que estavam ocorrendo acabaram por resultar 

primeiramente num encontro entre as lideranças dos cinco estados ao sul do Brasil (Paraná, 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul) na cidade de 

Medianeira/PR no ano de 1982 (BONIN; GERMER; FERREIRA, 1991; LIECHESKI, 2000). 

Este encontro tinha por objetivo criar uma articulação entre as diversas lutas que vinham 

ocorrendo no país. Derivado disto, em 1984, realizou-se na cidade de Cascavel no estado do 

Paraná o primeiro encontro de caráter nacional dos camponeses organizados nestes 

movimentos regionais, com a participação de camponeses de vários estados. Neste encontro 

surgiu o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), com a finalidade de unir as 

diversas frentes de lutas regionais estabelecidas em todo o território nacional. O surgimento 

do MST deu novo rumo e força às lutas pela reforma agrária, que deixaram de ser localizadas, 

expressando-se encadeadas a nível nacional garantindo maior visibilidade para toda à 

sociedade das desigualdades e disputas travadas no campo brasileiro. Neste momento, os 

camponeses elegeram as ocupações de terras como a principal tática de luta para conquista da 

terra. 

O MST se espacializou, realizando ações massivas com ocupações e 

acampamentos em latifúndios nos mais variados municípios paranaenses. A resposta dos 

ruralistas foi imediata e violenta. Diversos camponeses sem-terra foram assassinados por 

pistoleiros a mando dos latifundiários paranaenses.  

Em meados da década de 1990 a violência contra a luta pela terra e reforma 

agrária no Paraná se acentuou. Em 1994, com a posse de Jaime Lerner (PFL atual DEM) no 

governo estadual, adotaram-se severas políticas de combate aos movimentos socioterritoriais. 

Verifica-se neste momento, um claro “pacto de dominação” (PEREIRA, 2006) no governo do 

estado. Jaime Lerner representava a vanguarda do projeto neoliberal no estado, possuindo 

estreitas alianças com latifundiários, transnacionais, banqueiros e empresários do 

agronegócio. Durante seu mandato, o governador impediu a realização de manifestações nas 

grandes cidades do estado, interviu em decisões e desapropriações do INCRA e, sobretudo, 

ordenou à polícia militar o cumprimento imediato das reintegrações de posse, as quais ficaram 

marcadas pela violência dos despejos realizados, geralmente, no período da madrugada. 



104 

 

 

 

O período em que Jaime Lerner esteve no governo do Paraná (1994-2002) foi, 

sobretudo, um tempo de extrema violência no campo do estado. Entre 1994 a 2002 foram 

contabilizados, no Paraná, 16 assassinatos de camponeses, 49 ameaças de morte e 325 feridos, 

em 134 ações de despejo, realizadas tanto pela polícia militar estadual, quanto por milícias 

privadas ligadas às entidades patronais (CPT-PR, 2006).  

Os conflitos agrários no Paraná, durante o governo Lerner, foram tratados como 

caso de polícia em verdadeiras “operações de guerra” e não como problema social. Durante 

este período, a polícia militar do Paraná mantinha um centro para treinar, doutrinar 

ideologicamente e orientar os soldados no combate aos movimentos camponeses. Os despejos 

realizados pela polícia estadual, durante a madrugada, tornaram-se frequentes e aconteceram 

diante flagrantes violações dos direitos humanos e constitucionais. Os despejos dos 

camponeses ocupantes eram precedidos de mandatos de reintegração de posse expedidos por 

juízes atrelados aos ruralistas paranaenses.  

As ações da polícia militar do Paraná para combater os Sem Terra eram 

acompanhadas de perto pelas entidades patronais como a União Democrática Ruralista 

(UDR), sindicatos patronais e Sociedades Rurais regionais que davam apoio logístico a estas 

atividades demonstrando o “pacto de dominação” (PEREIRA, 2006) estabelecido no estado. 

As milícias privadas dos ruralistas, também atuavam livremente pelo campo paranaense, 

participando e realizando despejos por conta própria, ameaçando, torturando e assassinando 

camponeses sem-terra. Contudo, a impunidade prevaleceu e a grande maioria dos assassinatos 

de camponeses sequer foram julgados pelo Estado. 

Ante aos fatos explicitados questiona-se: a quem serve o Estado? Nos casos 

relatados houve uma clara demonstração que o Estado serviu para manter a inviolabilidade da 

propriedade privada capitalista em oposição à democratização da terra. Contudo, mesmo 

perante a repressão sofrida no governo Lerner, os camponeses continuaram lutando e entre as 

conquistas mais representativas deste período estão a criação, em 1997, do assentamento 

Ireno Alves dos Santos (900 famílias) e em 1998 do Marcos Freire (604 famílias), ambos no 

município de Rio Bonito do Iguaçu. Os referidos assentamentos foram conquistados a partir 

da ocupação do latifúndio Giacomet-Marodin, em 1996. 

Com a mudança de governo no Paraná e a posse de Roberto Requião (PMDB), em 

2003, houve uma modificação na arena política estadual
7
, fato que aumentou as expectativas 

dos trabalhadores rurais que realizaram, logo no primeiro mês, sete ocupações de terra 

                                                 
7
 É importante lembrar que neste mesmo período Luís Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil. 
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(DATALUTA, 2013), número superior ao computado para todo o ano anterior (06). A luta 

pela terra se acirrou nos meses seguintes, sendo registradas 75 ocupações de terra no estado. 

Este crescimento da luta pela terra veio acompanhado da reação das camadas latifundiárias do 

Paraná, que criaram em março de 2003, o Primeiro Comando Rural (PCR). O PCR foi criado 

com o intuito de agenciar pistoleiros para combater as ocupações de terra e agiu 

principalmente na região Central do estado.  

A violência contra os trabalhadores rurais sem-terra continuou no Paraná. A 

mudança neste período foi que o governador Roberto Requião, passou a não cumprir grande 

parte dos mandatos de reintegração de posse e, principalmente, não tratou os conflitos 

agrários como caso de polícia. A atitude do governador causou revolta entre os latifundiários, 

que juntamente com suas milícias armadas passaram a executar os despejos.  

Ação emblemática deste período foi a ocupação da área experimental da Syngenta 

Seeds em Santa Tereza do Oeste por integrantes da Via Campesina. Neste ato, o governo do 

estado permaneceu ao lado dos camponeses, pautando a desapropriação da área (na qual se 

realizavam pesquisas com transgênicos) e a transformação da mesma num centro de pesquisas 

agroecológicas. Perante a atitude do governo do estado, os ruralistas se manifestaram. O então 

Presidente da Sociedade Rural do Oeste (SRO) Alessandro Meneghel, afirmou que: “Não 

vamos mais aceitar invasões. Se o governo não cumprir as reintegrações, nós vamos fazer 

com as nossas próprias mãos” (CONFRONTO ..., 2006, p. 9). Após várias ocupações e 

mandatos de reintegração de posse, em outubro de 2007, uma milícia armada
8
, a serviço da 

SRO e do Movimento dos Produtores Rurais (MPR), com cerca de 40 homens fortemente 

armados tentou despejar os camponeses da área da Syngenta. Neste violento confronto foi 

assassinado o trabalhador rural Valmir Mota de Oliveira (Keno), liderança do MST na região 

Oeste do Paraná. 

Observa-se que durante os dois mandatos do governador Roberto Requião (2003-

2010) o convívio entre os movimentos camponeses e o governo do estado foi “amistoso”, 

resultado da conduta compreensiva para com a questão agrária. Situação contrária à ocorrida 

nos oito anos anteriores no decorrer do governo de Jaime Lerner (1995-2002), que através de 

práticas truculentas cometeu inúmeras barbáries (impunes até os dias atuais) aos camponeses 

sem-terra, principalmente. 

Essa relação ora violenta, ora amena entre movimentos camponeses e governantes 

estaduais são pontos fundamentais para a análise da conjuntura das lutas no campo e sua 

                                                 
8
 Empresa NF Segurança. 
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relação com o Estado. Nesta perspectiva de análise a eleição de Beto Richa (PSDB) para o 

governo do Paraná, em 2011, trouxe novos elementos. Em vista da capacidade de luta dos 

movimentos, apesar dos limites destacados anteriormente, o governador tomou cuidado para 

realizar acordos com alguns destes, sobretudo com o MST, para evitar as ocupações de terra 

no estado.  

 

Abrimos com o MST um canal de diálogo talvez sem precedentes desde a 

criação do movimento dos trabalhadores rurais sem-terra, 30 anos atrás. 

Assumimos o compromisso de levar paz ao campo e provamos que é 

possível conciliar o acesso à terra com a inviolabilidade da propriedade rural 

produtiva. Não tenho certeza absoluta das estatísticas. Mas não me lembro 

de um ano como o de 2011, em que o Paraná não registrou uma única 

invasão de terras. As antigas ocupações estão sendo solucionadas pela via 

pacífica da negociação, sem conflitos. E por medidas concretas de apoio, na 

forma de crédito, insumos e assistência técnica, para que os assentamentos 

sejam efetivamente integrados aos mercados de consumo e se tornem 

sustentáveis. (RICHA, 2012. Não paginado). 

 

O governo do Paraná instituiu em 2011 a Secretaria Especial de Assuntos 

Fundiários, pasta comandada por Hamilton Serighelli. Embora o governo enfatize que os 

conflitos de terra não serão mais tratados como caso de polícia, as visitas às áreas de disputa 

realizadas pelo assessor especial para assuntos fundiários no estado são acompanhadas pela 

polícia militar. “‘Com as visitas às áreas podemos levar mais informações ao Judiciário’, 

explica o major Valdir Carvalho de Souza, que é coordenador especial de mediação de 

conflitos da terra” (BUCHI, 2012. Não paginado). Acrescenta-se que a coordenação da 

mediação de conflitos de terra é realizada pela polícia militar, sendo que uma das principais 

secretarias designadas para a resolução da questão agrária paranaense é a Secretária de 

Segurança Pública. 

A baixa ocorrência de ocupações de terras no estado, desde janeiro de 2011, vem 

sendo enfatizada pela mídia e pelo governo, como a conquista da “pacificação” do campo 

paranaense. Coube, inclusive, uma recomendação da Secretaria Nacional de Direitos 

Humanos e da Ouvidoria Agrária Nacional à Organização dos Estados Americanos (OEA) 

para que o modelo institucional adotado no Paraná para solução de conflitos fundiários seja 

usado de exemplo para outros estados brasileiros (BUCHI, 2012). A fala do superintende 

regional do INCRA no Paraná, Nilton Bezerra Guedes, é elucidativa do processo de 

“pacificação” do campo paranaense: 

 

“O resultado da pacificação no campo no Paraná é fruto do bom 

entendimento entre Governo Federal, governo estadual e sociedade 
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organizada. Agora, pretendemos avançar na qualificação produtiva dos 

assentamentos, com agroindustrialização, e para que sejam espaços de 

produção de alimentos saudáveis, com produção agroecológica”, diz Guedes. 

(PRESIDENTE..., 2012. Não paginado). 

 

Ainda na avaliação do superintendente regional do INCRA no Paraná, 

supracitado, a queda no número de ocupações de terra está também relacionada ao acréscimo 

de assentamentos e de famílias assentadas no estado, aumentando assim, as reivindicações 

relacionadas a luta na terra. “Nas décadas de 80 e 90, quando quase não havia assentamentos, 

a luta era pela obtenção de fazendas. Mas, agora, cerca de 70% da pauta de reivindicações dos 

movimentos sociais é voltado para o desenvolvimento nos assentamentos” (BREMBATTI, 

2011. Não paginado). 

Outro fator que contribui para a diminuição das ocupações de terras no Paraná é a 

violência praticada no estado com atuação de milícias armadas contratadas pelos 

latifundiários, bem como a forte reação dos segmentos proprietários organizados na 

Sociedade Rural do Oeste (SRO), Movimento dos Proprietários Rurais (MPR), Federação da 

Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), União Democrática Ruralista (UDR), dentre outras, 

em oposição à ação dos movimentos socioterritoriais. Somados aos outros fatores destacados 

anteriormente, a reação dos setores proprietários tem contribuído para a diminuição das 

ocupações de terra no Paraná. 

 

O coordenador da Comissão de Política Fundiária da Federação de 

Agricultura do Estado do Paraná, Tarcísio Barbosa de Souza, admite que o 

ano de 2011 está particularmente tranquilo. Ele avalia que a política de 

“tolerância zero” contra invasões de fazendas está tendo efeito e lamenta 

apenas a demora em cumprir as decisões judiciais de reintegração de posse 

ainda pendentes. (BREMBATTI, 2011. Não paginado. Grifos nosso). 

 

Assim, as entidades patronais vinculadas ao agronegócio paranaense têm se 

manifestado favoravelmente às ações do governo estadual de “pacificação” do campo. O 

presidente da FAEP, Ágide Meneguette, destaca a boa relação entre a Federação e a 

Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do Governo do estado do Paraná. 

 

Para o presidente da Federação da Agricultura, Ágide Meneguette, “ao 

contrário do que ocorria no passado recente, a perfeita sintonia entre a Faep, 

por meio da sua Comissão de Assuntos Fundiários, e a Secretaria Especial de 

Assuntos Fundiários do Governo do Estado tem permitido que o Paraná viva 

um clima de paz no campo”. “O diálogo tem sido a marca desse 

relacionamento e evitado conflitos desnecessários”, afirmou. (BUCHI, 2012. 

Não paginado). 
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A criação de uma secretaria especial para mediar os conflitos fundiários não se 

atenta para a estrutura de tais conflitos relacionados ao modelo de agricultura de negócio 

(agronegócio) e o campesinato. Neste quesito é fundamental atentar para a conflitualidade que 

se constitui e alicerça a produção do espaço geográfico manifestada na contradição entre os 

interesses dos camponeses e capitalistas do agronegócio. Fernandes (2008a) pondera sobre a 

conflitualidade inerente ao processo de formação do capitalismo e campesinato: 

 

A conflitualidade é inerente ao processo de formação do capitalismo e do 

campesinato. Ela acontece por causa da contradição criada pela destruição, 

criação e recriação simultâneas dessas relações sociais. A conflitualidade é 

inerente ao processo de formação do capitalismo e do campesinato por causa 

do paradoxo gerado pela contradição estrutural. (FERNANDES, 2008a, p. 

179. Grifos do autor). 

 

A posição do governo do estado é, portanto, de neutralizar a questão agrária 

escamoteando os conflitos existentes como se a expressão desses fossem apenas as ocupações 

de terra. A disputa territorial entre campesinato e agronegócio extrapola a luta pela terra, 

propriamente dita, pois o território camponês e do agronegócio são distintos, possuem 

relações sociais diferentes e modelos divergentes, estando em constante disputa pela 

territorialização de suas relações (FERNANDES, 2008a). Neste contexto de conflito entre 

campesinato e agronegócio no Paraná verifica-se a posição do governador Beto Richa em 

discurso na Assembleia Legislativa do Estado em 2012, no qual afirmou a importância e seu 

compromisso com os setores ruralistas e o agronegócio, o qual considera propulsor da 

economia no estado: “Também estamos resgatando os compromissos que assumimos com o 

setor produtivo rural, autêntico dínamo da economia paranaense” (RICHA, 2012. Não 

paginado. Grifo nosso). 

Embora não demonstre compromisso com a reforma agrária, para o MST, o 

“acordo” firmado junto ao governo estadual lhe é favorável, pois num contexto adverso às 

lutas, este movimento não está sendo tratado pelo governo do Paraná como no período de 

Jaime Lerner, ou seja, com extrema violência e repressão da polícia estadual. Assim, a partir 

de um novo enfoque de lutas, os movimentos no estado do Paraná, principalmente o MST, 

adotaram como estratégia de ação as negociações, pois no passado, as lutas foram duramente 

combatidas pelos governos e milícias com violências de toda ordem. Acrescenta-se a isto a 

experiência e a relação amistosa do atual assessor estadual para assuntos fundiários com os 

movimentos sociais do campo, como destacado por liderança do MST, interlocutora no 
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acampamento “Herdeiros da Terra de 1º de Maio” e integrante da direção estadual do 

Movimento: 

 

[...] Mas como que tá sendo visto isso? Hoje, entre aspa, tá meio que aí o 

Beto Richa que acessível de conversar, mas a gente sabe que isso é entre 

aspa aí porque a gente sabe que não dá pá confia nele. Mas o movimento aí 

tá conseguindo ter uma relação através do Seriguelli que é o mediador de 

conflitos agrários, né? E que ele na verdade conhece muito o MST desde o 

começo da fundação do MST antes de surgir o MST naquelas greves da 

Itaipu e coisarada, ele já participava, então ele sabe como funciona as lutas. 

(K., Acampamento Herdeiros da Terra de 1º de Maio, janeiro de 2015). 

 

Há que considerar ainda que o período de refluxo das lutas camponesas no estado 

do Paraná está vinculado ao contexto político nacional de privilegiamento ao agronegócio e às 

reorganizações internas dos movimentos, sobretudo, do MST com mudanças nos princípios e 

formas de atuação perante a atual conjuntura de enfrentamento ao capital, como indica nosso 

interlocutor supracitado no decorrer de sua entrevista: 

 

Mas antes disso, que, que o movimento, o MST estava bastante parado e 

coisa e tal? Até tava reavaliando as ocupações que foi feita, reorganiza até 

internamente porque deu um monte de problema [...] aí pega na raiz lá e vê 

porque que surgiu esses problemas. E a forma de conduzir o processo era um 

pouco diferente. A ideologia não mudou, mas mudou-se os princípios. (K., 

Acampamento Herdeiros da Terra de 1º de Maio, janeiro de 2015). 

 

Uma das lideranças do assentamento Celso Furtado que também compõe a 

direção estadual do MST, relaciona a diminuição da intensidade das ocupações à estratégia de 

organização interna do Movimento e a necessidade de lutas por avanços noutras áreas, 

consideradas primordiais para a consolidação de uma efetiva reforma agrária e combate ao 

agronegócio. Tal explanação aponta para um conjunto de avanços obtidos na educação, 

especialmente na região de Quedas do Iguaçu, endossando a opção e importância da luta do 

MST noutras esferas pela garantia de direitos dos camponeses. 

 

[...] acredito que o movimento no fundo diminuiu a intensidade de 

ocupações de terra, mas ao mesmo tempo, entrou em outras áreas, né? E 

claro, nessa questão é importante dá um passo atrás pra depois dá dois pra 

frente. Acho que existe estratégica, né? Que há momentos que a gente 

precisa recuar pra depois dá um ou mais passos para frente. Acho que essa é 

um pouco a estratégica. Ma nesse período é isso. O movimento, a gente teve 

grandes conquistas, principalmente na educação. Aqui na nossa região se a 

gente vai observa, é, por exemplo, a conquista do instituto federal, do 

instituto federal de Quedas do Iguaçu, por exemplo, é uma conquista que 
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veio pra Quedas do Iguaçu. É, os políticos muitas vezes é, não, não dá essa 

importância, mas o assentamento Celso Furtado hoje foi um peso importante 

pra traze esse instituto federal pra Quedas do Iguaçu. E que hoje é uma 

realidade, né? Se pegarmos aqui, Rio Bonito do Iguaçu, Laranjeiras a 

Universidade Federal da Fronteira Sul, está instalada dentro do 

assentamento, quem foi o carro chefe? Os movimentos sociais do campo, 

entre eles o principal o MST, né? Então assim, houve grandes avanços. Uma 

grande parte da militância hoje tá dentro das universidades fazendo o debate 

e o mais interessante que isso tá tendo resultado, qui esse debate a gente tá 

fazendo dentro das universidades públicas, particular, acho extremamente 

importante. O movimento avançou muito nisso, né? [...] até o presente 

momento a gente tava numa situação de organização interna, de avança em 

outras questões, né? E a educação, acho, que talvez seja o que mais avanço 

nesse período que a gente esteve nessa discussão. (C. L., CEAGRO, Quedas 

do Iguaçu, janeiro de 2015). 

 

Fabrini (2015) aponta que a realização de um conjunto de lutas de natureza 

reivindicativa, vinculadas a cidadania e garantia de direitos previstos na legislação como, o 

acesso a educação mencionado na citação anterior, se inserem no processo de redefinição das 

estratégias de lutas vivenciadas pelos movimentos camponeses, em destaque o MST. Tais 

mudanças que possuem relações com as transformações conjunturais ocorridas no campo 

brasileiro devido a expansão do agronegócio acarretaram no emprego de novas ferramentas de 

resistência pelos camponeses. Fabrini (2015) reitera que estes enfrentamentos realizados no 

arco da ordem estabelecida e que não atingem a estrutura da produção capitalista ganharam 

espaço nos movimentos sem-terra no decorrer dos últimos anos a ponto de mudar a 

centralidade da luta que antes era pela terra, priorizando agora aquelas por políticas públicas. 

Tal retração nos enfrentamentos estruturais da questão agrária, não significa que a 

essência desta, a questão fundiária, esteja resolvida para o caso paranaense. A concentração 

fundiária sintonizada à existência de terras apropriadas ilegalmente no Paraná persiste e é 

latente. O superintende regional do INCRA, inclusive, afirmou que: “As pessoas não fazem 

ideia do tanto de áreas griladas que existem no Paraná, áreas esquentadas em cartório. 

Estamos garimpando e encontrando formas de trazermos essas áreas para fins de Reforma 

Agrária” (CARIGNANO, 2012. Não paginado)
9
. A nova ocupação nas terras da Araupel (que 

será mais bem trabalhada no decorrer deste estudo), exemplifica este contexto. 

Embora no Paraná existam terras apropriadas irregularmente, tem se adotado a 

política nacional de privilegiamento da compra em oposição às desapropriações. Os dados do 

Dataluta (2014) informam que entre 2010 a 2014, no estado, nenhuma terra foi desapropriada, 

                                                 
9
 Declaração de Nilton Bezerra Guedes em 01 de março de 2012 durante assembleia dos movimentos sociais da 

região de Cascavel/PR. Publicada por Júlio Carignano no site do MST em 14 de março de 2012. 
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sendo que o último decreto desse gênero foi emitido em 2008. Acrescenta-se a essa questão a 

elevação do preço das terras agrícolas. De 2003 para 2013, o valor do hectare em Quedas do 

Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu
10

 subiu de R$ 6.350 mil para, respectivamente, R$ 17 mil e R$ 

14.8 mil (PARANÁ, 2013). Já no município de Cascavel, centro de destaque do agronegócio 

estadual/nacional e onde se encontram 262 famílias em três acampamentos rurais (INCRA, 

2014) o aumento do preço da terra é ainda maior, passando de R$ 11.591 mil em 2003, para 

R$ 28.900 em 2013 (PARANÁ, 2013). 

Esta expressiva valorização do preço da terra no Paraná e a opção do governo pela 

compra, para a criação de assentamentos rurais, estimula o mercado de terras no estado ao 

tempo que revela o caráter rentista da propriedade fundiária e protege os setores 

latifundiários. Estes, ao final, saem beneficiados com a venda das terras, muitas das quais, 

obtidas de modo ilícito. Neste entendimento, indica ainda, que a “pacificação” do campo 

paranaense se dá pela via do mercado, através do diálogo entre os pares envolvidos, na 

essência, algo semelhante às políticas neoliberais de FHC. As causas estruturais e os conflitos 

de classe são retirados de pauta. 

Perante os fatos apresentados dos três últimos períodos de governo do Paraná 

(Jaime Lerner, Roberto Requião e Beto Richa), procurou-se demonstrar os conflitos de luta 

pelo poder político estabelecido no interior do Estado. Isto é visível nas ações diferenciadas 

tomadas pelos três governos para com a luta pela terra no Paraná. Enquanto que o primeiro 

governo, extremamente atrelado a setores conservadores da sociedade, estabeleceu como 

princípio a criminalização da luta pela terra e o seu tratamento com violência, o segundo, 

buscou uma aproximação e diálogo com os movimentos socioterritoriais do campo, optando 

em muitos casos pela defesa dos camponeses perante a ação dos ruralistas. Já o terceiro 

atrelado a burguesia estadual tem buscado por meio de negociações suprimir o caráter 

classista presente na luta pela terra, substituindo-o pelo viés mercadológico e estimulando o 

caráter rentista da propriedade da terra.  

As ações dos camponeses no Paraná tem se movimentado de acordo com estas 

disputas territoriais. Como já demonstrado, a partir de 2011, alguns movimentos 

socioterritoriais diminuíram a intensidade das ocupações de terra no estado, pois visualizaram 

pontos favoráveis em negociações junto ao governo estadual. Entretanto, esse posicionamento 

não é válido a todo o campesinato sem-terra no Paraná, pois nos últimos três anos, grupos 

“independentes” vêm realizando ocupações de terra no estado. Ou ainda, como ocorrido em 

                                                 
10

 Optou-se pela amostragem destes municípios, pois neles se localizam os assentamentos rurais que são centrais 

à este estudo. 
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dezembro de 2013, quando um grupo de famílias vinculadas ao MST ocupou uma área no 

município de Goioxim, entretanto, sem o consentimento e organização da direção do 

Movimento (CRUZ, 2013). Além disso, nos últimos anos a disputa pela democratização do 

acesso à terra no estado tem incorporado novos sujeitos, como os quilombolas, ribeirinhos, 

pescadores, faxinalenses e, sobretudo, os indígenas, especialmente os da região Oeste. Neste 

contexto é relevante destacar ainda o surgimento no Paraná, em 2008, da Rede Puxirão de 

Povos e Comunidades Tradicionais. 

Nessa conjuntura é preciso compreender ainda, que embora as ocupações de terra 

enquanto ações de enfrentamento tenham refluído, existiam (em fevereiro de 2014), no 

Paraná, 68 acampamentos de camponeses sem-terra (de diversos movimentos 

socioterritoriais), abrigando aproximadamente, 3.241 famílias (INCRA, 2014). A 

espacialização destes acampamentos pode ser verificada no Mapa 3. Outro ponto que deve ser 

considerado é que os enfrentamentos dos movimentos camponeses não se resumem às 

ocupações de terra, estas são uma face da luta, que inclui ainda, as manifestações. Nestas é 

expressiva a participação do MST e da Via Campesina que juntos respondem por 56% das 

manifestações e 66% das pessoas envolvidas em manifestações no estado do Paraná no 

período de 2010 a 2014 (DATALUTA-PR, 2014). Portanto, na atualidade (ao contrário do 

que se quer fazer crer), há um conjunto de conflitos no campo paranaense.  

As ocupações, apesar de terem diminuído nos últimos anos, continuam sendo o 

principal instrumento de luta dos camponeses sem-terra para a conquista de seu território. 

Evidência disso são as 696 ocupações de terras realizadas no Paraná no período de 1988 a 

2014, que mobilizaram 91.337 famílias camponesas (DATALUTA-PR, 2014).  
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Mapa 3: Espacialização dos acampamentos de camponeses sem-terra no Paraná – 2014 

 
 

Os Gráficos 4 e 5 demonstram para o estado do Paraná, respectivamente, o 

número de ocupações de terra realizadas pelos camponeses e as famílias mobilizadas nestas 

ações para o período compreendido entre 1988 a 2014. Estes dados revelam (como já 

apontado) acentuado decréscimo no número de ocupações de terra e famílias envolvidas entre 

2011 e 2013 e a retomada de ocupações massivas no ano de 2014.  
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Gráfico 4: Número de ocupações de terra no Paraná – 1988 a 2014 
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Gráfico 5: Número de famílias em ocupações de terra no Paraná – 1988 a 2014 
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Os Mapas 4 e 5 espacializam os dados contidos nos Gráficos 4 e 5 evidenciando 

que nas diversas regiões do estado do Paraná ocorreram lutas camponesas voltadas à 

conquista da terra. Entretanto, destacam-se pela expressiva concentração de ocupações de 
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terras e famílias envolvidas nestas ações as mesorregiões Centro-Sul, Oeste, Noroeste e Norte 

Pioneiro. 

 

Mapa 4: Número de ocupações de terras no Paraná – 1988 a 2014 
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Mapa 5: Número de famílias em ocupações de terras no Paraná – 1988 a 2014 

 
 

Essa expressiva luta camponesa no estado do Paraná, marcada pelas ocupações de 

terras (conforme evidenciado nos gráficos e figuras anteriores), é, sobretudo, fruto da 

organização desta classe. A análise dos dados do Dataluta (2015) permite identificar que no 

período de 1988 a 2014, as ocupações de terras no estado do Paraná foram realizadas por 19 

movimentos socioterritoriais, dentre os quais, se destaca o MST. A Tabela 1 apresenta os 

principais movimentos que ocuparam terras no Paraná entre 1988 a 2014, demonstrando a 

expressividade do MST na organização camponesa no estado. Resultado das lutas 

camponesas realizadas no Paraná, especialmente, das ocupações de terras é a criação de 326 

assentamentos rurais com capacidade para assentar 20.207 famílias numa área de 

aproximadamente 427.423 ha (DATALUTA-PR, 2015).  
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Tabela 1: Ocupações de terras por movimentos socioterritoriais no Paraná 1988 a 2014 

MST CONTAG MLST INDÍGENAS MAST 

Ocup. Fam. Ocup Fam. Ocup. Fam. Ocup. Fam. Ocup. Fam. 

344 54.215 19 996 04 360 15 932 33 2.180 

QUILOMBOLAS MTR OTC OAC GRUPO XAMBRÊ 

Ocup. Fam. Ocup. Fam. Ocup. Fam. Ocup. Fam. Ocup. Fam. 

1 30 07 670 09 550 04 270 03 72 

VIA 

CAMPESINA 
CONJUNTAS OUTROS N. I.* TOTAL 

Ocup. Fam. Ocup. Fam. Ocup. Fam. Ocup. Fam. Ocup. Fam. 

04 430 04 2.220 06 552 243 27.860 696 91.337 

Fonte: DATALUTA, 2015; Org.: ROOS, 2015. 
* 
Não Informado. 

 

Os Gráficos 6 e 7 apresentam os números de assentamentos rurais e famílias 

assentadas no estado do Paraná no período de 1981 a 2014.  

 

Gráfico 6: Número de assentamentos rurais no Paraná – 1981 a 2014 
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Gráfico 7: Número de famílias assentadas no Paraná – 1981 a 2014 
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É importante acrescentar que aos dados presentes nos Gráficos 6 e 7 cabem a 

ressalva de se tratarem das RBs divulgadas pelo INCRA e, portanto, incluem regularizações 

fundiárias, reconhecimento de posse, criação de novos assentamentos, reassentamentos de 

atingidos por barragens, projetos de colonização entre outras formas. Por conseguinte não se 

trata, somente, de desconcentração fundiária. Embora haja condicionantes, estes dados 

contribuem para a compreensão das conquistas camponesas no estado e, por fim, demonstram 

os baixos índices de criação de assentamentos rurais, bem como, em relação ao número de 

famílias assentadas, em especial, nos últimos quatro anos.  

A distribuição espacial dos assentamentos rurais e do número de famílias 

assentadas no estado do Paraná pode ser observada nos Mapas 6 e 7. A mesorregião Centro-

Sul é, destacadamente, aquela que concentra o maior número de assentamentos rurais e de 

famílias assentadas. 
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Mapa 6: Número de assentamentos rurais no Paraná – 1981 a 2014 
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Mapa 7: Número de famílias assentadas no Paraná – 1981 a 2014 

 
 

As conquistas dos assentamentos no Paraná, assim como no Brasil, são resultantes 

do enfrentamento camponês ao latifúndio e ao Estado, refletindo o absentismo da reforma 

agrária enquanto projeto político deste último. Assim, ao decorrer do texto procurou-se 

evidenciar a ausência de política efetiva de reforma agrária no Brasil em geral e no Paraná em 

específico. São os camponeses que diante de um quadro, principalmente, de expulsão da terra 

e perante a conivência do Estado para com a situação, se organizaram e começaram a 

pressionar pela solução do problema da concentração da terra. Assim, a classe camponesa ao 

cobrar do Estado o fim do monopólio da terra tem pautado politicamente outro projeto de 

desenvolvimento para o país. 
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O Centro-Sul paranaense é expressão desse embate por um projeto de 

desenvolvimento que contemple o campesinato. Para tanto, no próximo capítulo analisar-se-á, 

o contexto histórico dessa mesorregião, os reflexos na atualidade e a luta pela territorialização 

camponesa contra o latifúndio Giacomet-Marodin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

O CENTRO-SUL PARANAENSE NO CONTEXTO DA QUESTÃO 

AGRÁRIA E DA LUTA PELA TERRA 

 



3. O CENTRO-SUL PARANAENSE NO CONTEXTO DA QUESTÃO AGRÁRIA E 

DA LUTA PELA TERRA 

 

 

 

 

 

“O que faz com que uma região da terra seja um 

território de caça é o fato das tribos caçarem 

nela”. (MARX, 1975, p. 87). 

 

 

o repousar a análise sobre o Centro-Sul paranaense e a questão agrária 

manifesta neste é necessário compreender o contexto de apropriação e 

incorporação deste espaço a dinâmica econômica nacional e 

internacional. O referido espaço mesorregional em apreço é constituído por 29 municípios, 

correspondendo a 13% da área do território estadual e está localizado, em toda sua extensão 

territorial, no terceiro planalto Paranaense, o qual é constituído por derrames basálticos. 

Integrando vasta área do chamado “Paraná Tradicional” a história de ocupação da 

mesorregião Centro-Sul paranaense remonta ao século XVII, com a designação, pela Coroa 

portuguesa, de sucessivas expedições bandeirantes para o reconhecimento e ocupação deste 

território (ABREU, 1981; IPARDES, 2004; SILVA, 2005, PONTAROLO, 2012). A 

expedição de bandeiras de reconhecimento e ocupação inscreve-se no marco de anulação do 

Tratado de Madrid e rediscussão, entre Portugal e Espanha, das suas fronteiras na América 

(ABREU, 1981; SILVA, 2005; PONTAROLO, 2012). Este fato criou uma ameaça de perda 

do território português aos espanhóis, motivando assim, “uma marcha para Oeste” (SILVA, 

2005; PONTAROLO, 2012). Nesse ínterim se insere a tomada do território dos indígenas que 

o habitavam, seguido da preação e o aldeamento destes, os ciclos econômicos do ouro, do 

tropeirismo, da erva-mate e da madeira.  
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3.1 Dinâmica agrária no Centro-Sul do Paraná: posse, propriedade, uso da terra e 

desigualdades 

 

A história da organização espacial do Centro-Sul paranaense está fortemente 

vinculada ao combate aos indígenas que habitavam estas terras. Várias foram às expedições 

organizadas pela Coroa Portuguesa com o objetivo de localizar precisamente os aldeamentos 

indígenas visando a conquista deste território, subtraindo-o dos povos que ali habitavam. 

Além disso, as periódicas diligências possuíam a missão de registrar os recursos naturais, 

sobretudo, indícios da presença de ouro na região dada a expectativa de existência deste 

minério (PONTAROLO, 2012). As primeiras investidas militares ao território indígena do 

atual Centro-Sul paranaense datam do início da década de 1770, porém estas ofensivas 

fracassaram perante a resistência do povo Kaingang, grupo indígena que habitava a região. 

Perante a eminente ameaça, os Kaingang atacaram e mataram vários soldados que estavam a 

serviço da Coroa Portuguesa (PONTAROLO, 2012). Após estes primeiros incidentes a região 

permaneceu “abandonada” até a vinda de D. João VI ao Brasil, quando as ofensivas para 

tomada deste território das mãos indígenas tiveram continuidade com a publicação de duas 

Cartas Régias nos anos de 1808 e 1809
11

. Nestas, D. João VI declarava guerra aos indígenas 

que habitavam os campos de Guarapuava em virtude da hostilidade destes para com os 

soldados portugueses que visavam a conquista daquele território (BRASIL, 1808, 1809).  

A intenção de “povoar os campos de Guarapuava e civilizar os índios bárbaros 

que infestam aquele território” (BRASIL, 1809. Não paginado), respondia também às 

demandas de comerciantes e fazendeiros das regiões de Castro e Curitiba que visavam a 

expansão de seus negócios e encontravam nos indígenas um entrave ao seus anseios. A busca 

por metais preciosos como ouro e diamante também motivara a intenção de dominar 

oficialmente tal território, protegendo-o de ataques de pessoas que não estivessem a serviço 

da Coroa Portuguesa (PONTAROLO, 2012). A Carta Régia de 1808 previa ainda que fossem 

dadas sesmarias nos campos de Guarapuava ao longo das vias de comunicação com Curitiba, 

proporcionais às forças e cabedais dos que assim a quiserem tomar e cultiva-las (BRASIL, 

1808). Ou seja, as sesmarias eram doadas proporcionalmente a quantidade de escravos que 

cada um possuísse. Assim, aos mais abastados e aos fazendeiros já estabelecidos nos Campos 

Gerais e na região de Curitiba a Coroa doou grandes extensões de terras.  

                                                           
11

 Carta Régia de 05 de Novembro de 1808 e Carta Régia de 01 de Abril de 1809. 
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O sistema de sesmarias é o tronco de origem de muitas das propriedades da 

região, pois o governo de D. João VI e os seguintes fizeram deste o instrumento de povoação 

visando incentivar a posse e o uso das terras coloniais (ABREU, 1981). As sesmarias 

distribuídas no Centro-Sul Paranaense estavam em acordo com o tamanho estabelecido pela 

Coroa Portuguesa, a saber: “uma légua de testada por três de comprimento ou cinco mil e 

quatrocentos alqueires de terra. Outras apresentavam a superfície de uma légua e meia em 

quadra, equivalente a quatro mil e cinquenta alqueires de terra”. (ABREU, 1981, p. 51-52). 

Entretanto, com o objetivo de impulsionar o povoamento da região e mostrando a 

“generosidade” da família real, a Carta Régia de 01 de Abril de 1809 concedeu permissão 

para “repartir os terrenos devolutos em proporções pequenas pelos lavradores pobres”. 

(BRASIL, 1809. Não paginado). Assim, a participação de não brancos livres pobres, que 

viviam vagando pela capitania de São Paulo também foi incentivada como forma de viabilizar 

a povoação dos campos de Guarapuava e garantir o suprimento de gêneros alimentícios. “A 

fixação dessas pessoas na povoação e o aproveitamento de sua presença deveriam acontecer 

através da agricultura, da criação de gado e de uniões familiares” (PONTAROLO, 2012, p. 

37). 

Observa-se que o processo de ocupação da região orquestrado pela Coroa 

Portuguesa se encontra na oposição latifúndio e minifúndio, no qual os grandes fazendeiros 

por serem detentores de mão de obra escrava conseguiram imensas extensões de terras através 

da concessão de sesmarias satisfazendo, momentaneamente, seus anseios por terras novas e 

campos limpos para ampliação de seus rebanhos. Já aos moradores pobres livres foram 

destinadas pequenas porções de terra, principalmente em torno das Vilas, as quais serviam a 

plantação de gêneros de subsistência e alimentos que abasteciam o restante da população.  

De acordo com Pontarolo (2012), outra forma de povoação utilizada pelo governo 

português foi o envio de criminosos condenados ao degredo. “Através da inclusão contínua de 

prisioneiros, se levavam a cabo, principalmente, os interesses de recriação de uma sociedade 

expansiva, hierárquica e baseada na manutenção de cadeias de dependência pessoal entre os 

novos moradores” (p. 37). O degredo representava assim um modelo de reinserção social na 

hierarquia da sociedade (PONTAROLO, 2012). Deste modo, fica evidente que além do 

binômio latifúndio e minifúndio e da guerra aos indígenas, como relatado, o povoamento 

estimulado pela Coroa portuguesa na região Centro-Sul do Paraná é marcado pela 

diferenciação, violência e inclusão em redes de dependência pessoal. Estas características de 

formação da sociedade são essenciais ao entendimento da Questão Agrária e da luta pela terra 

desencadeada nesta região e os processos em voga atualmente. 
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A guerra aos indígenas pronunciada pela Carta Régia de 1808 e as políticas de 

povoamento direcionadas para a região Centro-sul do Paraná imputaram aos indígenas o 

aldeamento, recolhendo-os dos campos. Fato este que propiciou a ação dos fazendeiros na 

ocupação dos campos “vazios”. Soma-se o papel conferido pela Coroa à igreja na 

“civilização”, ou melhor, na dominação através da catequização dos “bárbaros” povos 

indígenas que habitavam o território Centro-Sul paranaense (ABREU, 1981). 

É importante pontuar ainda que a suspensão da concessão de sesmarias, pela 

Resolução de 17 de julho de 1822, não afetou a estrutura agrária desigual que se formava na 

região, pois a ocupação ilegal da terra passou a ser considerado modo legítimo de aquisição 

de domínios e assumiu proporções consideráveis. “As terras passaram então a ser adquiridas 

através das posses ou ocupação, estabelecendo-se latifúndios maiores que os formados pelas 

sesmarias” (ABREU, 1981, p. 53). Esta mesma autora destaca ainda que no início do século 

XX, houve, por parte do Estado, a concessão de grandes áreas á empresas e pessoas influentes 

junto ao governo, visando o aproveitamento econômico, regulamentação das terras devolutas 

e griladas e a fixação de colonos nacionais e estrangeiros. Entretanto, esta política acirrou a 

assimetria da estrutura fundiária, pois o resultado foi a formação de novos latifúndios 

aumentando as barreiras da desigualdade do acesso a terra, tornando-as, quase 

intransponíveis. 

Assim, assentado numa sociedade latifundiária e escravocrata foi se consolidando 

o processo de “ocupação” do Centro-Sul do Paraná. A “ocupação” e o povoamento da região 

pelos não índios se deu de Leste para Oeste, ou seja, as frentes de ocupação se deslocavam 

das áreas já incorporadas de Curitiba e dos Campos Gerais em direção ao interior do estado. 

Embora não preponderante este fato se relaciona com o aproveitamento econômico do relevo 

da região, já que à Leste, região de Guarapuava, a região é marcada pela existência de 

imensas áreas planas, os quais formavam enormes campos naturais. Já a Oeste ocorre 

presença de áreas de topografia ondulada e fortemente ondulada, onde predominavam 

formações florestais. Destarte, inicialmente foram os campos de Guarapuava e Palmas os 

pilhados dos indígenas devido ao aproveitamento das vastas áreas de campos naturais para 

atividade pecuária das fazendas.  

A atividade pecuária praticada era de caráter extensivo, cuja densidade não atingia 

uma cabeça de gado por alqueire (ABREU, 1981), assentada na grande propriedade de terra e 

no trabalho escravo. O aproveitamento das terras de vegetação campestre para a pecuária 

marcou o avanço da “frente pioneira” e tornou-se a principal atividade econômica da região. 

Além disso, com a abertura de um caminho para passagem dos tropeiros e suas tropas ligando 
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Guarapuava e Palmas ao Rio Grande do Sul, o “caminho das missões”, os campos do Centro-

Sul paranaense passaram a serem utilizados como pastagem natural para invernagem, 

descanso e engorda das tropas que partiam das regiões de criação do Rio Grande do Sul em 

direção a feira de Sorocaba no final do século XVIII e início do século XIX. (ABREU, 1981; 

SILVA, 2005). 

As atividades comerciais derivadas da pecuária e o tropeirismo integraram o 

Centro-Sul paranaense no contexto econômico brasileiro e se constituíram no setor econômico 

de maior rentabilidade da região até meados do século XIX. De acordo com Abreu (1981, p. 

129), foram os capitais acumulados com a invernada de gado e outras atividades subjacentes 

ao tropeirismo que permitiram, por exemplo, o estabelecimento de grandes firmas comerciais 

como a Sá-Virmond & Cia, em 1860, dentre outras.  

A partir de meados do século XIX até o início do século XX, a extração e o 

beneficiamento da erva mate (Ilex paraguariensis), despontou como uma das principais 

atividades econômicas da região. Trata-se de uma espécie arbórea nativa que era encontrada 

em boa parte do atual território paranaense, sobretudo, e de forma abundante, em meio às 

florestas de Araucária da região Centro-Sul do estado. Assim, a pecuária, somada à 

exploração da erva-mate e de uma agricultura camponesa desenvolvida por uma parcela da 

população marcou a incorporação da região ao contexto econômico nacional.  

O consumo da erva-mate que já era bastante difundido entre os indígenas na 

América pré-colonial, principalmente, “pelos índios Guarani, que habitavam o vale dos rios 

Paraná, Uruguai e Paraguai” (LINHARES, 1969, p. 23), foi apropriada pelos Padres Jesuítas 

como mercadoria para exportação, passando a ser consumida pelos colonizadores europeus 

(MAFRA, 2008). Ainda segundo Mafra (2008), a erva-mate era um produto que alcançava 

alto preço no mercado externo e a sua exportação era monopólio dos Jesuítas até meados do 

século XVIII. Contudo, os altos lucros auferidos pela venda desta matéria-prima podem ter 

contribuído com a saída forçada da Companhia de Jesus das terras americanas em 1768, 

pondo fim ao monopólio destes sobre o comércio ervateiro. “Nesse caso, a erva-mate estava 

no centro de um conflito entre a Companhia de Jesus e os governos da Espanha e de 

Portugal”. (MAFRA, 2008, p. 28). 

Após um período de retração nas exportações de erva-mate, com a desorganização 

do monopólio comercial dos Jesuítas, é a partir de 1850 que a exportação desta matéria-prima 

volta a adquirir expressividade, se caracterizando na principal atividade econômica do Paraná. 

Segundo Mafra (2008, p. 32), “[...] o Paraná, se transformou na terra do mate, chegando esse 

produto a representar 85% do montante da exportação da Província”. O ciclo econômico da 
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erva-mate inseriu o Paraná no mercado internacional. A lucratividade alcançada com a 

extração, preparação, beneficiamento, transporte e exportação foram responsáveis pela 

atração de investimentos em infraestrutura para mecanização e industrialização da produção 

(BONDARIK; KOVALESKI; PILATTI, 2006). Além da implantação da indústria no estado, 

tanto voltada ao beneficiamento da erva-mate quanto de suporte a esta, a atividade ervateira 

ocasionou a intensificação dos meios de transporte e circulação através da abertura de 

estradas, construção de ferrovias e a navegação fluvial nos rios Iguaçu e Paraná. A erva-mate 

financiou, inclusive, a emancipação política da província do Paraná em 1853 (LINHARES, 

1969; MAFRA, 2008). Portanto, a erva-mate garantiu, além do poder econômico, poder 

político àqueles que a detinham. 

A importância econômica adquirida pela exportação da erva-mate é caracterizada 

ainda pela concessão de áreas para exploração desta às grandes companhias nacionais e 

estrangeiras, que atuavam de forma monopolista. O Estado, atendendo aos interesses da elite 

empresarial em ascensão e visando a arrecadação de tributos provenientes da exportação de 

erva-mate, cedeu enormes áreas cobertas por ervais a empresas de grande porte, ocasionando 

a expulsão de grande contingente de camponeses posseiros que habitavam estas terras. 

Note-se que a organização histórica do espaço da região em estudo foi marcada 

pelo conflito, inicialmente com os indígenas que ocupavam este território e, posteriormente, 

com os camponeses que ali estabeleceram suas posses. A desigualdade social, decorrente, 

sobretudo, da estrutura fundiária concentrada, é outra característica evidente no processo de 

incorporação do Centro-Sul ao contexto econômico nacional e internacional. A organização 

econômica da região esteve, desde sua origem, assentada na expropriação dos recursos 

naturais, exploração dos habitantes nativos e da mão de obra escrava, sempre vinculada a 

atividades de caráter extensivo e extrativo concentradas na exploração das vastas áreas de 

campos naturais e de florestas nativas. Esta dinâmica se manteve inalterada com a ascensão e 

expansão do ciclo econômico da madeira, sobretudo, a exploração do Pinheiro do Paraná 

(Araucaria angustifolia). A existência de amplas e densas áreas cobertas com florestas 

nativas, sobretudo, do Bioma Mata Atlântica, cobrindo originalmente 83,41% do território 

paranaense, no qual se enquadram as florestas de Araucária espraiadas por 49,8% das terras 

do estado (IPARDES, 2006; PARANÁ, 2009; 2010), estimulou a atividade comercial 

madeireira deste a segunda metade do século XIX. É nesse período, mais precisamente em 

1871, que surge a iniciativa para o primeiro grande investimento madeireiro no Paraná, com a 

organização da Companhia Florestal Paranaense (CARVALHO, 2010). Entretanto, este 
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empreendimento fracassou devido à concorrência estrangeira, principalmente, a importação 

do pinheiro-de-riga e as dificuldades de escoamento da madeira (CARVALHO, 2010).  

À progressão extraordinária da indústria madeireira no Paraná, só foi 

propulsionada com o início da primeira Guerra Mundial (1914-1918). O conflito instaurado 

impossibilitou a importação de madeira estrangeira, passando o Paraná a abastecer o mercado 

madeireiro interno e externo, principalmente, com a Araucária (CARVALHO, 2010). Durante 

este período a exportação do pinho se transformou na atividade economicamente pujante no 

estado, respondendo por grande parte da arrecadação de divisas (CARVALHO, 2010). No 

bojo deste processo as serrarias se multiplicaram, especialmente no Centro-Sul e, conforme se 

esgotavam as reservas desta região, avançava-se para outras regiões do estado, como o Oeste 

e Sudoeste (HAUER, 2010; GUBERT FILHO, 2010). 

 

Mapa 8: Cobertura vegetal nativa do estado do Paraná 

 
Fonte: IPARDES, 2006. 

 

Analisando a cobertura vegetal original do Centro-Sul paranaense, verifica-se que 

esta era composta por 63% Floresta Ombrófila Mista original, 24% de Campos Naturais e 

13% de Floresta Estacional Semidecidual alterada e aluvial, segundo o levantamento 

fitogeográfico elaborado por Maack (1950) (Mapa 8). Considerando que as matas de 
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Araucária constituem a Floresta Ombrófila Mista é possível dimensionar a importância 

econômica que a região assumiu perante o comércio madeireiro. 

De acordo com Carvalho (2010), a predominância econômica do pinho declinou 

com o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), sendo substituído, no Paraná, pelo café. 

Entretanto, as marcas impressas no espaço geográfico pela exploração madeireira de forma 

predatória são proeminentes. As densas florestas de Araucária que cobriam um terço do 

território estadual foram transformadas, pela atividade madeireira, em fragmentos esparsos, 

rarefeitos e degradados, ameaçando a extinção da espécie. Estudos recentes (PARANÁ, 2009; 

CARVALHO, 2010), indicam que restam apenas, cerca de 1% da cobertura original de 

Araucária no estado. 

Igualmente é a realidade do Centro-Sul do Paraná. Os desenfreados 

desmatamentos ocorridos nesta região atuaram de forma avassaladora sobre as formações 

vegetais existentes determinando a redução dos recursos florestais. Dados do IPARDES 

(2004) demonstram que da área de cobertura vegetal original da região restavam, em 2004, 

apenas 16%, representando 15,4% da área florestal total existente no estado naquele período. 

Nestes resquícios florestais da região Centro-Sul se concentrava, ainda, o maior estoque 

contínuo de remanescentes da Floresta de Araucária nativa, todavia, apenas 2,3% destas 

estavam protegidas por Unidades de Conservação de proteção integral em 2006 (IPARDES, 

2006). O Mapa 9 espacializa os remanescentes da vegetação nativa do estado do Paraná 

evidenciando a pilhagem desta. 

A exploração madeireira, sobretudo, da Araucaria angustifolia é mais um 

exemplo da perpetuação, tanto das relações econômicas tradicionais assentadas no 

extrativismo, quanto da estrutura social desigual no Centro-Sul paranaense. “Nesse sentido, 

convém sublinhar que, de forma geral, o desenvolvimento da região esteve sempre associado 

à exploração de algum recurso da natureza, consumada de forma predatória e rudimentar” 

(IPARDES, 2004, p. 23). 

É importante destacar, neste contexto, que as atividades relacionadas à pecuária, 

erva-mate ou ao ciclo madeireiro se desenvolveram paralelamente, sendo que, a conjuntura 

internacional e nacional ditava qual atividade seria mais lucrativa em determinado tempo 

histórico. Isso mobilizava capitais para o setor mais lucrativo, conferindo destaque perante o 

conjunto de atividades realizadas no estado. Convém resaltar ainda, que a passagem por 

diversos ciclos econômicos manteve inalterada a conformação das relações de poder e a 

estrutura agrária regional. 
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Mapa 9: Remanescentes da vegetação nativa e reflorestamento no Paraná – 2001-2002 

 
Fonte: IPARDES, 2006. 

 

Neste cenário de expulsão dos indígenas, espoliação dos recursos naturais, 

formação de uma aristocracia latifundiária e incorporação da região ao contexto econômico 

nacional, são necessárias também indicações, mesmo que breves, às estratégias 

governamentais que direcionaram para a região a instalação de colônias de imigrantes 

estrangeiros, sobretudo, ucranianos, russos, alemães e poloneses.  

De acordo com Abreu (1981), já no final da década de 1840 houve uma tentativa, 

frustrada, de fixar colonos franceses no município de Guarapuava
12

. Posteriormente, no final 

do século XIX, obteve-se êxito com a instalação de colonos ucranianos e poloneses. Segunda 

a autora, em 1930 o território do município de Guarapuava contava com quatro colônias 

formadas por imigrantes europeus, sobretudo, poloneses. Essas ações governamentais para 

dotar o território de um contingente de imigrantes, especialmente, europeus ou descendentes 

destes, se repetiram seguidas vezes durante os anos subsequentes. O município de Quedas do 

                                                           
12

 É importante destacar que os atuais territórios pertencentes às mesorregiões Centro-Sul, Sudoeste, Oeste e 

parte do Noroeste do Paraná, bem como, o Oeste de Santa Catarina pertenceram, inicialmente, ao município 

de Guarapuava. De acordo com ABREU (1981, p. 25-26), a área primitiva do município de Guarapuava 

perfazia 175.000 km
2
, compreendendo os territórios entre os rios Ivaí, Paraná e Uruguai. 
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Iguaçu, no qual está o assentamento Celso Furtado, não fugiu a regra e o projeto de 

colonização polonesa é exemplo deste processo. 

Apontadas as características estruturais que nortearam o processo de exploração 

econômica e se constituíram como base produtiva da mesorregião Centro-Sul do Paraná, 

considera-se que a estrutura social hodierna da região em estudo, é uma construção histórica e 

se relaciona à forma de ocupação da terra. Consequentemente, as relações patriarcais 

assentadas na preservação da grande propriedade latifundiária que conformaram os períodos 

históricos de inserção econômica da região, perduram nos dias atuais.  

O poder e o controle político derivado do monopólio da terra também persistem 

nos municípios do Centro-Sul. Trata-se de territórios conservadores de poder, tal qual definiu 

Silva (2005) ao analisar o poder local e as relações políticas estabelecidas nessa mesorregião. 

Tal conceituação se assenta nas formações sociais arcaicas dos municípios, caracterizadas por 

relações políticas conservadoras, as quais são marcadas pela dominação de grupos político-

econômicos, pelo clientelismo, oligarquismo e dominação patrimonial. 

A atual concentração da terra na mesorregião é verificável na Tabela 2. Nesta, se 

somarmos a área das propriedades acima de 100 ha, percebe-se que as mesmas representam 

64,3%, mas contemplam apenas 10,7% dos imóveis. Esta mesma operação realizada para as 

propriedades acima de 1000 ha, identifica que 20,8% das terras agricultáveis estão nas mãos 

de 0,5% dos proprietários. Esses dados evidenciam ainda mais as desigualdades em relação ao 

controle da terra ao analisarmos que 89,2% das propriedades se concentram nos estratos de 0 

até 100 ha, entretanto dispõem de apenas 35, 6% das terras.  

 
Tabela 2: Estrutura fundiária da mesorregião Centro-Sul paranaense – 2011 

Classes de área (ha) Nº de Imóveis  % Área (ha) % 

Menos de 1 456 1,02 211,3721 0,008 

1 a menos de 2 597 1,34 832,7805 0,03 

2 a menos de 5 4.159 9,32 15.175,106 0,58 

5 a menos de 10 5.748 12,88 42.974,0738 1,64 

10 a menos de 25 16.522 37,03 281.163,5014 10,72 

25 a menos de 50 7.812 17,51 277.293,5705 10,57 

50 a menos de 100 4.510 10,11 316.797,7453 12,07 

100 a menos de 200 2.493 5,6 345.616,1413 13,17 

200 a menos de 500 1.671 3,74 509.256,287 19,41 

500 a menos de 1000 425 0,95 288.375,1146 11 

1000 a menos de 2000 149 0,33 204.981,0991 7,81 

2000 a menos de 2500 36 0,08 80.155,5 3,05 

2500 a menos de 5000 30 0,07 103.356,5 3,94 

5000 a menos de 10000 7 0,015 52.304,9 2 

10000 a menos de 20000 3 0,006 37.139,1 1,41 

20000 e mais 2 0,004 67.632,6 2,6 

TOTAL 4.4620 100 2.623.265,392 100 

Fonte: INCRA, 2011. 
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A ocupação e organização do espaço do Centro-Sul paranaense se caracterizam, 

portanto, pela predominância das grandes propriedades. Muitas destas dedicadas, ainda nos 

dias atuais, à pecuária extensiva e a exploração comercial de madeira. Segundo o estudo do 

IPARDES (2004), estas características estruturais da base produtiva da mesorregião atrasaram 

sua inserção no processo de modernização agrícola e fizeram do Centro-Sul uma fronteira 

interna de ocupação, absorvendo os fluxos populacionais, sobretudo, do Norte e Oeste do 

Paraná.  

Somente a partir de meados da década de 1980 com a intensificação das relações 

capitalistas e subsídios governamentais, que parte das áreas não utilizadas anteriormente para 

a agricultura, passa a ser incorporada à produção mecanizada de soja e milho com alto padrão 

tecnológico para a exportação. Mesmo assumindo significativa importância econômica na 

região, este processo foi setorizado e, ainda em 2004, predominavam imensas áreas de 

topografia plana inaproveitadas para a agricultura (IPARDES, 2004). Entretanto, a introdução 

da mecanização agrícola foi responsável pela expulsão de enorme contingente de camponeses 

que viviam paralelamente às margens das atividades principais anteriormente destacadas. 

Em relação a atual utilização das terras do Centro-Sul paranaense, a Tabela 3 

evidencia que 30,91% estão ocupadas com pastagens, 29,86% com florestas naturais e áreas 

de reflorestamento e 29, 51% dedicadas a lavoura temporária. Em relação às áreas com 

florestas naturais, 18,78% está destinada a preservação permanente. Mesmo excetuando as 

áreas destinadas a preservação da vegetação nativa, percebe-se o quão arraigado é, ainda, a 

participação da pecuária e da exploração madeireira nesta região. Enquanto as áreas com 

lavouras (temporárias e permanentes) somam 620.538 ha, às cobertas com pastagens e 

florestas para fins comerciais totalizam 811.505 ha. 

Ao analisar o uso da terra na mesorregião Centro-Sul o estudo realizado pelo 

IPARDES (2004), alega que sua inserção no processo de modernização agrícola dos anos 

1970 foi mais lenta e tardia. A explicação para o atraso estaria, principalmente, relacionada 

aos condicionantes físicos da região, como o relevo, vulnerabilidade erosiva e à fertilidade 

dos solos que impõem restrições ao uso pela mecanização agrícola. Os terrenos da região são 

compostos por 50% de relevo plano a suavemente ondulado (solos com aptidão agrícola 

mecanizada), 30% de relevo ondulado e 20% são áreas de relevo montanhoso com alta 

declividade (IPARDES, 2004; 2006). Além disso, 42% das áreas apresentam potencial à 

degradação devido à suscetibilidade erosiva dos solos (IPARDES, 2006). 
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Tabela 3: Utilização das terras da mesorregião Centro-Sul e Paraná – 2006 

Utilização das terras 
Centro-Sul Paraná 

Área (ha) % Área (ha) % 

Total 1.932.813 100 15.391.782 100 

Lavouras - permanentes 50.161 2,6 983.854 6,39 

Lavouras - temporárias 570.377 29,51 5.414.528 35,18 

Lavouras - área plantada com forrageiras para corte 14.034 0,73 111.998 0,73 

Lavouras - área para cultivo de flores (inclusive hidroponia e 

plasticultura), viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de 

vegetação 

157 0,01 2.412 0,02 

Pastagens - naturais 143.740 7,44 1.315.401 8,55 

Pastagens - plantadas degradadas 43.685 2,26 293.053 1,9 

Pastagens - plantadas em boas condições 409.858 21,21 3.124.615 20,3 

Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação permanente 

ou reserva legal 
362.917 18,78 2.000.948 13 

Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área de preservação 

permanente e as em sistemas agroflorestais) 
128.208 6,63 648.420 4,21 

Matas e/ou florestas - florestas plantadas com essências florestais 86.014 4,45 619.166 4,02 

Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais 

também usada para lavouras e pastoreio por animais 
44.654 2,31 165.487 1,08 

Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para exploração 

da aquicultura 
5.230 0,27 50.421 0,33 

Construções, benfeitorias ou caminhos 35.516 1,84 449.157 2,92 

Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, etc.) 3.140 0,16 13.812 0,09 

Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, 

areais, pedreiras, etc.) 
35.159 1,82 198.842 1,29 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 2006. 

 

É assertiva, na análise do uso da terra, a consideração dos aspectos físicos que 

configuram as distintas paisagens da mesorregião. Todavia, a influência dos condicionantes 

físicos não é preponderante, deve-se, sobretudo, considerar o processo histórico que atuou na 

conformação da base produtiva, estabelecendo a dinâmica econômica e as relações de poder, 

que conjuntamente, formaram a organização da sociedade no Centro-Sul paranaense. Partindo 

desse pressuposto, a atual configuração do uso do solo e até mesmo o atraso da modernização 

agrícola estão relacionados ao predomínio do latifúndio e ao poder político que este possui na 

região. Em outras palavras, a terra na mesorregião desde muito tempo vem sendo usada como 

reserva de valor. Trata-se da especulação da renda da terra, da cobrança de tributos à 

sociedade pelo fato dos latifundiários deterem o monopólio sobre a estrutura fundiária. Essa 

característica latifundiária reflete na extrema desigualdade social vivenciada na mesorregião, 

manifesta, por exemplo, na proporção de famílias pobres, que no ano de 2000, era de 36,98% 

do total de famílias (IPARDES, 2003), consequentemente a maior do estado. Sete dos doze 

municípios mais pobres do Paraná, em 2000, localizavam-se no Centro-Sul (IPARDES, 

2004).  

Tomando como referência os dados do Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 

2010), e utilizando o parâmetro de ½ salário mínimo mensal per capita, índice usado pelo 
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Governo Federal para identificar as famílias de baixa renda e incluí-las no Cadastro Único 

para Programas Sociais, verifica-se que grande parcela da população do Centro-Sul 

paranaense se enquadra nessa faixa salarial. Ao analisar a Tabela 4 constata-se que dos 29 

municípios que integram a mesorregião, 17 possuem mais de 50% da sua população 

recebendo até ½ salário mínimo, sendo que dos restantes todos possuem acima de 30% da 

população nessa mesma situação. Ao levarmos em consideração a proporção de pessoas com 

renda familiar per capita de até de R$ 70,00 mensais, consideradas em situação de extrema 

pobreza e prioritárias no atendimento pelos programas sociais do Governo Federal, como o 

Bolsa Família, confirma-se a situação de desigualdade social vivenciada pela população do 

Centro-Sul do Paraná. A Tabela 4 demonstra essa conjuntura, que a nosso ver, é fruto da 

estrutura social pela qual foi se formando essa região, ou seja, assentada no latifúndio, na 

concentração da terra e na garantia de poder político e econômico que esta lhe assevera.  

 

Tabela 4: Proporção de pessoas com renda familiar per capita de até R$ 70,00 e até ½ salário 

mínimo mensal residentes na mesorregião Centro-Sul do Paraná – 2010 

Municípios 

Até R$ 

70,00 

(%) 

Até 1/2 salário 

mínimo 

(=R$ 255,00) 

(%) 

Municípios 

Até R$ 

70,00 

(%) 

Até 1/2 salário 

mínimo 

(=R$ 255,00) 

(%) 

Boa Ventura de São Roque 9,2 54,9 Marquinho 11,9 57,3 

Campina do Simão 13,9 60,7 Mato Rico 12,5 60,2 

Candói 9,6 52,0 Nova Laranjeiras 18,0 61,6 

Cantagalo 8,3 53,0 Palmas 3,6 42,7 

Clevelândia 4,2 39,3 Palmital 10,1 55,6 

Coronel Domingos Soares 10,8 58,2 Pinhão 11,9 55,8 

Espigão Alto do Iguaçu 13,9 50,3 Pitanga 6,3 44,1 

Foz do Jordão 6,5 49,4 Porto Barreiro 10,1 48,5 

Goioxim 15,4 64,6 Quedas do Iguaçu 9,6 44,9 

Guarapuava 2,2 32,5 Reserva do Iguaçu 11,4 54,8 

Honório Serpa 7,9 47,2 Rio Bonito do Iguaçu 13,9 58,5 

Inácio Martins 7,1 59,3 Santa Maria do Oeste 11,8 59,3 

Laranjal 15,2 67,8 Turvo 5,4 49,1 

Laranjeiras do Sul 4,5 37,2 Virmond 4,8 39,6 

Mangueirinha 7,2 44,3    

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

O Mapa 10 espacializa os dados da renda familiar per capita de até R$ 70,00 e até 

½ salário mínimo mensais para todo o estado do Paraná, destacando os municípios da 

mesorregião Centro-Sul paranaense.  
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Mapa 10: Proporção de pessoas com renda familiar per capita de até R$ 70,00 e até ½ salário 

mínimo mensal, Paraná – 2010 
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Outro dado que ajuda a compreender a desigualdade social existente na 

mesorregião é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
13

 (IDH-M). Todos os 

municípios do Centro-Sul do Paraná apresentavam, em 2010, IDH-M abaixo da média 

paranaense (0,749) e apenas o município de Guarapuava com o IDH-M de 0,731 superava o 

índice brasileiro (0,727). Quanto aos componentes do IDH-M a educação e a renda per capita 

são os mais críticos, pois todos os municípios do Centro-Sul ficam abaixo da média estadual e 

nacional, apenas no quesito longevidade que alguns municípios da referida mesorregião 

ultrapassam os indicadores paranaenses e brasileiros (PNUD; IPEA; FJP, 2013). Ainda em 

relação ao IDH-M, é notável o fato de que, dos 20 municípios que possuem os menores 

índices do estado, nove pertencem ao Centro-Sul paranaense. A representação espacial do 

IDH-M para a mesorregião Centro-Sul, bem como para o estado do Paraná, pode ser 

visualizada no Mapa 11. 

Embora os dados do rendimento familiar mensal per capita e o IDH-M
14

 

apresentem limites para a compreensão da Questão Agrária, em virtude de considerarem, 

principalmente, indicadores urbanos, com destaque a renda mensal, colaboram para 

dimensionar a situação de desigualdade presente num dado espaço. Assim e a partir do 

entendimento de que o rural e o urbano estão inter-relacionados é que reafirmamos que as 

desigualdades sociais predominantes no Centro-Sul do Paraná são decorrentes da desigual 

distribuição da terra. Esta constatação é reforçada pelo fato dos municípios do Centro-Sul 

serem essencialmente rurais, tendo nas atividades relacionadas à agropecuária o principal 

componente econômico. A exceção são os municípios de Guarapuava e Palmas, os quais, em 

função de suas dimensões populacionais e níveis de polarização concentram grande 

quantidade de atividades relacionadas ao comércio e prestação de serviços (IPARDES, 2004). 

De acordo com o Censo Agropecuário (IBGE, 2006), no Centro-Sul 124.051 pessoas estavam 

diretamente ocupadas em estabelecimentos agropecuários, significando 11,1% das pessoas 

ocupadas com esta atividade no estado.  

 

 

 

 

                                                           
13

 Os componentes desse índice são: longevidade, educação e renda per Capita. O menor índice encontrado nos 

municípios da mesorregião é 0,581 (Laranjal), enquanto o maior 0,731 (Guarapuava) (PNUD; IPEA; FJP, 

2013). 
14

 Outra limitação relacionada ao IDH-M é que este é uma média e, embora colabore na compreensão das 

desigualdades existentes entre os municípios, esconde as desigualdades internas a cada município. 
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Mapa 11: IDH-M dos municípios paranaenses – 2010 

 
 

A população rural do Centro-Sul representa 11,69% do total estadual (IBGE, 

2010), caracterizando-a como uma das regiões menos urbanizadas do Paraná (IPARDES, 

2004). Dos 29 municípios da mesorregião, apenas cinco apresentam população rural abaixo 

dos 30%, com destaque para Palmas e Guarapuava que possuem os menores índices de 

população nessa condição, respectivamente 7,2% e 8,6% (IBGE, 2010). A baixa densidade de 

ocupação é outra característica mesorregional, já que a população responde por apenas 5,21% 

do total estadual. Estas particularidades podem ser observadas na Tabela 5.  
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Tabela 5: População residente, total e respectiva distribuição por situação de domicílio segundo 

os municípios do Centro-Sul do Paraná – 2010 

Municípios 

População residente 

Total 
Situação do domicílio (absoluta) Situação do domicílio (%) 

Urbana Rural Urbana Rural 

Paraná 10 444 526 8 912 692 1 531 834 85,3 14,7 

Centro-Sul 544 190 365 030 179 160 67,1 32,9 

Boa Ventura de São Roque 6 554 1 544 5 010 23,6 76,4 

Campina do Simão 4 076 1 388 2 688 34,1 66,0 

Candói 14 983 7 026 7 957 46,9 53,1 

Cantagalo 12 952 8 509 4 443 65,7 34,3 

Clevelândia 17 240 14 758 2 482 85,6 14,4 

Coronel Domingos Soares 7 238 1 753 5 485 24,2 75,8 

Espigão Alto do Iguaçu 4 677 1 646 3 031 35,2 64,8 

Foz do Jordão 5 420 3 927 1 493 72,5 27,6 

Goioxim 7 503 1 756 5 747 23,4 76,6 

Guarapuava 167 328 152 993 14 335 91,4 8,6 

Honório Serpa 5 955 1 988 3 967 33,4 66,6 

Inácio Martins 10 943 6 288 4 655 57,5 42,5 

Laranjal 6 360 2 031 4 329 31,9 68,1 

Laranjeiras do Sul 30 777 25 031 5 746 81,3 18,7 

Mangueirinha 17 048 8 394 8 654 49,2 50,8 

Marquinho 4 981 524 4 457 10,5 89,5 

Mato Rico 3 818 957 2 861 25,1 74,9 

Nova Laranjeiras 11 241 2 372 8 869 21,1 78,9 

Palmas 42 888 39 795 3 093 92,8 7,2 

Palmital 14 865 7 399 7 466 49,8 50,2 

Pinhão 30 208 15 317 14 891 50,7 49,3 

Pitanga 32 638 20 590 12 048 63,1 36,9 

Porto Barreiro 3 663 691 2 972 18,9 81,1 

Quedas do Iguaçu 30 605 20 987 9 618 68,6 31,4 

Reserva do Iguaçu 7 307 3 905 3 402 53,4 46,6 

Rio Bonito do Iguaçu 13 661 3 322 10 339 24,3 75,7 

Santa Maria do Oeste 11 500 3 211 8 289 27,9 72,1 

Turvo 13 811 5 048 8 763 36,6 63,5 

Virmond 3 950 1 880 2 070 47,6 52,4 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

Diante deste contexto de expressiva população rural, baixos níveis de IDH-M, 

elevada taxa de famílias pobres e em situação de extrema pobreza, somado ao número de 

beneficiários do Bolsa Família e da demanda social considerada pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), 23 municípios do Centro-Sul paranaense foram incluídos 

em dois projetos dos Territórios da Cidadania, implementados pelo governo federal. A saber: 

Território da Cidadania Cantuquiriguaçu e Paraná Centro. Em 2005, a homologação dos 

Territórios Rurais Sudoeste Paranaense e Centro-Sul incluíram os outros seis municípios da 

mesorregião. A criação dos Territórios Rurais e da Cidadania se inscreve no contexto das 

políticas públicas voltadas a projetos de Desenvolvimento Territorial Rural (DTR). 

O Território da Cidadania Cantuquiriguaçu é composto por 20 municípios, dos 

quais, 14 são do Centro-Sul do Paraná. São eles: Candói, Cantagalo, Espigão Alto do Iguaçu, 

Foz do Jordão, Goioxim, Laranjeiras do Sul, Marquinho, Nova Laranjeiras, Pinhão, Porto 
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Barreiro, Quedas do Iguaçu, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu e Virmond. Já no 

Território da Cidadania Paraná Centro, nove dos 18 municípios integrantes são da 

mesorregião Centro-Sul: Boa Ventura do São Roque, Campina do Simão, Guarapuava, 

Laranjal, Mato Rico, Palmital, Pitanga, Santa Maria do Oeste e Turvo. Os municípios de 

Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Honório Serpa, Mangueirinha e Palmas integram o 

Território Rural Sudoeste Paranaense, enquanto que o município de Inácio Martins o 

Território Rural Centro-Sul. O Mapa 12 representa os Territórios da Cidadania e Rurais que 

possuem municípios da mesorregião Centro-Sul identificando cada um destes. 

 

Mapa 12: Territórios Rurais e da Cidadania que possuem municípios da mesorregião Centro-

Sul do Paraná 

 
 

A análise das políticas de DTR extrapola os objetivos desta tese. Uma maior 

fundamentação em relação a estas políticas, implicações e questionamentos, tanto no Brasil, 

quanto na América Latina, pode ser encontrada numa ampla literatura que tem se dedicado a 

temática, como os estudos de: Schejtman; Berdegué (2004), Montenegro Gómez (2006), 

Flores (2006), Pereira (2010), Montenegro Gómez; Favaro (2012), entre outros. Entretanto, é 

impossível se furtar do debate, e a referência feita às políticas de DTR implantadas no Centro-
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Sul Paranaense, merecem, mesmo que brevemente, devido aos limites deste estudo, a 

explicitação sobre a natureza de tais construções.  

Montenegro Gómez e Favaro (2012) sustentam que as políticas de DTR estão 

assentadas numa articulação de diversas organizações internacionais de controle como: Banco 

Mundial (BM), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) etc. com um conjunto de especialistas. Para 

os autores, esta vinculação vem, sistematicamente, forjando uma formulação de DTR que tem 

se expandido hegemonicamente em escala Latino-americana apenas com pequenos ajustes 

nos diferentes países.  

No Brasil, a política de desenvolvimento territorial rural vem sendo implementada 

em escala nacional desde 2003 (primeiro mandato do governo Lula). Neste mesmo ano esta 

política se inicia no Paraná com a instituição dos Territórios Rurais. Seguindo essa lógica, em 

2008 foi lançado pelo governo federal o programa Territórios da Cidadania, visando ações 

integradas para o desenvolvimento de municípios com baixo IDH. A partir desse programa, 

quatro Territórios Rurais existentes no Paraná foram alçados a condição de Territórios da 

Cidadania: Cantuquiriguaçu, Paraná Centro, Vale do Ribeira e Norte Pioneiro. 

A finalidade do DTR seria a redução da pobreza rural através de transformações 

produtivas e institucionais (SCHEJTMAN; BERDEGUÉ, 2004), mas sem afetar as formas de 

apropriação e concentração de renda existente. Trata-se de um paliativo, uma política 

compensatória para atenuar a pobreza rural sem modificar as estruturas desiguais que 

alicerçam a sociedade. 

Outra marca do DTR é o consenso. “No DTR, o conflito se esvai na hipertrofia da 

cooperação que leva ao consenso e no retrato de um rural que parte de zero, sem história, um 

ponto de encontro aberto a múltiplas possibilidades de interação entre os grupos que o 

habitam” (MONTENEGRO GÓMEZ; FAVARO, 2012, p. 53). Assim, as políticas de DTR 

retiram a conotação política do território (conceito político por excelência), apontando para 

uma suposta convergência entre os grupos em prol do desenvolvimento. A correlação de 

forças geradora das desigualdades e os inúmeros conflitos (entre eles o de classe) que 

atravessam e constituem territórios são oportunamente retirados da compreensão de tais 

políticas. 

Contrapondo esta visão de território elaborada a partir do paradigma do capitalismo 

agrário, considera-se que no interior do recorte territorial das políticas de DTR, por exemplo, 

os Territórios Rurais ou da Cidadania, existe uma diversidade de territórios e territorialidades 

divergentes e geradoras de conflitos entre si. O território não é uno e, portanto, é necessário 
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compreende-lo a partir das relações de poder, da multiescalaridade e multidimensionalidade 

que o constituem (FERNANDES, 2008b). Este entendimento leva a percepção de que existem 

vários territórios em constante disputa por modelos de desenvolvimento divergentes, os quais, 

permanentemente disputam o segundo território (diferentes tipos de propriedades 

particulares), refletindo em embates pelo primeiro território (espaços de governança em 

diferentes escalas) e vice-versa (FERNANDES, 2008b), pois a conquista de territórios é 

condição para a expansão de cada modelo de desenvolvimento.  

A concepção de território enquanto espaço de governança existente no DTR, leva 

ainda, ao entendimento desta política como uma espécie de desenvolvimento local, no qual, a 

gestão de projetos e as particularidades locais elevam a força dos territórios enquanto produtor 

de mercadorias e oportunidades diante do dinamismo dos mercados, impulsionando assim, o 

desenvolvimento. Flores (2006) ao defender o DTR no documento “A Identidade Cultural do 

Território como Base de Estratégias de Desenvolvimento – Uma Visão do Estado da Arte”, 

elaborado para o Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), aponta para um 

processo de integração do campesinato ao capital como forma de promover o 

desenvolvimento de determinado lugar a partir do aproveitamento daquilo que denomina 

“capital cultural e social”. Ou seja, trata-se da utilização das especificidades culturais e 

territoriais de determinado povo e lugar como fator de valorização dos produtos para aglutinar 

vantagens na comercialização dos mesmos. Para o autor, este aproveitamento geraria 

autonomia não no sentido de independência, mas de capacidade de negociação sem 

subordinação. Nesta visão não existem camponeses, mas agricultores familiares, que inseridos 

no sistema capitalista aproveitam “nichos” de mercado para melhor explorar seu território 

enquanto mercadoria. Esta é uma perspectiva assentada nos referenciais teóricos da tendência 

da agricultura familiar do paradigma do capitalismo agrário. 

Este é o cenário em que o Estado implanta as políticas de DTR no Centro-Sul do 

Paraná. Ou seja, diante da situação historicamente desigual vivenciada pela maioria da 

população desta região, o Estado apresenta políticas públicas com a finalidade de suavizar a 

condição de pauperização das famílias e ao mesmo tempo estimular a produção de 

mercadorias através da melhora da eficácia produtiva, que teoricamente reduziria a pobreza. 

Trata-se, na verdade, de medidas despolitizadoras, que naturalizam a pobreza, desconsideram 

o processo histórico de constituição dos territórios com suas assimetrias de poder, relações de 

clientelismo e patrimonialismo constituídas e, em alguns casos, reforçam esta ordem. Embora 

apressado, este esboço do DTR permite a compreensão deste enquanto uma política 
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compensatória, que em nada afeta as estruturas que alicerçam a sociedade e que tenta diluir as 

tensões numa suposta convergência de projetos. 

Contrariamente ao DTR, está posto no Centro-Sul outro projeto de 

desenvolvimento, sustentado pelos indígenas, camponeses e movimentos socioterritoriais nos 

quais se organizam e que possui na explicitação do conflito de classes o seu sustentáculo. 

Neste a apropriação desigual da terra, renda, poder, política e a assimetria social na qual se 

assenta a sociedade passam a ser questionadas. Destes questionamentos estruturais é que 

surgiram, por exemplo, as primeiras ocupações de terras e assentamentos na região Centro-

Sul em meados da década de 1980. 

O conflito, portanto, marca o processo histórico de constituição territorial do 

Centro-Sul paranaense. Como destacado anteriormente, nos séculos XVII, XVIII e XIX, 

houve a resistência dos povos indígenas às investidas portuguesas sobre seu território e mais 

recentemente, a luta das populações camponesas para a distribuição equitativa da terra. É 

salutar o destaque de que as disputas por terra, acrescidas da falta de comunicação e do 

isolamento contribuíram para a formação de uma cultura de violência na mesorregião. Assim, 

a luta de classes no Centro-Sul, expressa no conflito pela redistribuição da terra, é marcada 

pela violência no combate desta. 

A elevada concentração da estrutura fundiária na mesorregião, decorrente do 

processo histórico de ocupação, com a concessão pelo Estado de imensas áreas a fazendeiros 

e empresas somadas a grilagem de terras públicas, fez e faz do Centro-Sul destaque nas 

ocupações de terra no estado do Paraná. Entre 1988 a 2014 os camponeses realizaram 126 

ocupações de terra em toda a mesorregião, as quais envolveram 26.211 famílias, destaque 

para a microrregião de Guarapuava que concentrou 61,9% das ocupações (78) e 72,7% das 

famílias ocupantes (19.063) do Centro-Sul paranaense (DATALUTA-PR, 2015). O Mapa 13 

espacializa as ocupações de terra e o número de famílias que participaram destas atividades 

segundo os municípios da mesorregião para o período destacado. 
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Mapa 13: Ocupações de terra e famílias envolvidas no Centro-Sul do Paraná – 1988 a 2014 

 
 

As ocupações de terra, que a partir de meados de 1980, se tornaram a principal 

estratégia de luta do campesinato, imprimiram a luta de classes na mesorregião, tornando-a 

um território em disputa e reconfigurando este espaço. Atualmente o Centro-Sul é o maior 

território transformado pela luta camponesa no estado do Paraná. Essa característica é 

visualizada pela conquista de 108 assentamentos rurais (33,85% do estado), no qual estão 

assentadas 7.511 famílias (40,96% do total estadual), numa área de 170.474 ha que representa 

40,5% das áreas destinadas a assentamentos rurais no estado (DATALUTA, 2015). 

No contexto da conquista de assentamentos rurais na mesorregião Centro-Sul, se 

destacam os 18 municípios que compõem a microrregião geográfica de Guarapuava, dos 

quais, 15 possuem pelo menos um projeto de assentamento. Na microrregião existem 57 

projetos de assentamento (52,77% em relação ao total da mesorregião e 17,86% ao estado), 

somando mais de 100 mil hectares de terras (59,24% da mesorregião e 23,99% do estado), 

que abrigam 4.737 famílias (63% da mesorregião e 25,83% do estado) (DATALUTA, 2015). 

A distribuição da quantidade de assentamentos, famílias e áreas de acordo com os municípios 

e microrregiões que compõem a mesorregião Centro-Sul com a relativa participação no total 

estadual pode ser visualizada na Tabela 6. 
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Tabela 6: Quantidade e participação no percentual estadual de assentamentos rurais, famílias 

assentadas e área nos municípios e microrregiões do Centro-Sul do Paraná – 1981 a 2014 

Mesorregião/Microrregiões 

Municípios/Estado 

Assentamentos Famílias Área (ha) 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Centro-Sul 108 33,85 7.511 40,96 170.474 40,5 

Microrregião de Pitanga 18 5,64 1.042 5,68 24.554 5,83 

Boa Ventura de São Roque 3 0,94 87 0,47 2.391 0,56 

Laranjal 3 0,94 293 1,60 6.110 1,45 

Mato Rico 0 0 0 0 0 0 

Palmital 7 2,19 234 1,27 6.229 1,48 

Pitanga 2 0,62 105 0,57 2.944 0,7 

Santa Maria do Oeste 3 0,94 323 1,76 6.880 1,63 

Microrregião de Guarapuava 57 17,86 4.737 25,83 100.994 23,99 

Campina do Simão 2 0,62 34 0,18 621 0,15 

Candói 6 1,88 248 1,35 4.166 1 

Cantagalo 4 1,25 196 1,07 5.055 1,20 

Espigão Alto do Iguaçu 1 0,31 21 0,11 403 0,09 

Foz do Jordão 0 0 0 0 0 0 

Goioxim 11 3,45 283 1,54 8.289 1,97 

Guarapuava 8 2,50 314 1,71 7.118 1,7 

Inácio Martins 4 1,25 209 1,14 4.481 1,06 

Laranjeiras do Sul 3 0,94 110 0,60 2.267 0,54 

Marquinho 2 0,62 41 0,22 1.382 0,33 

Nova Laranjeiras 3 0,94 214 1,17 3.437 0,81 

Pinhão 4 1,25 198 1,08 5.966 1,42 

Porto Barreiro 0 0 0 0 0 0 

Quedas do Iguaçu 2 0,62 1.148 6,26 24.933 5,92 

Reserva do Iguaçu 3 0,94 174 0,95 4.331 1,03 

Rio Bonito do Iguaçu 3 0,94 1.531 8,35 27.983 6,65 

Turvo 1 0,31 16 0,08 562 0,13 

Virmond 0 0 0 0 0 0 

Microrregião de Palmas 33 10,34 1.732 9,45 44.926 10,67 

Clevelândia 2 0,62 209 1,14 2.486 0,6 

Coronel Domingos Soares 5 1,57 249 1,36 9.036 2,14 

Honório Serpa 11 3,45 389 2,12 9.718 2,31 

Mangueirinha 10 3,13 630 3,43 16.898 4,01 

Palmas 5 1,57 255 1,39 6.788 1,61 

Paraná 326 100 18.775 100 427.423 100 

Fonte: DATALUTA-PR, 2015; INCRA-PR, 2015. Org.: ROOS, 2015. 

 

A espacialização dos assentamentos rurais e das famílias assentadas nos 

municípios do Centro-Sul do Paraná pode ser verificada no Mapa 14. Verifica-se que os 

assentamentos na mesorregião estão distribuídos em três tipos: Projetos de Assentamento 

Estadual (PE), Projetos de Colonização (PC) e Projetos de Assentamento Federal (PA). Os 

PA’s são a maioria dos assentamentos (100), os do tipo PE são cinco, localizados nos 

municípios de Boa Ventura de São Roque (2), Honório Serpa (1), Pitanga (1) e Mangueirinha 

(1) e os do tipo PC são três, localizados nos municípios de Candói, Clevelândia e Coronel 

Domingos Soares. 
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Mapa 14: Assentamentos rurais, famílias assentadas e área na mesorregião Centro-Sul do 

Paraná – 1981 a 2014 
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O expressivo número de assentamentos rurais existentes na mesorregião Centro-

Sul merece esclarecimento. Os dados divulgados pelo INCRA referem-se à Relação de 

Beneficiários (RBs), na qual estão agrupados a regularização fundiária, recuperação de lotes e 

os novos assentamentos rurais criados. Assim, faxinalenses, comunidades quilombolas e 

posseiros que tiveram seus territórios regularizados pelo INCRA, bem como lotes de 

assentamentos já demarcados em que foram sanadas as irregularidades, são considerados 

como novos assentamentos rurais, mascarando assim, a quantidade exata de camponeses que 

são (re) territorializados a partir de áreas retomadas, por estes, do latifúndio/agronegócio. 

Mesmo diante disto é possível afirmar assertivamente que a territorialização do campesinato 

expressa nos dados de assentamentos rurais é fruto da luta camponesa. Pois, sem a pressão 

desta classe, nem mesmo a regularização de seus territórios ocorreria. 

A significativa presença de assentamentos rurais na mesorregião reflete também a 

organização e luta camponesa nos movimentos sociais, sobretudo, no MST. Este é o principal 

movimento que realizou ocupações de terra no Centro-Sul do Paraná, foram 74 (total da 

mesorregião 126), mobilizando 20.169 famílias (total da mesorregião 26.211) no período de 

1988 a 2014 (DATALUTA-PR, 2015). Assim, a territorialização do campesinato nos 

assentamentos rurais é também o processo de territorialização do MST decorrente da 

espacialização da luta pela terra em que os camponeses organizados em movimento 

conquistam frações do território (FERNANDES, 1996). A conquista de um assentamento 

rural, portanto, pode se desdobrar e, no caso da região em apreço se desdobrou, em novas 

lutas e, consequentemente, novas possibilidades de triunfo ao campesinato. Neste contexto é 

preciso salientar que as ocupações e acampamentos foram determinantes para a 

territorialização camponesa na mesorregião, pois, possibilitaram a conquista da terra, 

condição para tal. 

A expressividade da luta camponesa no Centro-Sul do Paraná é realçada pela 

existência dos três maiores projetos de assentamento rural do estado: Ireno Alves dos Santos 

(887 famílias), Marcos Freire (578 famílias) em Rio Bonito do Iguaçu e Celso Furtado em 

Quedas do Iguaçu (1092 famílias). Esses casos específicos, juntamente com o assentamento 

10 de Maio (66 famílias) de Rio Bonito do Iguaçu, serão aprofundados no decorrer deste 

capítulo. 

Na mesorregião está também a maior concentração de áreas indígenas demarcadas 

no Paraná. Sete das 20 áreas demarcadas no estado se encontram no Centro-Sul, 

correspondendo a 71.691,4864 ha, o equivalente a 76% das terras, as quais abrigam 60,29% 

da população indígena residente em reservas (IBGE, 2010; FUNAI, 2013). É interessante a 
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observância de que estas áreas demarcadas, nas quais vivem povos Guarani, Kaingang e Xetá, 

refletem, sobretudo, a expulsão dessas populações de seu território original e seu 

aprisionamento em um espaço delimitado. Assim, a significativa presença indígena na região 

é na verdade um resquício do que outrora fora o território destas populações. Entretanto, 

deve-se atentar que esta parcela do território assegurado aos indígenas, através das reservas, 

só foi conquistada com muita luta e que perante o avanço das relações capitalistas é o que tem 

restado como possibilidade de sobrevivência destas populações. Ressalta-se ainda que, 

atualmente, a conquista de novas reservas está ameaçada perante o ataque dos setores ligados 

ao agronegócio como se constata na mesorregião Oeste do Paraná, na qual a população 

indígena Guarani vem sofrendo sucessivos abusos, principalmente, de vereadores, prefeitos, 

deputados e ruralistas. 

Além de transformar o espaço rural, os tensionamentos do campesinato na 

mesorregião têm desenvolvido outras dimensões para além da conquista da terra, como por 

exemplo, a criação de um campus da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), dentro 

do assentamento Oito de Junho no município de Laranjeiras do Sul. A conquista da 

universidade está inserida no processo de espacialização da luta camponesa nos movimentos 

sociais e é resultante do entendimento de que somente a terra é insuficiente para alçar 

mudanças estruturais na sociedade. 

É neste contexto de desigual distribuição da terra, renda e riqueza; da 

concentração do poder econômico e político, do coronelismo, da violência, de inúmeras 

pessoas vivendo em condições de extrema pobreza, das lutas e conquistas camponesas, que 

conformam a realidade espacial do Centro-Sul paranaense que se inserem os municípios de 

Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu e os respectivos assentamentos: Celso Furtado, 

Ireno Alves dos Santos, Marcos Freire e 10 de Maio, elementos centrais da presente análise. 

Buscar-se-á agora levantar alguns elementos que colaboram na compreensão do espaço, 

principalmente o agrário, dos referidos municípios. 

 

 

3.2 Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu: territórios do latifúndio 

 

Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu são dois municípios pertencentes a 

microrregião geográfica de Guarapuava e a mesorregião Centro-Sul do Paraná (Mapa 2). 

Juntos os municípios possuem um contingente populacional de 44.266 pessoas, sendo que 

46% destas vivem na zona rural (IBGE, 2010). Essa expressiva presença da população rural é 
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decorrente, sobretudo, dos cinco assentamentos rurais existentes nos municípios: Rio Perdido 

(60 famílias) e Celso Furtado (1092 famílias) em Quedas do Iguaçu e Ireno Alves dos Santos 

(887 famílias), Marcos Freire (578 famílias) e 10 de Maio (66 famílias) em Rio Bonito do 

Iguaçu. Em termos absolutos, a população dos referidos municípios é assim composta: em 

Quedas do Iguaçu das 30.605 pessoas, 20.987 vivem na área urbana e 9.618 na zona rural, 

enquanto que em Rio Bonito do Iguaçu, 10.339 pessoas compõem a população rural e 3.322 a 

urbana, totalizando um montante de 13.661 pessoas. Destaca-se a elevada presença da 

população rural em Rio Bonito do Iguaçu, compondo mais de 75% do total populacional, 

resultante do processo de “recampesinização” ocorrido com a luta pela terra. 

Ambos os municípios, Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu, ilustram as 

características de exploração, subordinação e desigualdades socioeconômicas assentadas na 

perpetuação das relações latifundiárias na mesorregião Centro-Sul do Paraná. A análise de 

alguns indicadores sociais permite a constatação do quão acentuada são as disparidades 

presentes nestes municípios, entretanto, ao menos duas ressalvas são necessárias ao conjunto 

de dados socioeconômicos apresentados na sequência, sob o risco de algumas privações 

metodológicas (propositais ou não), levarem a desconsideração, do importante papel dos 

assentamentos rurais conquistados nos referidos municípios e da consequente 

recampesinização. O primeiro é entender que tal situação de disparidade social precisa ser 

compreendida considerando os processos históricos que conduziram as desigualdades 

regionais em que os municípios estão inseridos. Nesse sentido, a superação de tal condição 

depende de amplas mudanças na base estrutural da sociedade (os assentamentos rurais são 

partes destas mudanças, mas não a totalidade), e também de um processo histórico gradual. O 

segundo ponto é compreender que as metodologias para tais levantamentos, com destaque 

para o IDH-M, como já destacado, estão assentadas num conjunto de dados com natureza 

urbana, muitos dos quais, insuficientes para captar a série de complexas e virtuosas dinâmicas 

do campesinato, como o autoconsumo, por exemplo. Outra fragilidade das referidas 

metodologias, conforme destacado por Paulino (2006), é a utilização do parâmetro da renda 

monetária como indicador da viabilidade econômica em estudos que envolvem populações 

camponesas, sobretudo, em municípios que possuem assentamentos rurais. Por fim, 

considerando a importância dos assentamentos rurais para além dos marcos da referência 

burguesa do que seriam empreendimentos econômicos de sucesso (PAULINO, 2006), 

destaca-se o estudo de Santos (2014), o qual é alvissareiro em destacar a evolução dos 

indicadores socioeconômicos para o município de Rio Bonito do Iguaçu em decorrência da 

instalação dos assentamentos rurais.  
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Considerando a relevância das restrições apontadas e a inexistência de outros 

dados que melhor ajudem a captar as dinâmicas do campesinato extremamente expressivas 

nos municípios de Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu, recorre-se a alguns indicadores 

socioeconômicos, a fim de, contextualizar as disparidades produzidas historicamente nos 

municípios em evidência. Os dados do IDH-M revelam que os municípios supracitados estão 

abaixo da média nacional e estadual em relação a este índice, respectivamente 0,727 e 0,749. 

Quedas do Iguaçu apresenta um IDH-M de 0,681, enquanto que para Rio Bonito do Iguaçu 

este indicador é de 0,629, índices que deixam os municípios em posições desfavoráveis no 

ranking do IDH-M no estado do Paraná, respectivamente 295 e 383 (PNUD; IPEA; FJP, 

2013).  

Ao observar a renda familiar per capita, fator considerado pelo governo federal 

para a inclusão nos programas sociais, verifica-se que em Quedas do Iguaçu 1.773 famílias, 

18,3% do total municipal se enquadram na linha de pobreza, pois recebem menos de R$ 

140,00 per capita. Destas, 1.199 famílias vivem em condições de extrema pobreza, recebendo 

o inferior a R$ 70,00 mensais per capita. Essa elevada concentração de famílias pobres se 

acentua ao averiguar que, em julho de 2010, 1/3 das famílias possuíam renda familiar mensal 

per capita menor que R$ 255,00, ou seja, menor que meio salário mínimo. 

Em Rio Bonito do Iguaçu esses indicadores são ainda mais acentuados. 42,6% das 

famílias viviam, em 2010, com renda per capita mensal inferior a R$ 255,00, sendo que, 

6,5% das famílias possuíam rendimento inferior a R$ 70,00 e 5,3% não obtiveram nenhum 

rendimento no mês da pesquisa. A Tabela 7 apresenta o conjunto de famílias distribuídas por 

faixa de rendimento para os municípios de Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu e para o 

estado do Paraná. É possível, a partir da análise da Tabela 7, verificar que os indicadores 

municipais são mais aguçados que os estaduais, revelando a superioridade que os referidos 

municípios ocupam no contexto das desigualdades na distribuição da renda. Esta 

concentração de famílias vivendo em condições de pobreza é característica do processo de 

ocupação e incorporação dos municípios, no qual, a concentração fundiária foi a principal 

marca. Soma-se ao latifúndio a mecanização agrícola que intensificou os processos de 

expulsão dos camponeses das áreas rurais de Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu 

acarretando numa maior concentração de riquezas, consequentemente, poder econômico e 

político. 
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Tabela 7: Número de famílias residentes em domicílios particulares segundo faixa de 

rendimento familiar per capita, Quedas do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu e Paraná – 2010 

MUNICÍPIOS 

ESTADO 

FAMÍLIAS POR FAIXA DE RENDIMENTO15 (R$ - JULHO DE 2010) 

Sem 

rendimentos 

e sem perfil 

de extrema 

pobreza16 

Sem 

rendimentos 

e com perfil 

de extrema 

pobreza 

Até 70 70 a 140 140 a 255 > 255 Total 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Quedas  

do Iguaçu 

119 1,2 600 6,2 599 6,2 574 5,9 1.455 15 6.372 65,6 9.719 100 

Rio Bonito  

do Iguaçu 

17 0,4 217 5,3 266 6,5 439 10,7 821 20,1 2.325 56,9 4.084 100 

Paraná 64.880 1,9 56.790 1,6 47.985 1,4 106.330 3 384.387 11 2.840.824 81,1 3.501.196 100 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 (microdados da amostra Famílias e Domicílios - base disponibilizada 

em 17/10/2012); Elaboração: IPARDES, 2012; Organização: ROOS, 2013. 

 

A propriedade da terra concentrada e a existência de muitas famílias expropriadas 

e expulsas do campo fazem os municípios de Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu se 

destacarem nos conflitos por terra no Centro-Sul paranaense e no estado. Estes dois 

municípios se constituem como um centro de luta dos camponeses vinculados aos 

movimentos sociais, especialmente, ao MST. Conforme já mencionado anteriormente, 

existem cinco assentamentos rurais nos municípios, dois em Quedas do Iguaçu (Celso Furtado 

e Rio Perdido) e três em Rio Bonito do Iguaçu (Ireno Alves dos Santos, Marcos Freire e 10 de 

Maio), todos provenientes da organização camponesa em torno do MST. Ressalta-se ainda, a 

expressiva proporção no número total da população dos municípios que os camponeses 

assentados representam: em Quedas do Iguaçu os camponeses assentados representam 15% da 

população (11,82% das famílias) e, em Rio Bonito do Iguaçu 46% da população (38,5% das 

famílias).  

Além dos assentamentos rurais mencionados em Quedas do Iguaçu há duas áreas 

ocupadas pelos camponeses do MST, que desde 2006 aguardam a destinação das terras para 

                                                           
15

 De acordo com os critérios do Cadastro Único dos Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal: R$ 

70,00 corresponde à linha de extrema pobreza; R$ 140,00 correspondem à linha de pobreza e inclusão no 

Programa Bolsa Família; e R$ 255,00 correspondem a ½ salário mínimo na data do Censo. 
16

 Segundo a nota do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), nem todas as pessoas em 

domicílios sem rendimento, identificadas pelo IBGE (2010), têm o perfil de extrema pobreza. Algumas apenas 

não tiveram rendimentos no mês da entrevista. Para tanto, o MDS solicitou ao “IBGE que realizasse um 

recorte para incluir apenas as pessoas residentes em domicílios com perfil de maior probabilidade de se 

encontrar em extrema pobreza. Os critérios adotados para estimar esta parcela da população dentre os sem 

rendimentos foram os seguintes: 1) sem banheiro de uso exclusivo; ou 2) sem ligação com rede geral de esgoto 

ou pluvial e não tinham fossa séptica; ou 3) em área urbana sem ligação à rede geral de distribuição de água; 

ou 4) em área rural sem ligação à rede geral de distribuição de água e sem poço ou nascente na propriedade; ou 

5) sem energia elétrica; ou 6) com pelo menos um morador de 15 anos ou mais de idade analfabeto; ou 7) com 

pelo menos três moradores de até 14 anos de idade; ou 8) pelo menos um morador de 65 anos ou mais de 

idade.” (BRASIL, 2011, p. 02-03). 
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assentamento. Trata-se da fazenda Rio Grande e Agropecuária Três Elos
17

, ocupadas em sua 

maioria, por famílias excedentes do assentamento Celso Furtado.  

A significativa presença de camponeses vinculados a movimentos de luta pela 

terra rural nos municípios de Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu, reflete na 

organização e luta de outras esferas da sociedade, como é o caso do Movimento dos Sem-Teto 

em Quedas do Iguaçu. Em 2012 este movimento ocupou dois terrenos no centro urbano do 

referido município, um pertencente ao governo do estado e outro que possui a posse 

contestada. Além destas áreas, há outra ocupada pelo Movimento dos Sem Teto, em anos 

anteriores, no bairro Tarumã.  

O fato dos municípios de Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu se 

constituírem como centro de luta dos movimentos sociais é em reação ao processo de 

ocupação territorial destes e da mesorregião Centro-Sul. A predominância do latifúndio é, 

desde o início da ocupação até os dias atuais, a principal característica destes municípios. 

Considera-se, portanto, que a forma como a terra é apropriada, distribuída ou concentrada é 

fundamental na constituição sócio-espacial, para tanto, a estrutura fundiária e a importância 

desta na constituição da questão agrária, são centrais na análise de determinado território.  

A análise da estrutura fundiária dos municípios de Rio Bonito do Iguaçu e Quedas 

do Iguaçu através do índice de Gini é reveladora da irregular distribuição da terra nos 

municípios. Em 2011 o índice de Gini para Rio Bonito do Iguaçu era de 0,635, enquanto que 

Quedas do Iguaçu ocupava, neste mesmo ano, o 5º lugar no estado em termos de concentração 

fundiária com 0,856, ficando atrás apenas dos municípios de Tijucas do Sul (0,859), Campina 

Grande do Sul (0,890), Morretes (0,891) e Itaperuçu (0,895) (INCRA, 2011). Portanto, a 

concentração da terra nos municípios estudados, especialmente em Quedas do Iguaçu é 

altíssima. Os dados referentes ao índice de Gini estão espacializados para o Paraná, com 

destaque à mesorregião Centro-Sul no Mapa 15. 

 

 

 

 

                                                           
17

 As duas áreas são próximas ao assentamento Celso Furtado e nelas foi montado o acampamento Che Guevara, 

com cerca de 150 famílias. Está em tramitação no INCRA um processo para a arrecadação das referidas áreas, 

pois há dúvidas quanto a posse e indícios de que as mesmas sejam de propriedade do Estado, pois aqueles que 

se dizem “proprietários” (Darceu Ribeiro de Andrade e seu irmão Dirceu Ribeiro de Andrade), não possuem a 

matrícula do imóvel. Entretanto, em novembro de 2012 o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) aprovou um 

pedido de intervenção federal para a desocupação dos imóveis. O pedido diz respeito à resistência do governo 

estadual em efetuar a desocupação das áreas (STJ, 2012).  
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Mapa 15: Índice de Gini da estrutura fundiária do Paraná – 2011 

 
 

Utilizando os dados da estrutura fundiária do INCRA (2011)
18

, representados na 

Tabela 8, é possível verificar a distribuição dos imóveis segundo os estratos de áreas para os 

municípios de Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu. Constata-se que o primeiro possui 

                                                           
18

 É necessário cautela em relação à utilização dos dados da estrutura fundiária coletados pelo INCRA. O 

Cadastro de Imóveis Rurais do INCRA é abastecido com dados de natureza declaratória, não havendo 

nenhuma forma de confirmação das informações, especialmente junto a cartórios de registro de imóveis. É 

necessária também a observância de que os dados do INCRA comportam o caráter jurídico da estrutura 

fundiária, assim um imóvel pode ser uma propriedade ou uma posse. O IBGE, por outro lado, retrata os 

estabelecimentos agropecuários a partir da ocupação deste espaço e não pelo caráter jurídico das terras. 
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duas propriedades (0,12% do total), que se enquadram no estrato acima de 20.000 ha e 

concentram quase 54% das terras. Já os imóveis com menos de 100 ha, ocupados 

predominantemente pelo campesinato, respondem a 96% do total, entretanto ocupam apenas 

21,97% das terras. Esses dados são reveladores da atual situação fundiária desigual do 

município de Quedas do Iguaçu, além disso, sinalizam que anteriormente à criação dos 

assentamentos Celso Furtado (23.000 ha) e Rio Perdido (1.200 ha) a concentração era maior e 

que estes contribuíram na redemocratização da terra. 

 

Tabela 8: Estrutura fundiária dos municípios de Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu – 

2011 

Classes de área  

(em ha) 

QUEDAS DO IGUAÇU RIO BONITO DO IGUAÇU 

Nº 

de Imóveis 
% Área (ha) % 

Nº 

de Imóveis 
% Área (ha) % 

Menos de 1 41 2,38 17,6558 0,01 1 0,06 0,6 0,0008 

1 a menos de 2 32 1,9 45,1503 0,03 6 0,34 8,3637 0,012 

2 a menos de 5 258 15 928,5998 0,74 101 5,8 372,0163 0,54 

5 a menos de 10 330 19,17 2.404,61 1,92 166 9,53 1.242,44 1,81 

10 a menos de 25 696 40,44 11.477,28 9,15 1.208 69,4 20.541,87 30 

25 a menos de 50 229 13,31 7.802,04 6,22 154 8,84 5.377,58 7,85 

50 a menos de 100 71 4,12 4.858,65 3,9 64 3,68 4.508,98 6,6 

100 a menos de 200 30 1,74 3.859,19 3,08 28 1,61 3.700,20 5,4 

200 a menos de 500 19 1,1 5.673,40 4,52 8 0,46 2.277,20 3,32 

500 a menos de 1000 8 0,46 5.243,40 4,18 1 0,06 997,6 1,45 

1000 a menos de 2000 3 0,17 4.185,50 3,34 2 0,11 2.405 3,51 

2000 a menos de 2500 1 0,06 2.046,50 1,63 0 0 0 0 

2500 a menos de 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 

5000 a menos de 10000 1 0,06 9.229 7,36 0 0 0 0 

10000 a menos de 20000 0 0 0 0 2 0,11 27.078,40 39,52 

20000 e mais 2 0,12 67.632,60 53,93 0 0 0 0 

TOTAL 1.721 100 125.403,58 100 1.741 100 68.510,25 100 

Fonte: INCRA, 2011. 
 

A estrutura fundiária de Rio Bonito do Iguaçu apresenta semelhanças com a do 

município descrito anteriormente. Duas propriedades (0,11% do total) possuem mais de 

10.000 ha e concentram mais de 39% da área, ao tempo que os 1.700 imóveis até 100 ha 

(97%), ocupam cerca de 47% das terras. Esta disparidade já foi bem maior, entretanto, a partir 

de 1996 a luta dos camponeses transformou quase 28.000 ha de território do latifúndio em 

território camponês com a conquista de três assentamentos: Ireno Alves dos Santos (1997), 

Marcos Freire (1998) e 10 de maio (2005). Esse fato é reforçado com a constatação de que 

69% dos imóveis (1.208) encontram-se no estrato de 10 a menos de 25 ha ocupando 30% das 

terras do município. Portanto, através da organização e luta o campesinato tem conquistado 

territórios lutando contra a ordem dominante imposta pelo sistema capitalista, assim 

“recampesinando” diversas partes do território nacional. 



155 

 

 

 

Os dados da estrutura fundiária possuem importante dimensão política ao revelar, 

por exemplo, a concentração/desconcentração da terra e os respectivos estratos em que esta é 

mais adensada. Em relação aos dados da estrutura fundiária coletados pelo INCRA existe uma 

dimensão política que precisa ser observada: os possíveis desvios que os mesmos podem 

conter devido a sua natureza declaratória, principalmente, em relação ao tamanho da área dos 

imóveis rurais. São diversos os objetivos que a declaração superior ou inferior à área real 

pode ter, entre eles: diminuição de impostos, omissão de terras improdutivas, grilagem de 

terras, ampliação de crédito rural junto a instituições financeiras e assim a captação da renda 

da terra sem realmente possuí-la, manutenção de influência política através da “detenção” de 

poder econômico etc. 

Quanto aos dados do INCRA para o município de Quedas do Iguaçu, há 

divergências com a realidade. A área territorial do município compreende 821,503 km
2
 o que 

representa 82.150,3 ha, sem a exclusão das porções urbanas. Contudo a soma da área dos 

imóveis rurais contidos no cadastro do INCRA é de 125.403, 58 ha, ou seja, 43.253,28 ha a 

mais do total do território municipal. Entende-se que há um desvio nos dados declarados ao 

INCRA pelos proprietários, possivelmente, essa declaração superior à área real está 

relacionada a especulação fundiária e captação da renda da terra através de financiamentos 

diversos.  

Todavia, essas práticas ilegais de omissão dos dados reais, não inutilizam os 

dados coletados pelo INCRA. Primeiramente porque por mais numerosas que sejam as 

irregularidades elas não se aplicam a maioria dos detentores de imóveis. Em segundo lugar, a 

análise desses dados da estrutura fundiária permite compreender o caráter rentista e político 

que a propriedade da terra assume. A existência de “beliches fundiários” (informação 

verbal)
19

, evidencia que a propriedade da terra é instrumento de burla e, tal prática, revela que 

mesmo sem produzir e até sem existir fisicamente, ou seja, a simples posse de um documento 

enriquece seu proprietário. A constatação de irregularidades no caso de Quedas do Iguaçu 

demonstra, portanto, o jogo político e econômico em que a posse da terra está inserida e o uso 

que o latifúndio faz desta para se apropriar do conjunto da renda produzida pela sociedade.  

Embora as diferentes metodologias adotadas para coleta e sistematização dos 

dados da estrutura fundiária não sejam o desígnio deste trabalho, a importância da análise da 

apropriação, distribuição e concentração da terra no estudo da questão agrária torna inevitável 

                                                           
19

 Termo utilizado por Ariovaldo Umbelino de Oliveira na conferência: “A Atualidade da Questão Agrária”, 

proferida durante o VI Seminário Estadual de Estudos Territoriais (SEET)/I Jornada de Pesquisadores da 

Questão Agrária no Paraná (JPQA-PR), em Curitiba, Agosto de 2013. 



156 

 

 

 

a observação dos dados do IBGE. Estes utilizam metodologia diferente do INCRA, tanto na 

coleta quanto na sistematização dos dados. O IBGE, nos censos agropecuários, define os 

estabelecimentos agropecuários como: 

 

[...] toda unidade de produção dedicada, total ou parcialmente, a atividades 

agropecuárias, florestais e aquícolas, subordinada a uma única 

administração: a do produtor ou a do administrador. Independente de seu 

tamanho, de sua forma jurídica ou de sua localização em área urbana ou 

rural, tendo como objetivo a produção para subsistência e/ou para venda, 

constituindo-se assim numa unidade recenseável. (IBGE, 2012, não pag.). 

 

Os dados do IBGE também possuem origem declaratória, mas como possuem 

natureza de recenseamento e não implicam em impostos ou eventuais vantagens, 

possivelmente, a omissão ou adulteração de informações sejam menores. Em relação à 

sistematização dos dados, o IBGE apresenta um detalhamento maior nos estratos de área 

inferiores, enquanto que nos superiores há supressão de informações em comparação aos 

dados apresentados pelo INCRA. Outro elemento a ser destacado na metodologia utilizada 

pelo IBGE é o fato deste desidentificar com o caractere “X” a área dos estratos que possuem 

menos de três estabelecimentos. Essa omissão dos dados serve, sobretudo, para esconder do 

conjunto da sociedade a área das grandes propriedades, as quais concentram inúmeras 

extensões de terra, na maioria das vezes, terras griladas e que não cumprem a sua função 

social. 

A diferença fundamental entre a metodologia adotada pelo INCRA e aquela que é 

a base dos Censos Agropecuários, a do IBGE, é que os dados do primeiro comportam a 

propriedade jurídica da terra, enquanto que os do segundo são relativos a unidade de 

exploração econômica, denominada de estabelecimento. Ou seja, o INCRA levanta 

informações sobre a unidade de propriedade, o imóvel; já o IBGE considera a unidade de 

produção, o estabelecimento. Assim, os dados do primeiro expressam o grau de concentração 

da propriedade da terra já os do segundo o grau de concentração do uso. 

 

[...] a diferença fundamental entre propriedade e estabelecimento é que a 

primeira expressa claramente o grau de concentração da propriedade da 

terra, enquanto o segundo explicita o grau de concentração do uso, leia-se de 

controle definido pela atividade econômica, e que pode não coincidir com a 

primeira em vista de modalidades contratuais de acesso provisório, que não 

interferem na propriedade efetiva, como arrendamento, parceria, cessão 

temporária, entre outras. [...] Logo, um imóvel pode conter vários 

estabelecimentos, situação que minimiza a concentração da terra. 

(PAULINO; ALMEIDA, 2010, p. 13). 
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Tendo este panorama, vamos à análise dos dados da estrutura fundiária dos 

municípios de Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu coletados pelo IBGE. Os dados 

apresentados pelo IBGE apontam que as terras ocupadas no município de Quedas do Iguaçu 

perfazem um total de 79.063,37 ha, dos quais 43,24% estão concentradas em três 

estabelecimentos (0,12%), localizados nos extratos acima dos 1000 ha. Enquanto isso, 

95,56% dos estabelecimentos se encontra nas camadas de até 100 ha e possuem 40,38% da 

área. Considerando que o principal assentamento do município, o Celso Furtado, foi criado 

em 2004, deduz-se que a concentração de terras era ainda maior em anos anteriores. 

Em Rio Bonito do Iguaçu a situação atual é pouco mais amena em relação ao 

município de Quedas do Iguaçu, devido, sobretudo, aos três assentamentos existentes no 

município. Entretanto a posse da terra em Rio Bonito do Iguaçu também está concentrada, 

pois, 21,73% dela estão nos estratos superiores a 100 ha, atingindo apenas 1,62% dos 

estabelecimentos. Isso sem estimar os imóveis que possivelmente não foram declarados ao 

IBGE, já que o município possui uma superfície total de 74.612,1 ha, dos quais 45. 656, 23 ha 

aparecem nos dados do IBGE. A Tabela 9 demonstra os dados da estrutura fundiária segundo 

os respectivos extratos para os municípios de Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu. 

 

Tabela 9: Estrutura fundiária dos municípios de Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu – 

2006 

Classes de área 

(em ha) 

QUEDAS DO IGUAÇU RIO BONITO DO IGUAÇU 

Nº 

Estab. 
% 

Área 

(ha) 
% 

Nº 

Estab. 
% 

Área 

(ha) 
% 

Mais de 0 a menos de 0,1 1 0,04182 X X 9 0,34014 0,44 0,00096 

De 0,1 a menos de 0,2 7 0,29276 0,92 0,00116 9 0,34014 1,17 0,00256 

De 0,2 a menos de 0,5 9 0,37641 2,79 0,00353 11 0,41572 3,59 0,00786 

De 0,5 a menos de 1 132 5,5207 81,92 0,10361 12 0,45351 7,65 0,01676 

De 1 a menos de 2 36 1,50565 48,98 0,06195 45 1,70068 51,89 0,11365 

De 2 a menos de 3 122 5,10247 314,67 0,398 64 2,41875 147,67 0,32344 

De 3 a menos de 4 51 2,133 179,3 0,22678 35 1,32275 110,21 0,24139 

De 4 a menos de 5 76 3,17859 366,38 0,4634 56 2,1164 255,06 0,55865 

De 5 a menos de 10 242 10,12129 1.905,18 2,40969 167 6,31141 1.223,15 2,67904 

De 10 a menos de 20 1.261 52,73944 16.043,47 20,29191 1.664 62,88738 24.053,34 52,68359 

De 20 a menos de 50 277 11,58511 8.187,99 10,35624 223 8,42782 6.303,10 13,80556 

De 50 a menos de 100 71 2,96947 4.793,54 6,06291 53 2,00302 3.577,13 7,83492 

De 100 a menos de 200 22 0,92012 3.183,90 4,02702 28 1,0582 3.737,57 8,18633 

De 200 a menos de 500 19 0,79465 5.321,24 6,73035 12 0,45351 3.592,50 7,86859 

De 500 a menos de 1000 7 0,29276 4.447,96 5,62582 2 0,07559 X X 

De 1000 a menos de 2500 2 0,08365 X X 1 0,03779 X X 

De 2500 e mais 1 0,04182 X X 0 0 0 0 

Produtor sem área 55 2,30029 0 0 255 9,63719 0 0 

TOTAL 2.391 100 79.063,37 100 2.646 100 45.656,23 100 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 2006. Nota: o IBGE desindentifica, com o caractere X, os dados das 

Unidades Territoriais com menos de 3 (três) informantes. 
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Embora apresentem divergências de metodologias, refletindo no resultado final, 

ambos os dados do INCRA e do IBGE, evidenciam que a posse da terra nos municípios de 

Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu é concentrada. Esta concentração é fruto do 

processo histórico de apropriação das terras que conformam estes municípios. A história de 

ambos os municípios, assim como de todo o Centro-Sul paranaense, é a da concentração 

fundiária através da apropriação de terras devolutas com o consentimento do Estado. Este fato 

fica evidente ao analisarmos a cadeia dominial dos imóveis: Rio das Cobras e Pinhal Ralo
20

, 

principais glebas de terras que viriam a formar, respectivamente, Quedas do Iguaçu e Rio 

Bonito do Iguaçu.  

A gleba Rio das Cobras, principal imóvel que conformou o município de Quedas 

do Iguaçu foi, no final do século XIX, concedida gratuitamente à Companhia Estrada de Ferro 

São Paulo Rio Grande (CEFSPRG), sendo este privilégio revalidado em 1913 

(BERNARDES, 1953; MYSKIW, 2002; SILVA, 2002; ARAUPEL, 2013). A finalidade de 

tal cessão era a construção de estrada ligando Guarapuava a Foz do Iguaçu (COLNAGHI, 

1984). Na década de 1930, o imóvel Rio das Cobras que conformava um montante de 63.004 

ha, coberto por matas virgens compostas de vastas e abundantes zonas de pinhais e madeiras 

de Lei além de vários trechos de taquaruçu (SILVA, 2002), foi repassado a Companhia 

Colonizadora e Mercantil Paranaense S/A, a qual foi criada para promover o “povoamento” 
21

 

e colonização daquele território. 

A partir de então, a colonizadora deu início a um processo de povoamento do 

imóvel, realizando influente propaganda para atrair migrantes de origem polonesa que 

residiam, sobretudo, no Rio Grande do Sul, embora houvesse casos de pessoas que migraram 

diretamente da Polônia. Instalou-se assim, a colônia Jagoda
22

. O projeto de povoamento e 

ocupação feito pela empresa colonizadora centrou-se na venda de pequenos lotes que 

variavam entre 10 e 20 ha às famílias migrantes (SILVA, 2002; BERTOLLO, 2007). Assim, 

na colônia Jagoda foi se constituindo uma agricultura camponesa, pois muitos dos migrantes 
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 Ambos os imóveis (Rio das Cobras e Pinhal Ralo) faziam parte do Distrito de Laranjeiras do Sul, que por sua 

vez, pertencia ao município de Guarapuava. A partir de 1945, passaram a pertencer ao município de 

Laranjeiras do Sul com o desmembramento e emancipação deste. Posteriormente, em 1955, o imóvel Rio das 

Cobras foi a principal gleba de terras da qual se originou o distrito de Campo Novo, futuro município de 

Quedas do Iguaçu. Já o imóvel Pinhal Ralo constituiu grande parte dos atuais municípios de Rio Bonito do 

Iguaçu e Nova Laranjeiras, ambos emancipados de Laranjeiras do Sul em 1992 e 1990, respectivamente, além 

do próprio município de Laranjeiras do Sul. 
21

 É sempre salutar a lembrança de que essas áreas eram habitadas por populações indígenas, sobretudo, pelos 

Kaingang, que com o avanço das frentes colonizadoras foram perdendo seu território e resignados a política 

estatal das reservas.  
22

 Jagoda, em polonês, significa fruto. Foi uma estratégia de marketing lançada pela colonizadora para atrair os 

migrantes. 
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eram camponeses que visualizaram na migração ao Paraná a possibilidade de superação das 

dificuldades enfrentadas para a manutenção da família no Rio Grande do Sul. Essa migração 

foi motivada pela escassez das terras que não permitiam a sobrevivência das numerosas 

famílias camponesas, somada ao menor custo que as terras do Centro-Sul do Paraná possuíam 

em relação às do estado do Rio Grande do Sul.  

Embora ocorresse o estabelecimento de uma agricultura camponesa esta não 

resultou na partilha equitativa das terras que pertenciam ao imóvel Rio das Cobras. Segundo 

Bernardes (1953), em 1940, dos 63.004 ha que conformavam o imóvel Rio das Cobras, 

apenas uma área de 14.894 ha estava medida e em início de ocupação pela colônia Jagoda. É 

visível, portanto, que a maior parte das terras do imóvel se manteve concentrada e, em 1944, a 

Companhia Colonizadora e Mercantil Paranaense S/A, às transferiu, juntamente com o 

remanescente dos lotes demarcados da mesma área, a José Ermírio de Moraes e Paulo Pereira 

Ignácio, fundadores do grupo Votorantim. A área transferida ao grupo Votorantim somou 

mais de 50.000 ha de acordo com os levantamentos realizados por Silva (2012) junto aos 

cartórios de registro de imóveis.  

A título de incorporação de capital os donos do grupo Votorantim transferiram, 

em 1945, o imóvel Rio das Cobras à Companhia Agrícola e Industrial do Iguaçu cuja razão 

social foi alterada para Companhia de Papel e Celulose do Iguaçu. Silva (2002) relata o 

descontentamento dos primeiros migrantes vindos para a colônia Jagoda para com esta última 

companhia:  

 

[...] [a] Cia de Papel e Celulose Iguaçu, com muitos rodeios, explicava que 

não iria vender as terras para o povo, que não iriam colonizar, que para as 

atividades deles a colônia ainda era pequena para o que eles pretendiam 

fazer... Segundo eles iriam montar fábricas de celulose e grandes fazendas o 

que nunca fizeram... (SILVA, 2002, p. 17). 

 

Ainda segundo Silva (2002), os fatos acima mencionados, somados à migração 

contínua e ao contingente de pessoas em busca de terras que já se encontravam na colônia 

Jagoda, levaram a ocupação de terras devolutas dando origem a algumas comunidades do 

atual município de Quedas do Iguaçu.  

Em 1972 a Companhia de Papel e Celulose do Iguaçu foi dissolvida e extinta. 

Todo o patrimônio desta, ativo e passivo, inclusive o imóvel Rio das Cobras, foi repassado a 

título de sucessão universal para a empresa Giacomet Indústria e Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda., acionista da extinta companhia (ARAUPEL, 2013). Desde então 

ocorreram sucessivas mudanças na razão social da Giacomet, mas que não acarretaram na 



160 

 

 

 

perda da gleba Rio das Cobras nem em mudanças na estrutura fundiária concentrada que esta 

pressupõe.  

Nesse ínterim também se insere a formação da fazenda Pinhal Ralo a partir do 

imóvel de mesmo nome. A gleba Pinhal Ralo, que possuía mais de 49.000 ha, cobertos por 

densa floresta de Araucária angustifólia inicialmente foi objeto de posse de Maximiano e 

Ponciana Nogueira (GALERA, 2007; SILVA, 2012). Os herdeiros destes transferiram os 

direitos a Luis Vicente de Souza Queiroz e devido à morte deste último, o imóvel foi 

repassado à sua mãe Francisca Paula de Souza Queiroz, a Baronesa de Limeira (SILVA, 

2012). Em 1913 a posse sobre o referido imóvel foi legitimado aos herdeiros da baronesa de 

Limeira pelo presidente do estado do Paraná Carlos Cavalcante de Albuquerque (SILVA, 

2012).  

Percebe-se que o imóvel Pinhal Ralo, assim como o Rio das Cobras, foi 

apropriado irregularmente e, posteriormente, “regularizado” pelo governo estadual em prol 

dos latifundiários. Ou seja, a apropriação das terras do Centro-Sul paranaense, aqui 

analisadas, percorre o caminho das tramas e promíscuas relações estabelecidas entre o Estado 

e a conservação do latifúndio, seja pela concessão de extensas áreas a empresas ou 

particulares ou pela legitimação de extensas áreas devolutas apossadas irregularmente. É 

necessária a observação que quando se trata da manutenção do latifúndio, o princípio 

estabelecido pela Lei de Terras de 1850 (Lei Nº 601), em que as aquisições de terras devem 

ocorrer pela compra, é ignorado.  

Dando sequência a análise da cadeia dominial do imóvel Pinhal Ralo, verifica-se 

que o mesmo foi repassado pelos sucessores da Baronesa de Limeira, a José Ermírio de 

Moraes e Paulo Pereira Ignácio que a título de incorporação de capital cederam o imóvel à 

Companhia de Papel e Celulose do Iguaçu na década de 1940. Em 1972, as terras localizadas 

entre os Rios Iguaçu, Xagu, Arroio Troca Pernas e Rio das Cobras, que conformavam os 

49.881, 97 ha do imóvel Pinhal Ralo foram, com o fim Companhia de Papel e Celulose do 

Iguaçu, transferidas para a Giacomet Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. 

(SILVA, 2012).  

A formação da empresa Giacomet remonta à década de 1970, com a união de dois 

grupos do ramo madeireiro: a Madeireira Giacomet S. A. e a Marodin Exportação S. A., 

formando no Rio Grande do Sul, a então denominada Giacomet Indústria e Comércio de 

Produtos Agropecuários Ltda., que posteriormente, passou a se chamar Giacomet-Marodin 

Indústria de Madeiras S. A. Esta empresa se apoderou, portanto, dos imóveis: Rio das Cobras 

e Pinhal Ralo, constituindo o maior latifúndio em terras contínuas do sul do Brasil. Tratava-se 
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de mais de 100 mil hectares, cobertos, quase em sua totalidade, por densas florestas de 

Araucária e madeiras de Lei, distribuídos entre os municípios de Quedas do Iguaçu, Rio 

Bonito do Iguaçu, Espigão Alto do Iguaçu e Nova Laranjeiras (Figura 1). Mesmo a área 

original passando por alguns desmembramentos, na década de 1970, o latifúndio em questão, 

manteve uma superfície que ultrapassava os 87 mil ha. À vista disso, fica evidente que os 

primórdios do latifúndio Giacomet remetem às concessões de terras devolutas feitas pelo 

Estado do Paraná.  

 

Figura 1: Terras que conformavam o latifúndio Giacomet-Marodin 

 
Fonte: Boletim FAEP. Disponível em www.faep.com.br. Acesso em 15 de Fevereiro de 2009. 

 

Pelas dimensões que as terras da Giacomet-Marodin ocupavam é possível inferir o 

grau de influência político, econômico e de poder que a empresa detinha e detêm, ainda hoje, 

sobre a região, sobretudo, em Quedas do Iguaçu onde além de enormes extensões de terras a 

empresa instalou e mantém complexo de serrarias e unidades de manufaturados voltadas ao 

beneficiamento madeireiro
23

. Além disso, é no município citado que a Giacomet-Marodin 

possui sua sede no Paraná e no ano de 2012 ocupava 12,85% da área total deste município 

(ARAUPEL, 2012). De acordo com dados publicados no documento “Resumo Público do 

Plano de Manejo” (ARAUPEL, 2012) a Araupel detém, ainda, quase 31 mil ha ocupando 

mais de 10% da área dos quatro municípios, nos quais as terras estão distribuídas. A Tabela 

10 apresenta a distribuição das terras da Araupel por imóvel e por município, evidenciando a 

parcela territorial de cada município que é de domínio da empresa. A Figura 2 ilustra as atuais 

áreas da Araupel e a ocupação destas. 

                                                           
23

 Em 1997 a empresa iniciou a operação de uma fábrica de celulose e papel cartão em Quedas do Iguaçu. 

Entretanto, em 2002, esta produção foi encerrada e a fábrica de celulose e papel cartão vendida para a 

Braspelc. Posteriormente a mesma fábrica retornou a Araupel devido ao descumprimento contratual, sendo 

revendida à Iberkraft. 
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Tabela 10: Área da Araupel por município e porcentagem de participação – 2012 

IMÓVEL MUNICÍPIO ÁREA (ha) % 
MUNICÍPIO 

(km
2
) 

% 
TOTAL 

IMÓVEL (ha) 
% 

Rio das Cobras 

Quedas do Iguaçu 10.560,41 34,16 821,503 12,85 

10.727,45 34,7 Espigão Alto do 

Iguaçu 
167,04 0,54 326,44 0,51 

Pinhal Ralo 
Nova Laranjeiras 11.131,00 36 1.145,49 9,72 

20.187,62 65,3 
Rio Bonito do Iguaçu 9.056,62 29,3 746,121 12,14 

TOTAL 30.915,07 100 3.039,553 10,17 30.915,07 100 

Fonte: Araupel, 2012. Org.: ROOS, D. 2013. 

 

Figura 2: Terras que atualmente conformam o latifúndio Araupel
24

 

 
Fonte: Araupel, 2012. Org./Adapt.: ROOS, D. 2013. 

 

Em relação ao poder que a Araupel conserva, principalmente, no município de 

Quedas do Iguaçu é ilustrativo o fato de que diversos terrenos para a construção de obras 

públicas foram doação da então Giacomet-Marodin. São exemplares os casos dos terrenos da 

rodoviária municipal, do aterro sanitário, do Batalhão de polícia militar (que também teve o 

prédio construído pelo latifúndio), e, mais recentemente, a doação de terreno para a 

construção do campus do Instituto Federal do Paraná (IFPR) em Quedas do Iguaçu e 

(ARAUPEL, 2013). Além disso, na década de 1970 a Giacomet-Marodin construiu diversas 

casas, geralmente em madeira (aproveitando-se da matéria prima abundante), e as revendeu 

aos trabalhadores da empresa dando origem a diversos bairros da cidade (ARAUPEL, 2013). 

As ações citadas aparecem como benevolentes, entretanto, possuem um preço que é pago pelo 
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 A Giacomet-Marodin mudou sua razão social para Araupel S. A. em 1997. 



163 

 

 

 

conjunto da sociedade, culminando na garantia de “favores” políticos e econômicos à empresa 

em questão. Trata-se de estratégias, pelas quais, a Giacomet-Marodin construiu sua 

dominação territorial assegurada, principalmente, pela posse de enorme extensão de terras 

devolutas, tanto em áreas urbanas, quanto rurais. 

Neste contexto, outras ações desenvolvidas pela Giacomet-Marodin são 

apresentadas como benévolas, mas estão arraigadas na dominação patriarcal e na acumulação 

de capital. O marketing ambiental em torno dos reflorestamentos, da tutela da Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Corredor do Iguaçu
25

 e da certificação do Forest 

Stewardship Council
®
 (FSC

®
)
26

 são exemplares. Entretanto, os reflorestamentos, a criação da 

RPPN e a certificação se inserem numa conjuntura de esgotamento da vegetação nativa e de 

mudanças nas exigências do comércio internacional para produtos madeireiros. O latifúndio 

da Giacomet-Marodin que chegou a ser considerado, na década de 1970, como o maior 

pinheiral do mundo (GUBERT FILHO, 2010), abrigando grande diversidade de fauna e flora, 

foi em 20 anos, devastado e substituído por monoculturas, especialmente, Pinus, Eucalipto e 

Araucária, havendo também, em menor número, o cultivo de soja e milho. Diante disso, a 

Giacomet-Marodin passou, a partir de 1992, a realizar o processamento de florestas plantadas 

(ARAUPEL, 2013).  

O contexto mundial marcado pela II Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), popularmente conhecida como Eco-92 ou Rio-

92, reunião que, visando o “desenvolvimento sustentável”, aprovou uma série de convenções 
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 A RPPN Corredor do Iguaçu possui 5.151 ha, compostos na sua maior parte por Áreas de Preservação 

Permanentes (APPs). A constituição da RPPN trata-se de um lobby político e de marketing da Araupel em 

torno do título de empresa sustentável. Isso fica evidente no fato de que, em 2012, a existência da RPPN 

conferiu a Araupel o prêmio Socioambiental Chico Mendes, recebendo o certificado para uso do selo verde do 

Instituto Chico Mendes. Em relação ao prêmio Chico Mendes, premiação concedida pela ONG “Instituto 

Internacional de Pesquisa e Responsabilidade Socioambiental Chico Mendes”, é interessante a observação de 

que segundo o referido instituto, a missão é premiar práticas que valorizam a sustentabilidade, justiça social e 

respeito à vida (2013). Está é mais uma evidência da utilização marqueteira e política da RPPN, pois como 

vimos a Araupel não possui compromisso com o ambiente sendo a responsável pela devastação de imensa 

área coberta por vegetação nativa, já com relação à justiça social e a vida, o engajamento da empresa é menor 

ainda, fato comprovado com o assassinato de dois camponeses sem-terra, além de diversos relatos de crimes 

cometidos pelo latifúndio. Além disso, a formação da RPPN permite aos proprietários a captação de recursos 

advindos de compensações por passivos ambientais e se constitui em geradora potencial de créditos de 

carbono, se enquadrando dentre as políticas neoliberais estabelecidas pelo Banco Mundial e a ONU para a 

preservação do ambiente. Seguindo esta dinâmica, no Paraná, a partir de 2013, os proprietários de RPPN 

começaram a receber do Estado recursos através do programa Bioclima Paraná (PAGANOTTO, 2013. Não 

pag.). 
26

 Embora se apresente como garantia da utilização sustentável, responsável e justa dos recursos naturais e 

sociais, a finalidade da certificação e do selo FSC é agregar valor ao produto final através da exploração de 

um novo nicho de mercado: dos consumidores sustentáveis. Os princípios do FSC “dizem respeito à 

otimização dos recursos naturais de forma ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente 

viável, assegurando maior valor ambiental e de mercado aos seus produtos”. (ARAUPEL, 2013, não pag. 

Grifo nosso). 
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como a Agenda 21 e a Carta da Terra que também contribuíram para a reestruturação das 

atividades da Giacomet-Marodin. A referida empresa que naquele momento já possuía seu 

faturamento advindo, principalmente, das exportações de manufaturados de madeira para os 

Estados Unidos da América, Alemanha, Inglaterra, Japão e Coréia do Sul precisou se adequar 

às novas restrições destes países em relação à questão ambiental. O principal ajuste, em 

relação às madeireiras, foi a certificação para conhecimento da origem da matéria-prima. 

Assim, a Araupel propagandeia que suas atividades são assentadas na 

sustentabilidade, preservação e compromisso ambiental, porém, desde que se denominava 

Giacomet-Marodin, promove o saque indiscriminado dos recursos naturais, sendo a principal 

responsável pela devastação da vegetação originária, sobretudo, de Araucaria angustifolia na 

região de Quedas do Iguaçu. Essa dizimação ocorreu a partir da ilegalidade, notadamente, 

porque era comum, dentro da Giacomet-Marodin, a prática da falsificação de laudos técnicos 

ambientais para a exploração madeireira (MST, s/d). Assim, a devastação da natureza com a 

exploração das florestas nativas para abastecimento de serrarias e unidades industriais da 

empresa garantiu a então Giacomet-Marodin, a acumulação privada do capital, 

principalmente, com a exportação de matéria-prima.  

Às implicações ambientais somam-se táticas e práticas de violência de uma 

estrutura de defesa militarizada implantada pela Giacomet-Marodin para assegurar a 

concentração das terras. Inúmeros são os relatos de pessoas violentamente assassinadas ou 

torturadas pela guarda patrimonial do latifúndio, milícia privada que tinha como hierarquia 

antigos quadros oriundos das Forças Armadas (capitães, coronéis, tenentes, comandantes etc.) 

e estreita ligação com a Polícia Militar (MST, s/d; MELLO; ENGELMANN; CEZIMBRA, 

2009). O uso da violência se constitui na regra da Giacomet-Marodin para a manutenção do 

poder e da concentração das terras, sendo temida pela população em geral, devido à afamada 

violência dos integrantes da milícia fardada da empresa. Os inúmeros assassinatos cometidos 

pela milícia são de conhecimento geral dos habitantes de Quedas do Iguaçu e região, assim 

como, a ocorrência de cemitérios clandestinos para ocultação dos cadáveres nas matas do 

latifúndio (MST, s/d; MELLO; ENGELMANN; CEZIMBRA, 2009).  

A extrema violência da milícia que protegia a Giacomet-Marodin, além de ser 

notória entre os moradores dos municípios que estão nos limites do latifúndio, foi denunciada 

no documentário “Giacomet-Marodin: Uma História de Violência e Devastação” (MST, s/d). 

Os relatos das vítimas de torturas, dos familiares que tiveram seus entes mortos (inclusive 

adolescentes) e de ex-funcionários que atuaram em diversos setores da empresa, entre eles, na 

milícia, exibidos no documentário são evidências cabais da truculência cometida em nome da 
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permanência do latifúndio. Os depoimentos revelam ainda que os integrantes da milícia 

andavam fortemente armados, portavam armas de uso exclusivo da Polícia Militar e do 

Exército, geralmente chegavam disparando e possuíam a orientação para matar quem 

estivesse nos domínios da empresa. É importante esclarecer ainda, que a maioria dos casos de 

assassinatos e violências relatados no referido documentário são de trabalhadores que não 

possuíam envolvimento com movimentos camponeses ou haviam ocupado alguma área da 

empresa a fim de reivindicar sua posse. Em alguns casos trata-se, inclusive, de ex-

funcionários da própria empresa que foram mortos ou sofreram retaliações. 

Embora diversos sejam os registros das barbáries cometidas pela Giacomet-

Marodin, a extrema violência praticada por esta somente obteve repercussão nacional e 

internacional com a retaliação do latifúndio à ocupação feita pelo MST de parte da Fazenda 

Pinhal Ralo em Rio Bonito do Iguaçu. A represália aos camponeses se constituiu numa 

emboscada, armada pela milícia da Giacomet-Marodin no dia 17 de janeiro de 1997, que 

resultou no assassinato dos camponeses: Vanderlei das Neves (16 anos) e José Alves dos 

Santos (34 anos). Além destes, José Ferreira da Silva (38 anos) foi alvejado por um tiro de 

raspão, enquanto outros três camponeses conseguiram fugir (FILGUEIRAS, 2001; MELLO; 

ENGELMANN; CEZIMBRA, 2009; CARRANO, 2010).  

É importante acrescentar que a repercussão política do violento ataque aos 

camponeses, bem como, as ocupações realizadas pelo MST nas terras da Giacomet-Marodin 

com o desnudamento para a sociedade em geral dos mais diversos crimes e fraudes cometidos 

pelo latifúndio, imputaram uma imagem negativa a este, sendo motivadores da alteração da 

razão social para Araupel S. A., em fevereiro de 1997. 

Em relação aos crimes contra os camponeses do MST citados, a impunidade 

prevaleceu. O julgamento dos assassinos foi protelado por oito vezes, ocorrendo somente em 

2010, treze anos após a ocorrência. Ademais, mesmo que os acusados sejam funcionários da 

Giacomet-Marodin, ao longo de todo o processo não se associou a ação das milícias com o 

latifúndio, e os dirigentes deste nunca foram responsabilizados pelos acontecimentos. Assim, 

o latifúndio participou apenas indiretamente do julgamento e, embora de lados opostos, 

apenas trabalhadores estiveram entre os réus (CARRANO, 2010).  

Os depoimentos ao longo do referido julgamento provaram que os “seguranças” 

do latifúndio trabalhavam em regime militarizado, prestavam continência a seus superiores, 

portavam armas, faziam curso de tiro na fazenda e eram comandados por militares 

(CARRANO, 2010). O julgamento também evidenciou o histórico de assassinatos de 

posseiros e caçadores que a Giacomet-Marodin possui, inclusive com a existência de 
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cemitérios clandestinos no interior do latifúndio (CARRANO, 2010). No caso específico dos 

assassinatos em apreço, os jurados reconheceram que houve crime contra os camponeses sem-

terra, todavia, absolveram os dois acusados
27

 por não atribuir os incidentes a estes. Nesse 

ínterim, é importante acrescentar que o julgamento foi realizado no município de Laranjeiras 

do Sul, local sobre extrema influência da Giacomet-Marodin. 

Desse modo, não houve resposta do Estado para com estes crimes. Os 

trabalhadores da milícia privada que executaram ordens e assassinaram os camponeses sem-

terra foram inocentados, o mesmo ocorreu com o latifúndio que ordenou o atentado. Situações 

de impunidade como esta desvelam o comprometimento do Estado com o latifúndio, o 

descaso para com o campesinato e alimentam a violência contra estes. Assim, a harmonia do 

referido latifúndio com as diversas esferas do poder público, inclusive com a Polícia Militar
28

 

garantiram a Giacomet-Marodin o acobertamento e a impunidade diante dos mais diversos 

crimes cometidos. Ou seja, as relações de poder estabelecidas no espaço garantiram o domínio 

territorial do latifúndio. 

Embora a luta pela terra nas áreas da Giacomet-Marodin haja recebido 

notoriedade apenas num passado recente, sobretudo, pelas ocupações massivas do MST 

(detalhadas na sequência), ela remonta a década de 1970, quando ocorreram vários conflitos 

entre camponeses que não possuíam terra e a “guarda” da empresa. Tratava-se, na sua 

maioria, de camponeses posseiros expulsos de suas terras pelo latifúndio e que naquele 

momento montavam acampamentos nos domínios deste para retomar suas terras, entretanto 

foram despejados em ação da milícia privada da Giacomet-Marodin. 

Na década de 1980 ocorreram novas ocupações nas terras da Giacomet-Marodin. 

No primeiro ano do decênio 800 famílias ocuparam parte do latifúndio, sendo combatidas por 

este com a violência costumeira. Camponeses foram torturados, espancados, alguns ficaram 

deficientes (inclusive perdendo as genitálias) decorrentes dos abusos dos “jagunços” a serviço 

do latifúndio e outros foram assassinados pelas mais diversas formas, até mesmo por 

enforcamento (FILGUEIRAS, 2001). Diante da violência extrema os camponeses 

desocuparam a área, entretanto, em 1981 cerca de 200 famílias camponesas reocuparam o 

latifúndio. A reação deste foi, novamente, abundante dos mais diversos abusos e violências 

aos camponeses. Estes, diante de tamanha selvageria e da conivência do Estado para com tal 

foram obrigados a novamente desocupar a área.  

                                                           
27

 Antoninho Valdecir Somensi e Jorge Dobinski da Silva. 
28

 Como já mencionado, a sede do Batalhão de Polícia Militar em Quedas do Iguaçu foi doação da Giacomet-

Marodin. Além disso, diversos são os relatos de populares, principalmente de Quedas do Iguaçu, que 

determinados soldados da PM tinham/tem privilégios particulares junto a Giacomet-Marodin. 
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É importante frisar que estas ações de enfrentamento do campesinato à Giacomet-

Marodin nas décadas de 1970 e 1980, embora semelhantes, estavam desarticuladas de outras 

lutas que ocorriam no território nacional, encadeadas posteriormente com a formação do MST 

em 1984. Além disso, ocorreram durante o governo militar, ou seja, sob a política de extrema 

opressão e violência àqueles que desafiassem a ordem imposta. Assim, aos camponeses, não 

havia o menor amparo, já que estes estavam desafiando a lógica da terra de especulação, de 

negócio, fonte de poder e acumulação no campo sustentada e incentivada pelos militares. 

As ações do campesinato para a conquista do latifúndio da Giacomet-Marodin são 

retomadas em 1996. Desta vez, organizados em torno do MST, os camponeses montaram dois 

acampamentos nas margens da BR-158. O primeiro entre os municípios de Rio Bonito do 

Iguaçu e Laranjeiras do Sul e outro próximo do município de Saudades do Iguaçu. A partir 

destes acampamentos foi realizada, no ano de 1996, a maior ocupação de terras do Brasil, 

com 12.000 pessoas em parte do imóvel Pinhal Ralo, integrante do latifúndio Giacomet-

Marodin, no município de Rio Bonito do Iguaçu. Desta ocupação resultou a criação dos 

assentamentos Ireno Alves dos Santos com 887 famílias e Marcos Freire com 578 famílias, 

respectivamente em 1997 e 1998. Todavia, estes assentamentos foram insuficientes para 

atender toda a demanda de camponeses sem-terra existentes na região, excedendo cerca de 

1.000 famílias. Mas, há que se destacar que a conquista dos referidos assentamentos foi de 

extrema importância para a organização da luta na mesorregião Centro-Sul do Paraná, sendo a 

base para o desenvolvimento de novos enfrentamentos nesta região.  

Assim, em 1999 retomou-se a luta dos camponeses sem-terra para a conquista de 

mais uma área do latifúndio da Araupel. Em janeiro deste ano, montou-se um acampamento 

com aproximadamente 1800 famílias nas margens da BR-158 na localidade de Campo do 

Bugre, entre os municípios de Laranjeiras do Sul e Rio Bonito do Iguaçu. Neste 

acampamento, além de famílias excedentes dos assentamentos Marcos Freire e Ireno Alves 

dos Santos, aglutinaram-se famílias advindas de diversas regiões do Paraná, de outros estados 

e brasiguaios que retornavam do Paraguai. O grande número de famílias acampadas foi 

consequência da necessidade de agregar os camponeses para nova ocupação massiva nas 

terras da Araupel e decorre das conquistas anteriores dos camponeses sem-terra na região e do 

trabalho de base realizado pelo MST e alguns STRs, principalmente na microrregião de 

Guarapuava. 

Das famílias acampadas no Campo do Bugre, 1.300 ocuparam parte do latifúndio 

Araupel (Núcleo Bacia – NARI) no município de Quedas do Iguaçu em maio de 1999. Outras 

permaneceram acampadas na BR-158 e em abril de 2003 ocuparam a fazenda Solidor no 
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município de Espigão Alto do Iguaçu. Por fim, em julho de 2003, cerca de 2.300 famílias 

camponesas que foram se organizando no acampamento do Campo do Bugre, ocuparam o 

setor Silo da Araupel em Quedas do Iguaçu. O assentamento Celso Furtado é fruto das 

ocupações do setor Silo e Bacia do latifúndio Araupel. As ocupações que resultaram na 

conquista dos assentamentos Ireno Alves dos Santos e Marcos Freire, bem como, as duas 

ocupações no município de Quedas do Iguaçu que possibilitaram a conquista do assentamento 

Celso Furtado estão detalhadas nos próximos itens. 

 

 

3.3 Lutas e conquistas em Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu: de território do 

latifúndio à territorialização do campesinato 

 

3.3.1 Assentamentos Ireno Alves dos Santos e Marcos Freire 

 

A década de 1990 foi momento de ampla implantação e desenvolvimento da 

política neoliberal capitaneada a nível nacional pelo governo de Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) e, na esfera estadual pelo governador Jaime Lerner. Esta política esteve referenciada na 

dependência externa, priorização do sistema financeiro, privatizações de bens públicos, 

acirramento das desigualdades sociais, sobretudo, com a redução de direitos trabalhistas e o 

desemprego. Esta política é caracterizada ainda pela criminalização e combate aos 

movimentos camponeses.  

No intermédio deste panorama desfavorável à classe camponesa e trabalhadora, 

houve o fortalecimento do MST com ampliação das suas ações e o reconhecimento, pela 

sociedade em geral, de sua importância na luta pela reforma agrária. Neste contexto da década 

de 1990 houve a espacialização e territorialização do Movimento (FERNANDES, 1996; 

2000) passando a representar, para milhares de camponeses expulsos ou expropriados do 

campo em decorrência do avanço da modernização agrícola, expansão do capital e 

incorporação de terras, bem como para os trabalhadores urbanos e rurais atingidos pelas 

políticas ultrajantes do neoliberalismo, uma possibilidade de enfrentamento à ordem imposta. 

Imerso a este cenário nacional está a articulação entre diversas instituições: MST, 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, igreja, entre outras, que possibilitou a organização dos 

camponeses sem-terra no Centro-Sul do Paraná. Desta sintonia constituíram-se dois 

acampamentos entre os municípios de Laranjeiras do Sul e Saudade do Iguaçu, localizados 

em diferentes pontos das margens da BR-158. Destes acampamentos partiram, em abril de 
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1996, cerca de 3.000 famílias, aproximadamente 12.000 pessoas (DATALUTA, 2013; 

INCRA, 2006; GALERA, 2007), que sob a organização do MST ocuparam a fazenda Pinhal 

Ralo, parte do latifúndio Giacomet-Marodin no município de Rio Bonito do Iguaçu. O novo 

acampamento ficou conhecido como Buraco, pois fora instalado numa depressão adjacente ao 

rio Xagú, localizada nas proximidades da sede do latifúndio e às margens da BR-158
29

. 

Grande porcentagem dos camponeses que ocuparam e acamparam na Giacomet-

Marodin eram meeiros, parceiros, arrendatários, trabalhadores rurais temporários (boias-frias) 

ou permanentes, desempregados rurais e urbanos, posseiros e filhos de agricultores que 

dispunham de pouca terra (INCRA, 2006; MOREIRA, 2009; JANATA, 2012). Trata-se, 

essencialmente, de pessoas expulsas do campo, pois não possuíam terras e em decorrência do 

avanço do capital sobre o campo, sobretudo, com a “modernização” agrícola, perderam suas 

antigas ocupações. Os camponeses procederam de diversos municípios paranaenses, em 

especial das mesorregiões Sudoeste, Oeste e Centro-Sul. Houve também famílias advindas de 

outros estados das regiões Sul, Centro-Oeste e Norte do Brasil, bem como algumas vindas do 

Paraguai. O Quadro 2 apresenta, sinteticamente, as localidades (para o estado do Paraná) de 

origem das famílias acampadas. Chama atenção o contingente de famílias provenientes do 

município de Foz do Iguaçu. Esta situação relaciona-se ao contexto vivenciado na região 

Oeste do Paraná nas décadas de 1970 e 1980 com a construção da Usina Hidrelétrica de 

Itaipu. A formação do reservatório da usina expropriou e expulsou milhares de camponeses, 

agravando as condições de vida destes e obrigando-os a migrarem para outras regiões do 

Paraná, Brasil, Paraguai e ainda para as periferias de cidades como Foz do Iguaçu. Além 

disso, as obras para a construção da usina envolveram enorme quantidade de trabalhadores 

vindos de outras regiões, muitos dos quais, ficaram desempregados após o término dos 

trabalhos e, ao permanecerem em Foz do Iguaçu foram forçados a atuar em subempregos, 

atividades informais e, em alguns casos, ilícitas (tráfico de drogas, mercadorias, armas etc.) 

para sobreviverem. Acrescenta-se a este contexto a “modernização” agrícola e todos os 

impactos ao campesinato decorrentes deste processo. Conecta-se a este cenário às famílias 

advindas do Paraguai para o acampamento no Buraco. Estas são compostas por camponeses 

desterrados, marginalizados na divisa entre o Brasil e o Paraguai que ficaram conhecidos 

como brasiguaios. Trata-se de camponeses expulsos do campo brasileiro devido ao processo 

de modernização da agricultura que, para manter sua condição, migraram para o Paraguai e, 

                                                           
29

 Várias fotos desta ocupação, inclusive a que registra o momento em que os camponeses rompem com o portão 

do latifúndio foram publicadas no livro “Terra” de Sebastião Salgado. 
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desde a década de 1990 em decorrência da expansão do agronegócio/latifúndio da soja, vêm 

sendo expulsos daquele país.  

 

Quadro 2: Localidades de origem dos acampados na Giacomet-Marodin, Rio Bonito do Iguaçu – 

1996 
MUNICÍPIO FAMÍLIAS MUNICÍPIO FAMÍLIAS 

Barreirinha
30

 02 Nova Laranjeiras 129 

Campo Bonito 11 Palmas 39 

Cantagalo 54 Pato Branco 03 

Capanema 24 Planalto  12 

Cascavel 09 Quedas do Iguaçu 130 

Chopinzinho 88 Rio Bonito do Iguaçu 46 

Coronel Vivida 25 São João 29 

Cruzeiro do Iguaçu 07 São Jorge do Oeste 48 

Dois Vizinhos 09 São Miguel do Iguaçu 103 

Espigão Alto do Iguaçu 02 Saudade do Iguaçu 49 

Foz do Iguaçu 725 Santa Izabel do Oeste 21 

Honório Serpa 80 Sulina 48 

Laranjeiras do Sul 257 Toledo 04 

Lindoeste 28 Virmond 07 

Mangueirinha 162 Paraguai 105 

Matelândia 04 Outros 570 

Medianeira 26 Total
31

 2.856
32

 

Fonte: Defesa Civil/Governo do Paraná apud Folha de Londrina, 14/06/1996. Adaptação: ROOS, 2013. 

 

Do exposto, pode-se inferir que a trajetória de acumulação do capital no Paraná, 

nas décadas de 1970 e 1980, contou com a combinação de duas formas articuladas de 

destituição do campesinato dos meios de produção: 1) Aplicação do capital na agricultura 

através da incorporação de tecnologia resultando na transformação das relações de trabalho 

com a substituição de formas associadas como a parceria, arrendamento, meia etc., pela 

mecanização. Processo estimulado pelo Estado através de linhas de fomento que 

privilegiaram a ampliação do cultivo mecanizado, sobretudo, da soja, a fim de aumentar as 

exportações (BONIN; GERMER; FERREIRA, 1991; BONIN et al., 1987); 2) A construção 

de usinas hidrelétricas que, além de produzir energia em base industrial propiciando o 

desenvolvimento das atividades industriais, possibilitou, juntamente com todo o processo de 
                                                           
30

 Inexiste no estado do Paraná um município com o nome de Barreirinha. Acredita-se que se trata de famílias 

vindas do distrito “Barreirinho”, município de Porto Barreiro. 
31

 O Jornal Folha de Londrina apresentava um total de 2.888 famílias, entretanto, a soma das mesmas de acordo 

com os municípios não condiz com tal resultado. Deste modo, optou-se pela alteração do total final o 

adaptando para a soma real de todas as famílias apresentadas. 
32

 Cumpre destacar que há diferença entre os dados coletados pela defesa civil do estado do Paraná e os dados 

divulgados pelo INCRA e também pelo Dataluta, os quais apontam um total de 3.000 famílias acampadas. O 

contraste pode ter vários motivos desde a desistência de algumas famílias até o momento do recolhimento das 

informações pela defesa civil, a ausência de algumas famílias no acampamento (trabalhando fora do 

acampamento etc.), diferença de metodologias na coleta dos dados, dentre outros. Entretanto entende-se que 

esse descompasso não prejudica o trabalho proposto e também não anula as informações contidas no quadro, 

considerando que o mesmo tem como objetivo apresentar de forma generalizante a origem das famílias do 

acampamento. 
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“modernização” agrícola, a aplicação do capital nacional e internacional no Brasil e conduziu 

à expulsão de milhares de camponeses do campo.  

Diante destas circunstâncias adversas vivenciadas pelo campesinato, o expediente 

recorrentemente utilizado por esta classe é a migração. É por isso que a história do 

campesinato sob o capitalismo é marcada pela migração, pois, expulso da terra, o camponês a 

ela retorna, mesmo migrando para longe da sua região de origem (OLIVEIRA, 2007). Isto 

ocorreu com muitos dos camponeses que encamparam a luta pela conquista do latifúndio da 

Giacomet-Marodin. Ou seja, estes camponeses foram expulsos de seus locais de origem e, 

buscando condições para manutenção de sua família, emigraram. Entretanto, o esgotamento 

das possibilidades de sobrevivência nestes novos lugares, somada a esperança de conquista de 

um pedaço de terra, levou os mesmos camponeses a emigrar para o acampamento em Rio 

Bonito do Iguaçu. Portanto, a luta pela terra do latifúndio Giacomet-Marodin abriu 

possibilidades para a territorialização de parcela do campesinato. Contudo, as dificuldades 

enfrentadas pelos camponeses durante o período de acampamento foram diversas, 

perpassando desde a falta de alimentos, roupas, renda, infraestrutura etc., até o convívio e 

padecimento com várias formas de violência. 

O ambiente do acampamento do Buraco era insalubre devido às condições de 

superpopulação (barracos muito próximos uns dos outros) e falta de infraestrutura, sendo 

agravado pelas condições geográficas do terreno que, por ser uma área de depressão e 

próxima ao rio dificultava a dispersão da umidade e da fumaça resultante da queima de lenha 

nos barracos (INCRA, 2006; GALERA, 2007; HAMMEL; SILVA; ANDREETTA, 2007; 

JANATA, 2012). A insalubridade do local se intensificou com as condições climáticas e o 

rigoroso inverno resultante que se estendeu na região no ano de 1996. 

Durante o período do acampamento diversas crianças vieram a óbito, sobretudo 

por inanição e falta de assistência médico hospitalar, piorados com as precárias infraestruturas 

existentes, insalubridade e frio intenso que colaboraram na disseminação de várias doenças, 

sobretudo, às relacionadas a deficiência respiratória (FILGUEIRAS, 2001; INCRA, 2006; 

GALERA, 2007; JANATA, 2012). A situação descrita motivou a intervenção do promotor de 

Justiça do município de Laranjeiras do Sul solicitando a remoção das crianças do 

acampamento, fato evitado pela mobilização das famílias acampadas (JANATA, 2012). 

Culpabilizar os pais pelo falecimento dos seus filhos, oculta as responsabilidades do Estado 

na desassistência deste para com os trabalhadores e camponeses além de revelar o 

comprometimento daquele no contexto da luta de classes.  
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Em decorrência da superpopulação no Buraco, dos diversos problemas agravados 

pelo restrito espaço do acampamento e visando ampliar o território dominado, parte dos 

camponeses ocupou, em junho de 1996, o Portão, principal acesso à sede do latifúndio. Neste 

local havia uma guarita que abrigava os “pistoleiros”, incumbidos de proteger a entrada da 

fazenda. Estes foram presos pelos camponeses e entregues juntamente com suas armas, 

munições e coletes à prova de balas às autoridades policiais do município de Laranjeiras do 

Sul (GALERA, 2007; HAMMEL; SILVA; ANDREETTA, 2007). 

O desmembramento amenizou a superpopulação do acampamento, mas o 

desabastecimento alimentar persistiu, pois principalmente no Buraco, havia a impossibilidade 

de cultivar alimentos devido a localização em área de preservação permanente e terreno 

acidentado. A partir dessa situação os camponeses decidiram, em assembleia, ocupar a sede 

da fazenda em Rio Bonito do Iguaçu e plantar nas áreas adjacentes, fato ocorrido em outubro 

de 1996. Doravante, o acampamento é transferido para o novo local, no qual se formaram 83 

núcleos de trabalho para cultivar aproximadamente 2.500 ha distribuídos entre as culturas de 

feijão, milho, soja e arroz (GALERA, 2007; HAMMEL; SILVA; ANDREETTA, 2007; 

MOREIRA, 2009). Ainda, o novo local de acampamento permitiu às famílias a organização 

de hortas e condições para a criação de alguns animais domésticos como: galinhas, porcos, 

vacas etc., destinados ao suprimento das necessidades do autoconsumo familiar (GALERA, 

2007).  

A organização dos camponeses durante o acampamento compreendeu a formação 

de grupos (núcleos de base) com aproximadamente 30 famílias cada. Os critérios adotados 

para a formação destes grupos privilegiavam, inicialmente, a origem, parentesco e o 

conhecimento entre as famílias (INCRA, 2006). Além dos grupos foram formados os setores 

de Segurança, Saúde, Educação, Alimentação, Comunicação e Formação (INCRA, 2006). 

Tanto os setores, quanto os grupos possuíam como coordenadores um homem e uma mulher 

(INCRA, 2006). Trata-se da contemplação das estruturas organizativas criadas pelo MST 

visando unificar e organizar cada acampamento de sem-terra e inserir um grande número de 

pessoas nas atividades e discussões necessárias.  

É importante acrescentar que durante o período do acampamento os camponeses 

contaram com o apoio da igreja católica, sobretudo, de setores ligados as pastorais (da terra, 

da criança e da família) que colaboraram na elaboração de alimentação diferenciada 

(multimistura) para suprir a carência alimentar e subnutrição de crianças, pessoas enfermas, 

grávidas, mulheres nutrizes etc. (GALERA, 2007; HAMMEL; SILVA; ANDREETTA, 

2007). As pastorais também auxiliaram na confecção de colchões, cobertores, agasalhos e 



173 

 

 

 

roupas em geral a partir de materiais alternativos como: palha, retalhos etc., bem como, 

estimularam a utilização de plantas medicinais no tratamento das enfermidades (HAMMEL; 

SILVA; ANDREETTA, 2007). 

Devido ao número de famílias envolvidas e a extensão da área reivindicada, a 

ocupação das terras da Giacomet-Marodin teve considerável repercussão na imprensa. 

Entrementes, a violência do latifúndio e a omissão do Estado foram os expedientes usados em 

desfavor do campesinato. Nesse momento, o Estado, comandado tanto a nível nacional quanto 

estadual por governos alheios à causa dos camponeses, postergou o envio de auxílio 

alimentício às famílias acampadas, bem como, quando do envio, impôs diversas restrições 

para a distribuição das insuficientes cestas básicas aos acampados. O Estado foi ainda, 

conivente com o latifúndio ignorando os diversos crimes ambientais e sociais cometidos por 

este. 

Dentre os crimes ambientais cometidos pelo latifúndio está a elaboração de planos 

de manejo (projeto de exploração ambiental) fraudulentos objetivando a autorização para 

devastação da área. Em 1980, a Giacomet-Marodin obteve a permissão dos órgãos federais de 

regulação ambiental para a exploração madeireira da fazenda Pinhal Ralo, baseado em um 

plano de exploração elaborado em 1972 com dados florestais de 1951, desconsiderando que a 

área pode ter sido mais devastada nesse intervalo de tempo (MST, s/d; RIBEIRO, 1997). 

Nesse contexto é necessária a observação de que em 1951, cerca de 90% da área do latifúndio 

Giacomet-Marodin era coberta por vegetação nativa e, em 1996 menos de 3% da vegetação 

do Paraná permanecia original (MST, s/d). Este quadro é complementado com a constatação 

de que no momento da ocupação da fazenda Pinhal Ralo, esta possuía enorme passivo 

ambiental devido a exploração madeireira, pela Giacomet-Marodin, das áreas de preservação 

permanente (MST, s/d). 

Estes crimes só se tornaram de conhecimento público e passaram a ser 

investigados pelo Estado a partir da denúncia e ação dos camponeses vinculados ao MST. O 

mesmo ocorreu em relação a origem de apropriação ilegal das terras pelo latifúndio. Portanto, 

a tensão e o conflito entre camponeses, latifundiários e o Estado permeou todo o processo de 

luta pela terra e diante do histórico de coerção da Giacomet-Marodin na região a reação desta 

foi, novamente, o uso da violência.  

Em janeiro de 1997, enquanto trabalhavam nas lavouras do acampamento um 

grupo de camponeses foi atacado pelos pistoleiros do latifúndio em emboscada. O resultado, 

como já apresentado anteriormente, foi o assassinato de dois camponeses sem-terra 

(Vanderlei das Neves e José Alves dos Santos), além de outros feridos. O acontecimento teve 
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ampla repercussão na mídia nacional e internacional e aumentou a indignação e revolta das 

famílias acampadas
33

. Curiosamente, no mesmo dia dos assassinatos, 16 de janeiro de 1997, o 

Estado decreta a desapropriação de 16.852,16 ha da área e inicia o processo de elaboração do 

Projeto de Assentamento (PA) Ireno Alves dos Santos. A criação do assentamento se 

consolidou em 30 de setembro de 1997 (data oficial da portaria que o instituiu) e, ao todo, 

foram assentadas 934 famílias. 

Entretanto, a criação do assentamento Ireno Alves dos Santos foi insuficiente para 

atender a demanda dos camponeses sem-terra acampados na área do latifúndio Giacomet-

Marodin. Mesmo havendo muitas desistências durante o acampamento, por diversos motivos 

(fome, medo, mau comportamento, desrespeito às regras do acampamento, desatendimento 

aos critérios estabelecidos pelo INCRA, desentendimentos, divergências ideológicas e 

políticas etc.) e o assentamento de 934 famílias, restaram ainda 307 famílias excedentes. 

Estas, objetivando garantir o seu assentamento, ocuparam o local denominado de Paraíso, 

dentro do perímetro dominado pela Giacomet-Marodin. 

Decorrente da resistência camponesa pela conquista do território, em agosto de 

1998, o Estado desapropriou mais 10.095,4 ha do latifúndio da Giacomet-Marodin e em 

novembro do mesmo ano criou o Projeto de Assentamento Marcos Freire. Este assentamento 

foi dividido em 602 lotes, atendendo, inicialmente: 307 famílias excedentes do assentamento 

Ireno Alves dos Santos que estavam vinculadas ao MST; 90 famílias remanescentes do 

mesmo assentamento organizadas num grupo dissidente do MST
34

; 200 famílias que se 

encontravam em outros acampamentos do MST; e cinco lotes foram destinados às instalações 

coletivas das comunidades (INCRA, 2006). Todavia, esta primeira disposição dos lotes foi 

reprovada pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) devido à desconsideração da área de 

Reserva Legal. Esta oposição ocasionou redistribuição dos lotes e atendimento de 578 

famílias, resultando em novo excedente, das quais, 19 famílias permaneciam, em 2006, 

acampadas em algumas comunidades do assentamento Marcos Freire à espera de 

posicionamento do INCRA sobre a situação (INCRA, 2006). 

O ato político de ocupar a terra dominada pela Giacomet-Marodin resultou na 

conquista dos assentamentos rurais Ireno Alves dos Santos e Marcos Freire, transformando o 

território do latifúndio em território do campesinato e territorializando 1.465 famílias. Esta 

                                                           
33

 A repercussão dos acontecimentos motivou, inclusive, a troca da razão social do latifúndio Giacomet-Marodin 

S. A. para Araupel S. A. no ano de 1997. 
34

 Trata-se de um grupo de 130 famílias (inicialmente vinculadas ao MST), que participaram desde o início da 

ocupação das terras da Giacomet-Marodin, mas, discordâncias à forma de condução da luta e posições 

contrárias às diretrizes do MST levaram estes camponeses a se afastarem e formar a Associação dos 

Produtores da Reforma Agrária (APRA). 
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territorialização camponesa contribuiu na espacialização da luta pela terra no Centro-Sul do 

Paraná, sobretudo, em áreas dominadas pelo latifúndio da Giacomet-Marodin, resultando em 

novos conflitos territoriais e seus desdobramentos como veremos adiante.  

 

3.3.2 Assentamento Celso Furtado 

 

Assim como os assentamentos Ireno Alves dos Santos e Marcos Freire, a 

conquista do assentamento Celso Furtado decorre da organização e luta dos camponeses 

vinculados ao MST no enfrentamento ao latifúndio da Araupel. O assentamento resulta 

diretamente de duas ocupações massivas nas áreas do latifúndio Araupel: a primeira em 1999 

e a segunda em 2003.  

No dia 10 de maio de 1999 cerca de 1800 famílias ocuparam o Núcleo Bacia do 

latifúndio da Araupel no município de Quedas do Iguaçu. Como sinalizado anteriormente, 

estas famílias estavam acampadas às margens da BR-158 na localidade de Campo do Bugre. 

O novo acampamento, nas terras ocupadas da Araupel, recebeu o nome de “10 de Maio”. 

Durante o tempo do acampamento houve diversas ameaças de despejo dos ocupantes, 

entretanto, o expressivo contingente de famílias acampadas na área possibilitou a resistência e 

negociação para não ocorrência desta ação. 

A segunda ocupação dos camponeses sem-terra nas áreas da Araupel em Quedas 

do Iguaçu ocorreu em 12 de julho de 2003, quando cerca de 2.300 famílias que haviam se 

organizado, novamente no Campo do Bugre, ocuparam o setor “Silo” do referido latifúndio e 

constituíram o acampamento “José Abílio dos Santos”. A ocupação massiva do “Silo” foi 

estrategicamente organizada, pois além de pressionar pela desapropriação das terras da 

Araupel em prol dos camponeses ela ocorreu num momento em que estava prevista a 

reintegração de posse da “Bacia”, evitando tal ação. Nos meses seguintes, várias famílias 

provenientes de outros acampamentos da região se somaram ao acampamento “José Abílio 

dos Santos” para pressionar o processo de desapropriação da área. 

A organização dos dois acampamentos em questão seguiu a característica geral 

dos acampamentos realizados pelo MST. A organização social teve como base a unidade 

familiar, juntamente com as estruturas organizativas do Movimento com a formação de 

núcleos de base, comissões, brigadas etc. Assim, além da unidade familiar, os camponeses 

acampados na “Bacia” e no “Silo” se organizaram em grupos de 10 famílias (núcleos de 

base), brigadas de 50 famílias (junção de cinco núcleos de base), duas brigadas gerais (a “Mao 

Tse Tung” no Silo e a “Padre Josimo Tavares” na Bacia) além da formação de diversas 
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comissões para múltiplos objetivos. Esta forma de organização é atributo da mobilização em 

torno dos movimentos socioterritoriais, permitindo a ampla participação das pessoas nas 

discussões e negociações referentes à luta. Esta extensa participação à frente do processo de 

luta contribui para que os camponeses identifiquem os interesses divergentes em torno da 

reforma agrária e possibilita um conjunto de aprendizados políticos, sociais, econômicos etc., 

externados para além da conquista da terra. Além de fortalecer a participação da base nas 

discussões e decisões a organização dos acampamentos de sem-terra avigora a força provinda 

das relações comunitárias. Assim, é possível dizer que através dos acampamentos, o MST, 

criou uma nova forma de fazer política e de vida societária, acreditando no poder da força 

comunitária para a constituição histórica do grupo (SCHERER-WARREN, 2005). 

A organização política dos camponeses influencia na ordenação da produção 

realizada durante o período de acampamento. Assim, a partir de concepções teóricas e 

políticas provindas do MST, nos acampamentos do Silo e da Bacia, implantou-se o 

“coletivão”. Trata-se de trabalho coletivo disposto entre os núcleos de base ou brigadas de 50 

famílias para o cultivo de determinada lavoura em parcela da área ocupada. Esta lavoura 

localizava-se distante do acampamento sendo o cultivo realizado de forma tradicional, ou 

seja, assentado na mecanização, utilização de fertilizantes químicos, sementes industrializadas 

e aplicação de agrotóxicos, produzindo basicamente, soja, milho e feijão destinados, 

sobretudo, a comercialização.  

Para a realização das referidas lavouras os camponeses acampados não contaram 

com financiamentos oficiais do estado, visto a situação em que se encontravam, e, para dar 

prosseguimento aos cultivos realizaram financiamentos diretamente com cerealistas da região. 

Às cerealistas venderam os insumos necessários ao plantio: fertilizantes, sementes, 

agrotóxicos etc., condicionado ao pagamento no momento da colheita, em contrapartida, os 

camponeses entregavam toda a produção na mesma cerealista. Além do débito financeiro, esta 

relação estabelece uma obrigação moral para o campesinato: retribuir a quem lhe “ajudou” 

(ROOS, 2010). Trata-se da utilização, pelas empresas cerealistas, da “ordem moral”, típica do 

universo camponês para potencializar a acumulação de capital. Além da garantia de cereais 

para movimentar o seu comércio, as cerealistas estabelecem mecanismos para maior retenção 

da renda da terra camponesa, identificáveis, por exemplo, no custo dos insumos (fertilizantes, 

agrotóxicos, sementes etc.) que nestas empresas estão acima do preço de mercado; no 

estabelecimento de um valor abaixo da concorrência para os produtos e na majoração dos 

descontos em relação à umidade, impureza, entre outros à produção entregue. O mecanismo 

descrito não ocorreu apenas no momento do acampamento, sendo recorrentemente utilizado 
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pelas cerealistas para com aqueles camponeses assentados que não conseguem financiamentos 

oficiais e utilizam insumos industrializados na lavoura. 

Além da produção coletiva, realizada nos moldes da agricultura capitalista e 

voltada ao mercado, existiu também num espaço reduzido do acampamento, outra destinada 

ao autoconsumo das famílias. Nas proximidades das barracas formaram-se hortas 

comunitárias, criaram-se aves, alguns suínos e bovinos. Houve ainda, no acampamento 10 de 

Maio (Bacia), um grupo de camponeses que iniciou o cultivo orgânico, substituindo insumos 

e sementes industrializadas por técnicas agroecológicas de recuperação da fertilidade do solo 

e cultivo.  

Os responsáveis pela produção de grãos para fins comerciais, durante o 

acampamento, eram exclusivamente os homens, enquanto que o trabalho feminino se 

destacava nos itens do autoconsumo (COTRARA, 2005). Já entre os camponeses que optaram 

pelo cultivo de produtos orgânicos havia incentivos para a participação das mulheres e jovens 

enquanto planejadores e organizadores de toda produção familiar (COTRARA, 2005). 

Ainda durante o período de acampamento, houve cuidados e atenção dos 

camponeses e do MST para com a educação e a saúde básica das famílias acampadas. A 

constituição de comissões específicas para estes fins, bem como, a criação de escolas 

itinerantes, formação de farmácia (convencional e de plantas medicinais) e a designação de 

uma equipe para o atendimento de primeiros-socorros em ambos os acampamentos são 

exemplares dos cuidados dispensados. 

No acampamento também existiu espaço para manifestações culturais como a 

realização de festas juninas, comemoração da ocupação, páscoa, entre outras. Além disso, 

foram instaladas duas emissoras de rádio (Rádio Comunitária Camponesa no Silo e Rádio 

Comunitária Liberdade na Bacia) que promoviam conscientização política e social das 

famílias acampadas, recebiam e divulgavam avisos e recados, informavam sobre assuntos 

diversos e proporcionavam entretenimento através de variada programação musical.  

É perceptível a mescla de atividades culturais, sociais e econômicas existentes 

durante o acampamento. Algumas destas como: comemoração de festas de São João, páscoa, 

cultivo de plantas medicinais, produção para autoconsumo etc., advém do convívio do 

campesinato com seus ascendentes. Já a instalação de emissoras de rádios, organização de 

brigadas e setores, criação de escolas itinerantes, trabalho coletivo, entre outros, foram 

assimiladas na trajetória de luta junto aos movimentos socioterritoriais. A compreensão da 

interligação destas atividades de origens heterogêneas colabora no entendimento das distintas 

resistências e subordinações forjadas no interior dos assentamentos rurais. 
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Como consequência desta luta camponesa, materializada, sobretudo, nas duas 

ocupações mencionadas e nos acampamentos decorrentes, se conquistou o assentamento 

Celso Furtado. Este foi criado em 06 de dezembro de 2004, arrecadando-se 23.733,1869 ha da 

fazenda Rio das Cobras. A análise da cadeia dominial do referido imóvel possibilitou ao 

INCRA identificar que o mesmo pertencia ao patrimônio público federal, e que, portanto, 

dispensar-se-ia a desapropriação da área, promovendo-se a arrecadação das mesmas para a 

reforma agrária. Para a destinação destas terras à reforma agrária o INCRA ingressou uma 

ação junto a 3ª Vara de Justiça Federal de Cascavel/PR, requerendo a nulidade do título de 

propriedade expedido irregularmente pelo governo do Paraná a favor da Araupel. Assim, 

através de decisão judicial de novembro de 2004 a área foi arrecadada e a emissão de posse 

emitida ao INCRA.  

A terra, cuja Araupel supostamente era proprietária, pertence, portanto, à União. 

Trata-se de apropriação indébita das terras públicas por grandes latifundiários com o 

consentimento do Estado paranaense, como já descrito ao decorrer deste texto com a análise 

da cadeia dominial dos imóveis Rio das Cobras e Pinhal Ralo. Tratando-se de terras públicas, 

o INCRA designou à Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná (FUPEF)
35

 a elaboração de 

estudo para avaliação das benfeitorias existentes no imóvel, que na sua maioria 

correspondiam a reflorestamentos de pinus, eucalipto e araucária. A FUPEF propôs diferentes 

métodos que implicavam em valores de indenização variáveis entre pouco menos de R$ 40 

milhões à pouco mais de R$ 70 milhões, para a madeira. Estes valores foram expressamente 

contestados pelo Ministério Público Federal, tendo este apurado que em setembro de 2003 a 

Araupel havia reconhecido, em avaliação, que as áreas reflorestadas valiam R$ 11,8 milhões 

(LUPION, 2005). 

A partir das discordâncias o Juíz da causa entendeu como necessária a realização 

de perícia judicial supervisionada pelo Ministério Público Federal (AGU, 2009). A partir 

desta designação, para a fixação do valor das benfeitorias, o INCRA depositou em juízo o 

valor máximo determinado (R$ 75 milhões), ressalvando expressamente que a liberação dos 

valores estaria condicionada às conclusões da perícia (AGU, 2009). Entretanto a Araupel 

conseguiu uma liminar autorizando o saque dos referidos valores antes mesmo da finalização 

do processo, fato este revertido no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) em prol do INCRA 

obrigando a empresa devolver o montante sacado indevidamente (AGU, 2009). Atualmente 

este processo ainda se encontra em trâmite, visto que, a empresa recorre da decisão julgada. 

                                                           
35

 Fundação ligada a Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
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A situação exposta evidencia a busca do latifúndio pela apropriação da renda da 

terra absoluta, sobretudo, pela valoração das benfeitorias acima dos valores de mercado. 

Ressalta-se ainda que em relação as benfeitorias os valores são pagos em dinheiro e à vista, 

proporcionando a usurpação imediata da renda absoluta, diferentemente de quando se trata da 

compra das terras, realizadas em Títulos das Dívida Agrária (TDAs). Assim, a empresa que se 

apropriou das terras públicas e, num primeiro momento, da renda diferencial desta através da 

exploração das densas florestas nativas e de áreas agrícolas, visa se apropriar novamente das 

rendas (diferencial e absoluta), proporcionadas pela aquisição destas terras para fins de 

assentamento de camponeses sem-terra. Ou seja, a empresa além de explorar ilegalmente as 

riquezas do território que pertenciam a sociedade, cobrou desta um bônus para repassar as 

terras públicas para o atendimento das questões sociais. 

Este processo de organização e enfrentamento camponês ao latifúndio, 

desnudando as mazelas causadas por este, resultou também na conquista do assentamento 10 

de Maio detalhado na sequência.  

 

3.3.3 Assentamento Dez de Maio 

 

No mesmo contexto de organização e luta camponesa que originou o 

assentamento Celso Furtado em Quedas do Iguaçu se inscreve a conquista do Assentamento 

Dez de Maio no município de Rio Bonito do Iguaçu. As terras que conformam este 

assentamento foram arrecadadas do latifúndio Araupel, juntamente com as destinadas a 

criação do Celso Furtado, o que difere é que as primeiras faziam parte da imóvel Pinhal Ralo, 

localizadas no município de Rio Bonito do Iguaçu. 

A maioria das famílias assentadas no Dez de Maio provém dos acampamentos do 

Silo e da Bacia (áreas da Araupel em Quedas do Iguaçu), onde foram selecionadas dentre o 

conjunto dos acampados e direcionadas para o novo assentamento a ser criado em Rio Bonito 

do Iguaçu. Outras famílias assentadas faziam parte de um grupo independente autointitulado 

“bandeira branca” que haviam ocupado e estavam acampadas na área do futuro assentamento, 

tendo como liderança o senhor P. B.
36

 uma das lideranças na criação da APRA no 

assentamento Ireno Alves dos Santos.  

                                                           
36

 Metodologicamente optou-se pela preservação da identidade dos camponeses entrevistados e dos citados, 

indicando nas entrevistas apenas as iniciais do respectivo nome. Outro elemento comum às entrevistas citadas 

nesta tese é o fato de que, em sua maioria, foram realizadas nos lotes de cada camponês, assim, a sequência 

identificando a comunidade, o assentamento e o ano, indica o local e a temporalidade das entrevistas. Quando 

a entrevista ocorreu fora do lote dos camponeses, há uma nota informando o local da entrevista. 



180 

 

 

 

Segundo relatos colhidos de assentados no Dez de Maio, a liderança mencionada 

sabendo que o governo estava arrecadando aquelas terras, estimulou algumas famílias a 

ocuparem-nas. Posteriormente, aproveitando de seu poder de persuasão, o senhor P. B. passou 

a vender, irregularmente, alguns lotes às famílias que haviam ocupado a área, direcionando 

parte dos recursos obtidos para o financiamento de sua campanha a vereador do município de 

Rio Bonito do Iguaçu. 

 

[...] aí como entro um pessoal do bandeira branca, que era um, chamado um 

homem P. B. que a turmada conheciam aí, que até um tempo foi vereador e 

tal. [...] Ele entro assim, sabe assim, como uma afronta, porque na época do 

Ireno Alves ele já dividiu um acampamento e fez um assentamento aqui 

embaixo chamado APRA. Sabe, entendeu? [...] Por eles ter entrado aqui, não 

era o pobrema, o pobrema é que daí eles foram, o P. B. foi se beneficiando 

vendendo lotes inrregulares para pessoas, pedia, por exemplo, assim, eu te 

vendo um lote lá por mil reais, dois mil reais, foi o dinheiro que ele usou 

para fazer a campanha dele né? Aí tá, ele vendeu tudo irregular e troxe 

pessoas assim que não tinha vínculo nenhum com a Reforma agrária e tal. 

[...] aí que, que o INCRA fez, fez uma seleção entre Silo, Bacia e aqui e 

passou nove pessoas deles, sabe, na seleção. Passou nove pessoas deles que 

iam fica assentado aqui. (V. O., Comunidade e Assentamento 10 de Maio, 

dezembro de 2013). 

 

Considerando que o assentamento 10 de Maio tem capacidade para assentar 69 

famílias, a decisão estabelecida pelo INCRA em conjunto com os camponeses organizados no 

MST, garantiu o assentamento de 60 famílias advindas dos acampamentos de Quedas do 

Iguaçu e 09 famílias daquelas ocupantes vinculadas ao grupo denominado “bandeira branca”. 

Ocorre que o conjunto das famílias dos últimos estava disposto a permanecer nas terras que 

haviam ocupado. As informações colhidas a campo evidenciam a relação conflituosa que se 

estabeleceu entre os camponeses pertencentes ao grupo dos “bandeira branca” com os 

oriundos dos acampamentos do MST.  

 

Tá, quando nóis fumo selecionado, nóis tivemo que pega e vim pra cá e a 

notícia era feia, sabe? A notícia era de que iam recebe nóis aqui a bala. Aí o 

que nóis fizemo? Peguemo a famiagem tudo e botemo tudo de uma vez só 

assim e viemo. [...] fico um lá que não quis vim de medo. O que, que nóis 

fizemo, nóis viemos ali, fizemo um acordo com o primeiro morador ali, pra 

nóis pude questionar, sabe? [...] Aí depois que nóis cheguemo aqui, aí o 

povo [aqueles ocupavam a área] se revorto, né? [...] Nóis falemo não, nóis 

vamo fica aqui, vamos esperar uma decisão, não viemo confrontia com 

vocês e tal e nesse meado de tempo aí houve muitas ameaças de confronto, 

né? (V. O., Comunidade e Assentamento 10 de Maio, dezembro de 2013). 
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Ao mesmo tempo, o depoimento de nosso interlocutor revela o abandono das 

lideranças do MST para com a resolução do impasse. Pois como a maioria das famílias foi 

assentada no Celso Furtado, coube ás 60 famílias redirecionadas para o assentamento 10 de 

Maio a solução do conflito. “Nóis mesmo, não teve participação nenhuma [das lideranças do 

MST], porque nem quiseram, nem queriam se invorver, sabe? Porque as demais partes já 

tinham sido assentado, se entendeu? Aí não se invorve mais, e aí o que, que aconteceu? Nóis, 

ou vida ou morte, né? (V. O., Comunidade e Assentamento 10 de Maio, dezembro de 2013). 

Devido aos impasses mencionados, somente em 26 de setembro de 2005 o decreto 

de criação do assentamento foi publicado, embora as terras já fossem arrecadadas desde 17 de 

novembro de 2004. O relato abaixo explicita o desfecho da situação. 

 

[...] o INCRA entro na justiça e quando ganhava, eles recorriam, né? Eles 

pegaram um advogado, botaram um advogado, recorria de novo, aí ia tudo o 

processo devorta e isso duro por um ano, um ano e oito meses, dois anos e 

oito meses e nóis fiquemo ali, igual, com a terra, praticamente que tinha a 

terra, tinha ganho e tal. [...] E aí quando chego esse tempo, aí não deu mais, 

né? Daí o povo se avorotou e disse: olha, qualquer decisão vai ter que ser 

tomada, né? E nóis fumo, ocupemo o INCRA lá em Curitiba e fiquemo lá. 

Daí, naquele tempo, era a Claúdia Sonda que era superintendente do 

INCRA, aí ela se comprometeu de i lá em Porto Alegre. Que a gente deu 

uma ideia assim, de que só por disk, disk, documentação, eles distorciam 

muito a documentação, né? E se ela fosse pessoalmente lá, conversar com o 

Juiz, aí o Juiz ia entender melhor, né? E foi o que aconteceu, quando a gente 

deu essa ideia pra ela, ela pego o avião e foi, né? Na mesma semana. E falo: 

até semana que vem tenho o resultado pra vocês. E deu certo. Ela chego lá, o 

fato não é bem assim. Não existe essa alegação que tem lá, que eles tão 

alegando que tem, não é isso. É assim, assim, assim e conto a história. O Juiz 

falo: não, se é assim, se um superintendente do INCRA ta falando isso, ta 

concedido o despejo então, aí houve um despejo aqui pra poderem sair daqui 

e fico as nove pessoa que foi assentada, né? Daí fico as nove pessoa aqui e 

nóis entremo daí, pra cima [dos lotes]. (V. O., Comunidade e Assentamento 

10 de Maio, dezembro de 2013). 

 

As informações auferidas no assentamento Dez de Maio evidenciam mudanças 

em relação às 69 famílias que inicialmente foram beneficiadas com a criação do 

assentamento. Há lotes que foram vendidos logo após a criação do assentamento, outros 

posteriormente, há aqueles que foram permutados, abandonados, entre outras situações. 

Segundo dados obtidos na Unidade Avançada do INCRA em Laranjeiras do Sul, atualmente, 

66 famílias estão assentadas nos 1.305,3244 ha destinados ao assentamento Dez de Maio. 

O assentamento Dez de Maio, fruto da luta camponesa pelo acesso a terra, se 

inscreve dentre um conjunto de ações do campesinato que evidenciaram a sociedade a questão 

agrária e as inúmeras ilegalidades cometidas pelo latifúndio Araupel na manutenção desta. 



182 

 

 

 

Por seu turno, a conquista dos assentamentos Celso Furtado, Ireno Alves dos Santos, Marcos 

Freire e 10 de Maio propiciaram a (re)territorialização de 2.623 famílias que modificaram o 

território: a terra de negócio foi transformada em terra de trabalho e de manutenção da vida. 

Contudo, os assentamentos rurais não são territórios absolutos do campesinato e a conquista 

destes e respectiva territorialização camponesa não significa o fim das disputas territoriais.  
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“Por que foi que cegamos? Penso que não 

cegamos, penso que, estamos cegos. Cegos que 

veem. Cegos que vendo, não veem”.  

(SARAMAGO, 1995, p. 310). 

 

 

s recentes transformações do campo brasileiro, atreladas ao processo 

de modernização da base técnica, intensificaram a mecanização da 

agropecuária, tornando-a artificializada, dependente de investimentos 

em agroquímicos e destinada à produção de mercadorias. Este modelo agrícola, denominado 

agronegócio, se assenta numa estrutura complexa compreendendo a integração entre 

agricultura, indústria, conhecimentos e comercialização direta da produção, principalmente 

para a exportação.  

Este sistema possibilitou a concentração de terras nas mãos de grandes empresas 

nacionais e transnacionais que atuam em diversos setores da economia. Trata-se da 

territorialização do capital monopolista (OLIVEIRA, 2001), ou seja, quando o capital além de 

monopolizar a circulação domina também os meios de produção, a terra. Com a 

territorialização do agronegócio, as grandes propriedades rurais, avaliadas até pouco tempo 

como improdutivas e atrasadas economicamente, consideradas latifúndios, passaram a receber 

investimentos em infraestrutura para a produção de commodities passando a ser denominadas 

de empresas rurais, altamente mecanizadas, consideradas produtivas e responsáveis pelo 

aumento da produção agrícola do país.  

Diante das circunstâncias expostas, têm-se proliferado análises sobre a realidade 

do campo brasileiro, as quais ignoram a diversidade existente e indicam para a 

homogeneização deste espaço pelas relações capitalistas. Embora esta tese, da uniformidade 

das relações capitalistas, não seja recente, e tenha prosperado tanto entre os marxistas, em 

especial a partir dos escritos de Kautsky (1998) e Lênin (1982), quanto em meio aos não 

marxistas, recorrentemente ela tem sido evocada para explicar a contemporaneidade.  

A 
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Kautsky (1998) e Lênin (1982), apostando que o desenvolvimento das relações 

capitalistas era o caminho mais curto para atingir o socialismo, defenderam a superioridade da 

grande propriedade no desenvolvimento das forças produtivas. Neste entendimento, a 

intensificação das relações capitalistas com a decorrente modernização das relações no campo 

e a industrialização deste resultariam na expropriação do campesinato e ascensão social 

“mudança de classe” de parcela deste. 

A análise não marxista, integrante do Paradigma do Capitalismo Agrário (PCA) 

(FERNANDES, 2007, 2013a; FELÍCIO, 2011; CAMACHO, 2014), se subdivide em duas 

principais vertentes: a que acredita na integração da agricultura familiar ao capital e aquela 

que a considera residual e desnecessária defendendo o agronegócio. Expoentes da primeira 

tendência Abramovay (2012) e Lamarche (1998), propalaram a formação de uma agricultura 

familiar integrada ao capital com vínculos sociais e produtivos modernos, desenvolvidos 

como parte de um processo regido pelas leis capitalistas de acumulação. Já autores como 

Buainain et al. (2013) e Navarro (2010), ao difundir a inviabilidade econômica dos 

estabelecimentos rurais de menor porte, dispensam a realização da reforma agrária para o 

desenvolvimento do Brasil. Para estes, os latifúndios deixaram de existir e o agronegócio que 

o substituiu tornaram as grandes propriedades mais eficientes economicamente do que as 

pequenas, sendo desnecessárias mudanças na estrutura fundiária do país. 

Entretanto, a maneira pela qual se realiza o desenvolvimento do modo capitalista 

de produção no campo brasileiro é desigual e contraditório. Aquele se nutre de formas não 

capitalistas de produção (MARTINS, 1979; OLIVEIRA, 1987, 2001, 2010b) como o trabalho 

familiar e a produção camponesa de modo geral. Nesse sentido, a afirmação de Oliveira 

(2010) é elucidativa: 

 

[...] o desenvolvimento do capitalismo tem que ser entendido como processo 

(contraditório) de reprodução capitalista ampliada do capital. E esta, como 

reprodução de formas sociais não-capitalistas, embora a lógica, a dinâmica, 

seja plenamente capitalista; nesse sentido o capitalismo se nutre de 

realidades não-capitalistas, e essas desigualdades não aparecem como 

incapacidades históricas de superação, mas mostram as condições recriadas 

pelo desenvolvimento capitalista. Em outras palavras, a expansão do modo 

capitalista de produção (na sua reprodução capitalista ampliada do capital), 

além de redefinir antigas relações subordinando-as à sua produção, engendra 

relações não capitalistas iguais e contraditoriamente necessárias à sua 

reprodução. (OLIVEIRA, 2010b, p. 07-08). 

 

Tal assertiva leva a compreensão de que, embora o campesinato seja uma relação 

não capitalista “sua reprodução deve ser entendida a partir das diversas contradições do 
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desenvolvimento desigual do capital e, por isso, trata-se de uma contradição e não de uma 

articulação de modos de produção”. (PAULINO; ALMEIDA, 2010, p. 29. Grifo nosso). 

Assim, pautado na categoria contradição e seus fundamentos teórico-metodológicos, que se 

lança o esforço de tentar compreender os assentamentos rurais conquistados do latifúndio 

Giacomet-Marodin (Celso Furtado, Marcos Freire, Ireno Alves dos Santos e 10 de Maio) 

analisando a diversidade agrária presente nestes territórios do campesinato.  

Ao contrário de análises inoportunas que suprimem o campesinato da história ou 

tratam-no como residual, evidenciou-se no capítulo anterior a efetiva participação do 

campesinato na construção do território destacado, entretanto, opõem-se também, às 

concepções que ignoram as disputas e conflitos territoriais internos aos assentamentos rurais. 

É a partir do entendimento de que os assentamentos rurais são territórios, estando, portanto, 

em permanente conflito, que se buscará compreende-los. Para tanto, as análises da 

subalternidade camponesa expressa na sujeição da renda da terra e na monopolização do 

território/territorialidade do capital são imprescindíveis.  

 

 

4.1 Integração à indústria do tabaco: territorialidade do capital em território camponês 

 

A constatação de que o desenvolvimento das forças produtivas capitalistas ocorre 

de forma desigual e contraditória levou ao entendimento de que em determinadas 

circunstâncias em vez de se territorializar é mais vantajoso ao capital monopolizar o território 

(OLIVEIRA, 1987, 2001). Neste sentido, há momentos em que o capital ao invés de 

expropriar o camponês, subordina a produção deste a indústria, dominando a circulação e 

drenando, assim, a renda camponesa.  

A monopolização do território pelo capital (OLIVEIRA, 1987; 2001) é entendida 

nesta tese como territorialidade capitalista no território camponês. Considerando que sujeito e 

espaço não se separam (LEFEBVRE, 2006; SANTOS, 2006), compreende-se territorialidade 

como o uso do território, ponderando que este é exclusivamente produzido por uma relação 

social que somente pode ser realizada pelo sujeito. Desta forma, entende-se que a 

territorialidade pode ser capitalista ou camponesa. Pode-se ter uma territorialidade capitalista 

porque a relação social capitalista produz uma territorialidade que é uma forma de uso do 

território. Assim, há locais em que as relações capitalistas subordinam as relações camponesas 

e, consequentemente, seus territórios, sendo que as técnicas e as tecnologias de produção 
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agropecuária são determinadas pelo agronegócio que capitaliza a renda produzida pelos 

camponeses. Trata-se de uma territorialidade infringindo, subordinando a outra 

territorialidade. Este entendimento contribui para a compreensão das formas de subordinação 

encontradas nos assentamentos pesquisados, porque implica na compreensão do caráter 

multidimensional da territorialidade, isto é, o uso e o pensar do território e da territorialidade. 

Para Fernandes (2010, apud COCA, 2011) a territorialidade é uma propriedade do 

território e, enquanto tal, ao expressar as formas e relações de usos deste gera determinada 

configuração territorial. 

 

As territorialidades expressam as relações de poder que determinam as 

configurações territoriais. Elas nos ajudam a identificar quem domina e 

quem é dominado nos territórios. As territorialidades também estão 

expressas nas paisagens de modo que seus componentes revelam as relações 

sociais, políticas e econômicas. (FERNANDES, 2010 apud COCA, 2011, p. 

122). 

 

Ou seja, a territorialidade é caracterizada pelas táticas e ações para manutenção do 

controle sob os territórios, cujas marcas são as relações de poder como afirmado por Raffestin 

(1993). Sendo que a territorialidade reflete, 

 

[...] a multidimensionalidade do “vivido” territorial pelos membros de uma 

coletividade, pelas sociedades em geral. Os homens “vivem”, ao mesmo 

tempo, o processo territorial e o produto territorial por intermédio de um 

sistema de relações existenciais e/ou produtivistas. Quer se trate de relações 

existenciais ou produtivistas, todas são relações de poder, visto que há 

interação entre os atores que procuram modificar tanto as relações com a 

natureza como as relações sociais. Os atores, sem se darem conta disso, se 

automodificam também. O poder é inevitável e, de modo algum, inocente. 

Enfim, é impossível manter uma relação que não seja marcada por ele. 

(RAFFESTIN, 1993, p. 158-159. Grifo nosso). 

 

Portanto, a territorialidade emana do território como resultado das relações de 

poder exercidas para gerir o espaço de existência e/ou de produção. Deste modo, no interior 

de um mesmo território podem coexistir várias territorialidades. Por exemplo, no lote de um 

assentado, o qual entende-se como segundo território (FERNANDES, 2008b; 2009), podem 

se manifestar as territorialidades do camponês, do capital e do Estado. É nessa acepção que o 

conceito de territorialidade corrobora para interpretar a forma de produzir no campo em geral 

e em específico nos assentamentos estudados. Nestes, a produção ocorre por meio de relações 

alheias às tipicamente capitalistas, pois, os camponeses detém a posse da terra. Entretanto, 

isso não impossibilita a manifestação das territorialidades do capital nos assentamentos o que 
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indica a existência de uma constante disputa territorial nestes, como pode ser aferido no 

trecho a seguir, extraído da entrevista concedida por uma liderança do assentamento Celso 

Furtado. 

 

A partir que vai pros lotes e vê a sua, a sua vida, a sua forma de produção 

mudar com o, com a entrada do capita... do capitalismo mais forte no campo, 

à partir da... da monocultura, percebe assim que é um território em plena 

disputa. Então, se você conversa com algumas pessoas [assentados] que 

compreendem mais essa questão, eles percebem que o assentamento é um 

território em pleno campo de disputa. (E. M., Assentamento Celso Furtado, 

março de 2010. Grifo nosso)
37

. 

 

À vista do exposto, concorda-se com a indicação de Fernandes (2009), de que a 

disputa territorial pode ocorrer tanto pela desterritorialização como pelo controle das formas 

de uso e acesso aos territórios, ou seja, pelo controle das suas territorialidades.  

Dentre as territorialidades do capital manifestada nos assentamentos investigados 

está a fumicultura. Nas incursões a campo constatou-se que alguns assentados se dedicam a 

tal cultivo que é realizado a partir do sistema “integrado” de produção, sobretudo, com duas 

empresas do setor: Souza Cruz e Universal Leaf Tabacos. Neste sistema as empresas 

financiam as estruturas (materiais para formação dos canteiros, galpões, estaleiros etc.), 

sementes, adubos e agrotóxicos que serão usados na lavoura além de fornecer assistência 

técnica aos assentados, dos quais é exigida fundamentalmente, exclusividade na 

comercialização dos produtos para com a empresa que lhes fornece as condições para 

produzir, no mínimo em quantidades suficientes para a quitação das dívidas anuais. Pois, as 

despesas com o financiamento das estruturas e insumos são abatidas quando da entrega da 

produção às empresas, geralmente, calculadas em produto sem a necessidade de dispêndio 

monetário direto. Neste âmbito, as empresas assumem o papel de agentes financeiros dos 

assentados na medida em que fornecem as condições para a produção, tal como verificado por 

Etges (1991). Na perspectiva das empresas que operam este sistema, a integração permite o 

acúmulo de capital, por meio da definição dos preços da matéria-prima, da comercialização 

dos insumos necessários e dos juros advindos dos financiamentos, ou seja, através da sujeição 

compulsória da renda da terra camponesa. É importante resaltar que através deste mecanismo 

as empresas definem o preço dos insumos e a taxa de juros dos financiamentos, ao mesmo 

tempo, são elas que determinam o preço a ser pago pelo fumo “entregue” pelos camponeses 

por meio de um sistema de classificação da “qualidade” do produto. Conforme advertiu Etges 

                                                 
37

 Entrevista realizada por Estevan Leopoldo de Freitas Coca a quem agradeço pela gentil cessão do material. 
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(1991), ao estudar os camponeses no Rio Grande do Sul e a indústria do fumo, trata-se de um 

processo de subordinação e dependência desencadeado junto ao início do ciclo produtivo com 

a visita dos representantes das empresas para convencimento dos camponeses ao cultivo do 

fumo e/ou realização do pedido de financiamento para compra dos itens necessários à referida 

lavoura. Este último item é o elemento que concretiza o vínculo entre empresa e camponês, 

onde a primeira se compromete a fornecer a assistência e os insumos e o segundo a “entregar” 

a sua produção. Assim,  

 

O vínculo entre a empresa do fumo e o camponês se dá através de um pacto 

firmado entre ambos e não de um contrato formalizado
38

. Ou seja, diz 

respeito substancialmente a forma de aquisição dos insumos por parte do 

produtor, ao padrão tecnológico a ser posto em prática sob orientação e 

assistência técnica da empresa e fundamentalmente à exclusividade e 

garantia de aquisição da produção por parte da empresa. (ETGES, 1991, p. 

122). 

 

Cabe a observação de que o sistema de integração resulta na intervenção das 

indústrias na ordenação interna dos lotes camponeses (PAULINO, 2004; 2012). Nos 

assentamentos em estudo, analisando o caso da fumicultura, percebeu-se que, embora esta 

atividade reserve diferenças em relação a outras formas de integração, como a avicultura, por 

exemplo, as empresas fumageiras intervêm no padrão tecnológico, seja das infraestruturas, 

dos tipos de sementes e insumos utilizados, das formas de semeadura, da distância entre as 

mudas transplantadas à lavoura, bem como, as quantidades e prazos a serem observados pelos 

assentados para a entrega da produção. Contudo, ressalta-se que esta intervenção não tira dos 

camponeses a autonomia sobre o seu tempo, o seu trabalho e também em relação à decisão 

das atividades a serem realizadas no lote. Ou seja, o território continua sendo de domínio do 

camponês, entretanto, o capital exerce uma territorialidade maior ou menor em determinadas 

partes deste, subordinando a renda camponesa conforme a medida de incorporação à lógica 

capitalista. Dessa forma paradoxal, a fumicultura que é uma atividade capitalista, voltada para 

mercados globais, se serve de atividades não capitalistas para se expandir e os camponeses se 

valem dessa atividade para se reproduzir enquanto camponeses. Trata-se da contínua 

produção capitalista de relações não capitalistas, característica intrínseca ao modo de 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil, como advertiu Martins (1979), 
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 O inverso ocorre quando se trata de financiamento para obras de infraestrutura, sobretudo, dos galpões por 

envolverem cifras maiores e prazo mais longos para pagamento. 
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A produção capitalista de relações não-capitalistas de produção expressa não 

apenas uma forma de reprodução ampliada do capital, mas também a 

reprodução ampliada das contradições do capitalismo, o movimento 

contraditório não só de subordinação de relações pré-capitalistas, mas 

também, de criação de relações antagônicas e subordinadas não-capitalistas. 

(MARTINS, 1979, p. 21).  

 

Neste processo é primordial ainda, a compreensão de que “os camponeses 

comparecem ao mundo do trabalho como entidades familiares” (PAULINO, 2012, p. 124). É 

a família que se encarrega de providenciar a matéria prima contratada pela indústria. Portanto, 

não se trata da venda do trabalho camponês. O que estes vendem às empresas fumageiras é a 

sua produção, na qual está contido o trabalho familiar. Assim, o caráter familiar da produção 

camponesa impõe um ritmo de trabalho diferenciado, pois a força de trabalho do pai é somada 

a da mãe e a dos filhos, guardadas as devidas intensidades e proporções decorrentes da 

divisão interna do trabalho pautada em gênero e faixa etária. Exemplar da utilização do 

trabalho familiar na produção de matéria-prima às empresas fumageiras é a situação 

visualizada na comunidade Palmital no assentamento Celso Furtado, na qual, em um dos 

lotes, encontraram-se três famílias capinando a lavoura de fumo (Fotografia 1). Trata-se de 

membros originários de uma mesma família, porém, o casamento de dois filhos levou a 

formação de duas novas famílias que passaram a dividir o mesmo lote, tanto em relação à 

moradia, quanto a produção. 

Em relação ao trabalho familiar constatou-se que as três famílias se dedicam a 

duas atividades estruturantes: a produção do leite, da qual a renda monetária proveniente é 

reservada aos pais, e ao cultivo de fumo, para o qual, os pais cederam o restante do lote aos 

filhos casados. Estes realizam a lavoura de forma conjunta, dividindo custos, trabalho e a 

renda monetária resultante. Embora haja certa divisão em relação à renda proveniente de cada 

atividade, o mesmo não se pode dizer em relação ao trabalho, uma vez que: “O pai vive do 

leite e deu a roça pra nóis [dois filhos casados] planta fumo, mais aqui nóis tudo se ajudamo 

no trabalho”. (D. O., Comunidade Palmital, Assentamento Celso Furtado, outubro de 2013. 

Grifo nosso). Esta situação em que a unidade camponesa reúne várias famílias constituídas a 

partir do casamento dos filhos e que juntas dividem a utilização produtiva do lote é comum 

nos assentamentos pesquisados. 
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Fotografia 1: Trabalho familiar na capina do fumo 

 
Fonte: Trabalho de Campo, assentamento Celso Furtado. Autor: ROOS, 2013. 

 

No caso específico relatado ficou evidente a restrição que a extensão territorial do 

lote impõe a estes camponeses. Os filhos juntos cultivam 80 mil pés de fumo, sendo 50 mil da 

variedade Burley nas terras cedidas pelos pais e 30 mil da variedade Comum
39

 em terras 

arrendadas do lote de um assentado vizinho (Fotografia 2). Para este pagam uma renda fixa de 

R$ 1.700 anuais por cerca de um alqueire e realizam a correção da fertilidade do solo 

utilizado. Somadas as despesas com o arrendamento (renda em dinheiro + correção do solo), 

estas resultam em torno de R$ 2.000 anuais.  

 

Esse ano plantamo oitenta mil pé de fumo. Plantamo cinquenta mil do burley 

na terra do pai e trinta mil do comum no pedaço que arrendamo do vizinho. 

[Quanto pagam pelo arrendamento da terra do vizinho?] A gente paga renda 

fixa de mil e setecentos por ano, mas tem que realizar a correção do solo. 

Acho que ao todo dá uns dois mil por ano. (D. O., Comunidade Palmital, 

Assentamento Celso Furtado, outubro de 2013). 
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 Ambas as variedades Burley e Comum são fumos de galpão, ou seja, curados naturalmente ao ar. A variedade 

Comum, geralmente, apresenta uma planta mais robusta e de menor qualidade sendo destinado ao atendimento 

do mercado interno de cigarros. Já o de tipo Burley é em sua maioria destinado a exportação devido à 

qualidade superior. 
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Fotografia 2: Lavoura de fumo da variedade Comum cultivada em terra arrendada 

 
Fonte: Trabalho de Campo, assentamento Celso Furtado. Autor: ROOS, 2013. 

 

Note-se que no caso apresentado o arrendamento resulta da quantidade de terra 

disponível inversamente proporcional à mão de obra existente, levando ainda, a atividades 

que intensificam esta última. Ou seja, o equacionamento da produção camponesa parte da 

composição da força de trabalho familiar (CHAYANOV, 1974), sendo que, a produção de 

fumo é preterida, em casos como o descrito, por demandar menor área de terra e maior 

quantidade de trabalhadores na execução das atividades. O exemplo ora apresentado ilustra 

ainda outra característica fundamental do trabalho familiar camponês: “El volumen de la 

actividad de la familia depende totalmente del numero de consumidores y de ninguma manera 

del numero de trabajadores”. (CHAYANOV, 1974, p. 81). Quer dizer, é a pressão exercida 

pelas necessidades de consumo que determinam o grau de utilização e intensificação da força 

de trabalho. Corrobora com este entendimento as palavras de um de nossos interlocutores, do 

Assentamento Ireno Alves dos Santos, que cultiva fumo integrado a Souza Cruz: 

 

Só que o fumo o senho sabe né? O fumo se você tivé preguiça não trabaia 

não. A turma falo: cê é loco. Falei mas homi do céu, eu tenho minha família 

pra cria cara. Eu tenho meus filhos, tenho que dá arguma coisa pra eles. Eu 

tenho que trabaia. Ah eu planto soja aqui. Planto soja. Eu pego lá o trator, 

com meio dia eu limpo minha lavoura. Mas cara, o soja pro pequeno não 

funciona. Você sabe disso. (O., Comunidade Arapongas, Assentamento 

Ireno Alves dos Santos, dezembro de 2013. Grifo nosso). 
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Como visto, o cultivo do fumo implica numa intensificação do trabalho familiar, 

oposto à soja que devido ao uso da mecanização diminuiria razoavelmente a autoexploração 

daquele. Mas em virtude, sobretudo, de sua dinâmica escalar, “o soja pro pequeno não 

funciona” e “eu tenho minha família pra cria [...] tenho que dá arguma coisa pra eles”. Ou 

seja, o número de consumidores no lote indica o necessário grau de utilização da força de 

trabalho familiar, ao modo que esta supra as necessidades familiares e não fique ociosa por 

longos períodos. Nesta mesma lógica, o cultivo de fumo é entendido pelos camponeses, como 

possibilidade de manutenção e reprodução de sua existência enquanto trabalhador familiar no 

lote, através do retorno daqueles que foram obrigados a sujeitar formalmente sua força de 

trabalho ao capital, como indica uma assentada ao ser inquirida sobre a opção por tal lavoura. 

 

Ah isso foi o piá que quis, o nosso filho, né? Que nóis tem um casal de filho, 

né? Daí tem a filha que é casada, mora ali, né? E o filho que tá em casa, né? 

Daí ele até ele saiu fora, foi trabaia um tempo, né? Daí não gosto de trabaia, 

fora, né? Ele disse. Daí tinha os pia dali do seu Antonho, da dona Helena lá 

que prantavam, né? E o fumo ele dá dinheiro, é trabaioso. Dá bastante 

trabalho, né? Mas ele dá um lucro, né? Daí ele que quis pranta, né? Porque 

daí, ele disse que não ía mais trabalha fora. Disse então vô fica em casa e 

vamo pranta fumo. Daí ele que quis pranta, né? Decidiu, foi falado cos piá 

ali, daí os pia falaram pro o instrutor vim aqui, daí conversaram e decidimo 

de pranta. (R. I., Comunidade Palmital, Assentamento Celso Furtado, janeiro 

de 2015). 

 

Como já enfatizado, se está diante da “produção capitalista de relações não 

capitalistas de produção” (MARTINS, 1979) com a indústria se apropriando de elementos da 

produção camponesa (não capitalista) para expandir-se. Aliás, o conhecimento da 

particularidade de que o trabalho camponês é familiar, faz as indústrias os considerarem 

“parceiros” ideais no processo de integração, permitindo assim, a contínua produção do 

capital. Deste modo, como afirma Oliveira (2007), “a produção do capital não pode ser 

entendida nos limites das relações especificamente capitalistas, pois estas são na essência, o 

processo de reprodução ampliada do capital. É uma espécie de acumulação primitiva 

permanente do capital, necessária ao seu desenvolvimento” (p. 11. Grifos do autor). Assim, 

este processo de desenvolvimento do capital, contraditoriamente tem garantido, de forma 

subalterna, a reprodução da existência de parcela do campesinato.  

É salutar reiterar que a integração à indústria fumageira resulta em intervenção 

desta na ordenação do sitio camponês através da padronização da lavoura, das infraestruturas 

e da forma como a matéria prima deverá estar preparada para o recolhimento à indústria. A 

distância entre leiras e pés de fumo seguem recomendações definidas pela indústria, 
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transmitidas aos camponeses pelo “instrutor”
40

, assim como, os moldes e formas do 

acondicionamento final do produto. O mesmo ocorre em relação à infraestrutura tanto dos 

galpões destinados à secagem do fumo, quanto dos canteiros de mudas que obedecem à 

padronização definida pela empresa. Embora estas condições retirem parte da autonomia 

camponesa no que tange a organização interna dos lotes e à decisão de como cultivar, 

possibilita acesso a insumos e sementes, amortizados no momento da comercialização da 

matéria-prima a indústria, garantindo ainda a inserção das respectivas colheitas no mercado, 

características importantes na lógica de organização da produção camponesa. “A gente 

entrega
41

 pra Souza Cruz. [Por quê?] Ela é melhor. Fornece adubos e semente e compra tudo 

que foi produzido”. (D. O., Comunidade Palmital, Assentamento Celso Furtado, outubro de 

2013. Grifo nosso). 

Evidentemente que a estratégia das empresas assenta-se na majoração das formas 

de captação da renda produzida pelos camponeses, através do controle dos dois extremos do 

processo produtivo e na garantia da entrega da produção de tabaco daqueles à indústria 

financiadora. Isso é perceptível no fato de que as sementes e insumos são adquiridos apenas 

através da indústria que também decide sobre a variedade de fumo a ser cultivada, em regra, 

atrelada ao uso de um conjunto de agroquímicos vinculados ao setor industrial. Assim, o 

preço dos fertilizantes, agrotóxicos e sementes vendidas aos camponeses são regidos pelos 

setores monopolistas da indústria do fumo conjuntamente a fornecedores atrelados, de modo 

que estes se apropriam duplamente da parte mais significativa da renda da terra produzida 

pelos camponeses que plantam fumo: na venda dos insumos (consumo produtivo) e na 

compra da produção. Agrega-se a isto que os juros referentes ao financiamento dos insumos e 

infraestrutura começam a ser cobrados dos camponeses no momento da assinatura do 

pedido/contrato, embora tais recursos não sejam utilizados de imediato. Estrategicamente de 

forma a garantir o fornecimento constante de matéria-prima, as empresas atrelam os 

pagamentos devidos pelos camponeses à comercialização do tabaco, obrigando à “entrega” da 

produção junto àquelas que o financiaram. Tal método ao se apropriar diretamente da 

produção camponesa, como forma de pagamento dos débitos contraídos, dá ao verbo entregar 
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 Espécie de técnico agrícola representante das indústrias fumageiras. Tem como função fazer o levantamento 

da quantidade de insumos e sementes necessárias, orientar os camponeses acerca das normas definidas pela 

empresa que devem ser seguidas na lavoura, estimar a quantidade da produção, e, principalmente, fiscalizar se 

os camponeses estão seguindo as normas, se não estão desviando os insumos destinados a produção do fumo e 

se estão entregando toda a produção a empresa que lhes financiou.  
41

 Segundo Etges (1991, p. 122), o uso do termo “entregar” e não vender por parte dos camponeses “é 

significativo e tem a sua razão de ser, porque implícito a este termo (entregar) está a ideia de passar a outro o 

que não lhe pertence, de entregar algo que se deve por alguma razão”. 
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seu sentido pleno, ou seja, consiste no fato dos camponeses cederem parte de sua produção 

sem o ressarcimento pela mesma. Ainda neste sentido, ao não envolver diretamente cédulas 

da moeda corrente, tal artifício escamoteia a sujeição da renda camponesa, porém, 

contraditoriamente, é preterível entre os camponeses uma vez que os débitos poderão ser 

quitados com o próprio resultado do seu trabalho. 

Outro procedimento utilizado largamente pelas empresas do setor para garantir a 

entrega da produção de fumo são as visitas dos instrutores em diferentes fases do 

desenvolvimento da lavoura, estimando o total da produção. Tal levantamento se constitui 

num mecanismo de controle, ao mesmo tempo em que, serve de programação das indústrias 

em relação ao mercado, sendo que em momentos de safras acima do normal e comércio em 

recessão as indústrias se comprometem a comprar o mínimo possível, orientando seus 

representantes a estimar por baixo da média as lavouras dos camponeses. O inverso também 

pode ocorrer, isto é, estimativas acima da média de produção das lavouras, quando a dinâmica 

do mercado exigir maiores quantidades de tabaco, de modo que, obrigam os fumicultores a 

comercializar integralmente sua produção com determinada indústria. O relato de uma 

camponesa do assentamento Celso Furtado denúncia tal mecanismo mostrando conhecimento 

sobre o processo realizado pelas empresas ao afirmar que na safra anterior (2013-2014) a 

indústria (Souza Cruz) se recusou a comprar a totalidade da produção naquele dado momento. 

Condição esta, revertida no início da safra seguinte, entretanto, com severas perdas em 

relação a peso e qualidade por parte dos camponeses como evidencia o trecho subsequente.  

 

[...] a quantidade que nóis tinha, que ele [instrutor] faiz uma estimativa ali da 

quantidade, né? Daí que nem o ano passado nosso fumo deu muito bom, 

passo. Daí eles não levaram aquele, porque eles contratam, no caso o técnico 

faiz aquela estimativa da quantidade, daí, acho que eles já contratam pra fora 

aquela quantidade, né? Daí eles já não tem venda, né? Prá fora como eu 

entendo, né? Deve se isso, né? Daí eles não levaram, daí eles falaram, 

quando abrisse compra de novo eles levavam. Daí levaram agora no inverno. 

[...] daí, que nem nóis calculemo um dia que fosse o nosso lucro que ia sobra 

assim, porque nóis gastemo bastante, né? Com pião, daí o primero ano que 

foi gastado com, gasta com lona, gasta com tudo, né? Deu bastante gasto. 

Daí nóis falemo até um dia que o nosso lucro era aquele que tinha ficado ali, 

né? E daí fico muito tempo, perdeu peso, até vorto cinco fardo, não presto 

mais, disseram que tava ardido, porque fico muito tempo ali debaixo da lona, 

né? Puis quase deu um ano, puis eles levaram agora esses dia com o fumo de 

inverno [Comum], né? E agora já tá quase na hora de leva esse dali [fumo de 

verão, Burley], claro que vai perde peso, vai estraga, né? Porque disseram 

que não tinha, não abria mais compra lá, pra eles pode coloca aqueles. E 

disse que deu muito bem também os fumo, né? Daí tudo mundo tinha sobra, 

né? Daí, leva de um, leva de outro, né? E o nosso bem no fim foi ficando pá 
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... por úrtimo. (R. I., Comunidade Palmital, Assentamento Celso Furtado, 

janeiro de 2015). 

 

A ocorrência da mesma dinâmica na safra anterior (2013-2014), ressaltando as 

estratégias das indústrias em repassar o ônus da retração do mercado de tabaco
42

 decorrente 

de um conjunto de medidas antitabagismo (aumento de impostos, proibição do fumo em 

determinados lugares públicos, a aplicação das medidas da Convenção-Quadro para o 

Controle do Tabaco etc.) e da crise econômica internacional aos produtores de fumo é 

reafirmada por outra camponesa também do assentamento Celso Furtado. 

 

E daí dum tempo pra cá também, eles ponharam assim um..., ponharam um 

negócio de estimativa. Aí, nunca tinha acontecido, agora o ano passado, fico, 

não me lembro se catorze fardo, fico aqui foi entregado nessa safra agora. 

Fico tudo esse tempo aqueles fardo ali seco que daí num peso nada. Porque 

passo um poquinho mais da estimativa. Que eles tinham previsto. Na 

verdade é o técnico que vê a estimativa, só que tu não tem como precisa 

tantos quilo, né? E daí, no caso sobro essa estimativa, fico ali agora. 

Conseguiram entrega agora, na outra safra. Não quiseram pega, daí fica sabe, 

daí aquilo que produz perde muito. Daí tá ficando um negócio meio difícil. 

(H. O., Comunidade Palmital, Assentamento Celso Furtado, janeiro de 

2015). 

 

Neste ínterim, cabe esclarecer ainda, que a compra do fumo produzido pelos 

camponeses, se dá por um sistema de classificação da qualidade do produto final, a qual 

aumenta a retenção da renda da terra, pois são as empresas que definem as classes finais e, 

consequentemente, o valor a ser pago aos camponeses. Ou seja, os camponeses não possuem 

condições de acompanhar a classificação do fumo realizada pelas empresas, as quais 

determinam unilateralmente a classificação. O relato de uma camponesa reproduzido na 

sequência expõe a situação desigual vivenciada junto às processadoras de tabaco ao mesmo 

tempo em que indica o grau de padronização a que estão submetidos. 

 

Não, é a empresa lá. Nóis faiz ali, né? Daí lá eles que vê, né? Não 

acompanha nada. Aqui só vai o produto aqui, sem pesa sem nada. Eles 

pesam lá, daí ... só que é, já digo no fardo ali, já é enfardado, já é quase que 

pesado, né? Porque tem que fazê os fardo, é contado as carrera, né? Da 

quantidade de boneca que ponha, né? E daí tem que pesa um fardo, né? Pra 

gente fazê. Não pode passa de cinquenta quilo. Tem que se de cinquenta 

quilo, né? Meio padrão. Daí já é calculado, né? A quantia que vai, né? [...] 

Daí lá [indústria], eles que vê as classe. Lá é eles que classificam. E mesmo 
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 O relatório anual de 2013 da Souza Cruz (SOUZA CRUZ, 2014) aponta uma retração de 5,5% no mercado 

brasileiro de cigarros naquele ano. Tal situação contrasta com o acréscimo de 1,6% da área plantada na safra 

2013-2014 e a boa produtividade do tabaco na mesma safra (SOUZA CRUZ, 2014). 
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assim, que a gente classifica, cada uma classe, aqui não vai anotado, assim 

cada fardo uma classe. Não é colocado nada. Daí cada um fardo lá, o homem 

que veio pega ali um dia ele explico, que eles tiram, lá do meio, uma 

bonequinha, né? Daí eles oiam, daí eles classificam, cada fardo dão uma 

classificação. Por aquela que eles tiraram lá do meio. Azar se eles pega uma 

ruim lá, né? Daí ferro o fardo inteiro, né? Porque eles que classificam lá de 

novo, né? Cada fardo eles dão... Ele disse que é assim, né? (R. I., 

Comunidade Palmital, Assentamento Celso Furtado, janeiro de 2015). 

 

Acrescenta-se que as folhas de fumo curadas são classificadas em grupos, 

subgrupos, classes, subclasses, tipos e subtipos, de acordo com o seu preparo, a sua 

apresentação e arrumação, posição das mesmas na planta, cor e qualidade. A Tabela 11 ajuda 

a situar o sistema de classificação extremamente técnico, complexo e composto por inúmeras 

classes, que é estabelecido pelas empresas e, como é presumível, se constitui em mecanismo 

eficaz de controle, manipulação e subtração da renda camponesa.  

É significativa a observação de que dentre as duas variedades de tabaco 

encontradas nos assentamentos focados nesta investigação (Burley e Comum), a Burley 

possui a maior estratificação, são 30 classes diferentes com preços por quilo variando de R$ 

0,60 pelo fumo de pior “qualidade” (G na safra 2013/2014) à R$ 8,11 pelo de melhor 

“qualidade” (B1 na safra 2013/2014). Já a espécie Comum apresenta 18 estratos com preços 

por quilo que variavam na safra 2013/2014 entre R$ 1,01 para o G (de pior “qualidade”) à R$ 

5,20 para o de melhor “qualidade” (C2). Com tamanha quantidade de classes e variação de 

preço, é fácil compreender o fato de raramente os camponeses receberem um fardo 

(aproximadamente 50 quilos) com a classificação considerada de melhor qualidade. 

Corrobora com o aparato de classificação que o reajuste dos preços é realizado 

percentualmente às classes e a definição daquela que possui a melhor “qualidade” em 

determinada época, depende da demanda de fumo no mercado internacional e flutuações 

correlatas. Isto quer dizer que: 1) os reajustes não são iguais a todas as classes de fumo ou em 

determinados casos sequer podem ser reajustados. O que demanda frequentes tratativas entre 

representantes dos fumicultores (sendo a principal a AFUBRA) e as indústrias, condição que 

passa ao largo dos camponeses analisados, visto que, se encontram na periferia do circuito de 

produção de fumo no Paraná e no Brasil; 2) a classe que em determinada safra é considerada a 

de melhor “qualidade” nas subsequentes pode não ser. Além disso, as indústrias podem 

oferecer resistência à compra de determinadas classes dependendo da conjuntura econômica e 

do mercado internacional. Por outro lado, os camponeses não têm como produzir apenas uma 

classe, visto que produzem a planta de tabaco por completo, e aquelas sofrem influência da 
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posição em que se encontram as folhas na planta, das condições climáticas, de situações 

adversas (ataque de insetos, lagartas etc.) e do processo de secagem. 

 

Tabela 11: Preços referenciais do tabaco – safra 2013-2014 

 
Fonte: AFUBRA, 2014. 

 

É indubitável que a integração na fumicultura é altamente vantajosa para as 

empresas. Por outro lado a livre adesão dos camponeses a esta indica que há conveniências 
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recíprocas, embora em diferentes medidas. Depõe a favor deste tipo de integração o fato de o 

acesso a fertilizantes, sementes e demais insumos necessários à lavoura, bem como da 

infraestrutura necessária ocorrer diretamente com as empresas sem a necessidade de 

financiamentos em bancos e o pagamento estando vinculado à comercialização. “A Souza 

Cruz que financia, que nem essas estufas ali que foi feita, né? É financiada, né? Daí eles. A 

gente pranta pra eles, né? Direto pra eles já.” (R. I., Comunidade Palmital, Assentamento 

Celso Furtado, janeiro de 2015). Evidente que este mecanismo utilizado pelas empresas 

centra-se na garantia do fornecimento periódico da matéria-prima pelos camponeses em certo 

intervalo de tempo que varia de acordo com a natureza dos itens financiáveis, por exemplo, 

itens de infraestrutura possuem prazos maiores (geralmente 5 anos com parcelas pagas 

anualmente), enquanto aqueles necessários ao custeio das safras devem ser quitados 

anualmente. Ademais, há a apropriação da renda camponesa advinda dos juros destes 

financiamentos, repartida entre a empresa e o capital bancário. Todavia, os camponeses 

enxergam nestes financiamentos possibilidades para realização de outras atividades 

demandadas no lote, porém abdicadas, devido à exiguidade dos recursos disponíveis. É assim, 

por exemplo, que os camponeses utilizam parte do adubo destinado ao fumo em outras 

lavouras; as estruturas dos galpões como depósito de ferramentas e produtos, estrebaria, 

abrigo para os animais, entre outros; ou ainda, quando parte dos recursos advindos em forma 

monetária são utilizados para outros fins que não os destinados imediatamente à produção de 

tabaco, como pode ser observado no trecho da fala de uma camponesa assentada transcrito na 

sequência. Neste mesmo fragmento está explícita a consciência camponesa dos problemas 

pertinentes à produção do fumo para a sociedade. 

 

Que nem um dia nóis, veio um do INCRA aí, ele não gosto de nóis assim, 

falo, né? Porque nóis plantava fumo, né? Daí o meu marido falo, nóis não 

tinha nem destocado a nossa terra ainda. Era só um pedacinho destocado. O 

resto tinha toco, né? Tinha que i desviando os toco ali que... Os pequeno 

apodreceu, os grande nóis não podia paga pra arranca, né? Daí com o 

financiamento do fumo, nóis conseguimo destoca, né? Daí o meu marido 

falo: é, prantei não sei... bastante assim, comércio e tudo que a gente fala é 

contra, né? O fumo. É uma coisa memo que, não é de come. Não é um 

alimento, né? Mas, só que daí com o fumo que nóis conseguimo destoca a 

terra. Senão nóis não tinha conseguido, né? Daí financiemo já com uma 

sobrinha pra destoca. Prepara a terra, né? Pra pode prepara a terra. Sobro das 

estufa, né? Que nem, veio dinheiro pra mão de obra, daí como o meu marido 

memo que faiz, né? Daí aquele dinheirinho, nóis apliquemo pra destoca, né? 

Daí conseguimo destoca. (R. I., Comunidade Palmital, Assentamento Celso 

Furtado, janeiro de 2015). 
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No contexto da produção de tabaco e reprodução contraditória do campesinato 

cabe pontuar que o acesso à infraestrutura dos galpões, embora nesta esteja embutida 

mecanismos de subtração da renda camponesa, possui importância para os assentados. Estes 

raramente conseguiriam adquirir estruturas semelhantes por meio de outras atividades. Tais 

estruturas são utilizadas de forma múltipla pelos camponeses, sobretudo, no período em que o 

fumo encontra-se nas fases de canteiro e lavoura, servindo de lugar protegido das intempéries 

para ferramentas, animais, insumos agrícolas, bem como, para os produtos do autoconsumo e 

aqueles destinados ao comércio entre outras funções. Portanto, a racionalidade é movida pela 

necessidade de um espaço que possa servir a um conjunto de atividades e não simplesmente 

pela possível valorização do lote que o incremento do galpão pode gerar sobre a renda 

absoluta da terra. Nas Fotografias 3 e 4 apresenta-se as duas estruturas de galpão para 

secagem de fumo encontradas nos assentamentos pesquisados. A Fotografia 3 refere-se a 

galpão de maior porte (galpão convencional alto) e construído com materiais mais resistentes, 

consequentemente de maior duração e custos maiores, enquanto que a Fotografia 4 expõe 

galpão mais baixo (galpão de pé-direito baixo), edificado com materiais menos resistentes que 

pode ser danificado facilmente pelas modificações climáticas, necessitando, portando de 

manutenções periódicas, porém possuem menor custo para sua construção. Chama a atenção 

que ambos estão localizados em meio a área destinada a pastagem, o que corrobora com o 

multiuso dos galpões conforme exposto. 

 

Fotografia 3: Galpão convencional alto para secagem do fumo 

 
                      Fonte: Trabalho de Campo, assentamento Celso Furtado. Autor: ROOS, 2015. 
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Fotografia 4: Galpão de pé-direito baixo para secagem do fumo 

 
Fonte: Trabalho de Campo, assentamento Celso Furtado. Autor: ROOS, 2015. 

 

O solo recentemente desocupado pelo fumo aproveitado para a realização de 

outros cultivos também adquire importância no processo de integração da produção 

camponesa: “Qué vê o mio [milho] que da aqui em cima cara [leiras do fumo], por causa da 

adubação. Mas dá um mio assim que, home do céu”. (O., Comunidade Arapongas, 

Assentamento Ireno Alves dos Santos, dezembro de 2013). Ou seja, a partir do 

aproveitamento da resteva do fumo, o camponês faz duas safras com aplicação de 

investimentos em apenas uma delas. Somam-se as estas questões o fato de as empresas 

ofertarem orientação técnica através do acompanhamento da produção de fumo pelo instrutor, 

o que é quase singular e, em tempos de escassa assistência aos camponeses, adquire 

importância a estes.  

Ainda na lógica da reprodução contraditória do campesinato inserido na 

integração às indústrias do fumo, alguns camponeses a consideram mais rentável 

monetariamente do que outras atividades que dependem de produção em escala.  
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Agora você pranta um arquere de fumo e soma todo o terreno [5 alqueires]. 

Dum arquere de fumo, dá tua área de soja [5 alqueires]. Eu pranto esse 

pedaço aqui de soja, aqui. Esse arquere de soja aí. Todo mundo pranta os 

lotes deles ali. Nenhum deles faz o que eu faço nesse alquere de fumo. Pode 

pranta soja aquilo que dê. Não faz o que eu faço. [...] Apesar que daí eu não 

vo faze nada né? Eu venho aqui com meio dia passo veneno, termino e vô 

embora. Não faço nada. Mas também o meu lucro (...). (O., Comunidade 

Arapongas, Assentamento Ireno Alves dos Santos, dezembro de 2013). 

 

Nosso interlocutor relata que obtém mais renda produzindo fumo em área 

reduzida do que se plantasse todo o lote (cinco alqueires) de soja. Logicamente que o maior 

ingresso monetário em menor área utilizada é importante ao campesinato. Contudo, isto não 

determina a escolha das atividades produtivas: é apenas um dos elementos de um ciclo de 

múltiplas ações que se combinam ao ritmo da reprodução social e não do capital. As 

atividades precisam, sobretudo, serem compatíveis à organicidade camponesa e possibilitar a 

reprodução do grupo familiar. Todavia, o maior ingresso monetário em menor área utilizada 

para cultivo adquire importância dentro da lógica camponesa, pois perante as restrições em 

relação ao tamanho da terra buscam-se formas para melhor aproveitar a área disponível. A 

isto se acrescenta que raramente a especialização da produção é utilizada pelo campesinato, 

“Puis óia, a gente aí luta com tudo, né? Nóis pranta fumo, tem as vaca, daí eles trabaiam fora 

ainda, né? Luta com um poco de cada coisa, né?” (R. I., Comunidade Palmital, Assentamento 

Celso Furtado, janeiro de 2015). Consequentemente, a diversificação é prática inalienável aos 

camponeses, como reafirmado no trecho subsequente.  

 

Cê vê, eu num alquere de fumo eu tiro mais que tudo, na propriedade inteira, 

de quem for. E cê vê o quanto eu tiro? Oh! eu vô tira um eito de feijão. Eu 

vô tira pasto lá, um eito de pasto pás vacas que eu to tirando leite, da mema 

área, dessa mema área aqui, que supor se eu fosse pranta né. Olha quanto de 

dinheiro eu tiro a mais, do que o cara que pranta [soja, monocultura]. (O., 

Comunidade Arapongas, Assentamento Ireno Alves dos Santos, dezembro 

de 2013). 

 

Depreende-se assim que a integração à agroindústria do fumo se sustenta entre os 

camponeses, também pelo seu caráter de atividade complementar, pois possibilita a 

combinação com outras atividades sazonais ou perenes, ampliando a renda. O fragmento 

sobre-escrito deixa em evidência esta relação ao mostrar que paralelamente ao fumo se 

desenrolam outras atividades econômicas como: lavoura de feijão, pastagem, produção de 

leite etc. que conjuntamente mantém a reprodução do grupo familiar. De maneira geral, 

observando que o ciclo da lavoura do fumo perdura por cerca de 10 a 11 meses (junho a 
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março/abril) e que é somente no final do período que os camponeses receberão a renda da 

produção, percebeu-se entre os camponeses que cultivam fumo nos assentamentos elencados, 

que o sustento diário e os recursos para os gastos mensais provêm de outras fontes de 

produtos comercializados ou não ao longo do ano. Assim, é a lógica da complementaridade e 

do trabalho a mais que os camponeses realizam seja produzindo para o autoconsumo, para o 

mercado ou às vezes trabalhando externamente, que têm garantido o autossustento destes. 

Enfim, como categoricamente afirma Paulino (2012, p. 133), “é o caráter complementar da 

integração que acena para uma forma de recriação camponesa, que permite ver sob outro 

prisma a intervenção em relação a uma atividade específica, para que as demais possam ser 

desenvolvidas com menores sobressaltos”. 

Nas incursões a campo a única forma de integração encontrada foi à do fumo. Nos 

assentamentos estudados não ocorrem outras atividades de integração como a avicultura, por 

exemplo, sobretudo, por esta demandar maiores investimentos em infraestrutura e, 

geralmente, os financiamentos para tais, exigirem a hipoteca da terra como garantia à 

inadimplência. Por se tratar de assentamentos há impedimentos na realização desta operação, 

pois os assentados possuem apenas o título de concessão de uso e não o de propriedade das 

terras. Entretanto, ao questionar os assentados sobre a integração avícola, todos responderam 

que seria uma alternativa interessante, principalmente por três motivos: caráter complementar 

à outras atividades, geração de subprodutos como a cama de frango que colaborariam na 

correção do solo evitando o desprendimento de recursos para tal e, por fim, porque 

possibilitaria a permanência da família sobre o lote como o descrito no trecho sequente. 

 

[...] seria coisa interessante sabe? Porque, por exemplo, eu tenho a minha 

filha mais velha que caso, ela tá lá em Ponte Alta, lá em Santa Catarina. Tão 

pra lá. Então imagine se tivesse aqui, porque eu ainda não consegui, por 

exemplo, da um emprego pra ela e o marido dela. Agora se tivesse assim, 

uma forma, por exemplo, assim, de ter um galinheiro ali, oh minha filha vai 

cuida disso aqui pra você. Era ótimo né? Ela ia ta aqui, junto comigo, 

morando aqui e ia ta cuidando a coisa dela né? As coisas deles. E assim não 

pude dá, ela teve que se virá, dá os pulo deles. Forma uma vida né? Agora se 

tivesse uma possibilidade dessa seria interessante né? Muito interessante. (V. 

O., Comunidade e Assentamento Dez de Maio, dezembro de 2013). 

 

A conclusão que se pode extrair das entrevistas a campo e da passagem descrita é 

a primazia pela ampliação das estratégias de reprodução social da família camponesa. Assim, 

a integração avícola aumentaria o rol de atividades da família, possibilitando equacionar o 

balanço trabalho-consumo e oportunizando o retorno de entes que migraram ou evitar tal 
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situação: “[...] aviário seria bem vindo. Porque ia segura os pia pra trabalha em casa”. (G. M., 

Comunidade Renascer, Assentamento Celso Furtado, outubro de 2013). Neste sentido, a 

implantação de um aviário não está pautada pela possibilidade de auferir maiores 

rendimentos, aliás, apenas um dos entrevistados considerou a renda gerada por esta atividade 

em sua explanação: “[...] Eu, se viesse a integração de frango, seria um parceiro. A renda é 

mínima, mas você teria o esterco que ajudaria a melhorar muito”. (V. K., Comunidade 

Renascer, Assentamento Celso Furtado, outubro de 2013. Grifo nosso). Tal desconsideração 

da centralidade da renda a ser auferida, incoerente a lógica capitalista, é possível porque o 

campesinato opera em sentido oposto a esta. Ou seja, a racionalidade camponesa está 

circunscrita as necessidades de manutenção da família e não à reprodução do capital. 

Incontestavelmente, a integração permitirá às empresas avícolas subtraírem a renda da terra 

camponesa, mas, contraditoriamente, também possibilitam a recriação camponesa, embora 

subalternizada. 

 

 

4.2 Territorialidade do capital em território camponês: o sistema agrícola do 

agronegócio 

 

“E quem ganha dinheiro é aqueles lá! Eles ficam 

lá. Eles nem levantam para te atender. Eles só... A 

cadeira deles vira em roda, assim! Aqueles 

ganham dinheiro. E oh! Quem tira daqui, sai 

sempre na pior”. 

(A. S., Comunidade Nova Conquista, Assentamento 

Ireno Alves dos Santos, janeiro de 2015). 

 

Existe outra forma do capital manter sua territorialidade e subalternizar a 

produção camponesa sem a necessária intervenção daquele, por meio das indústrias, nos lotes 

dos assentados, conforme descrito em relação à fumicultura. Esta outra forma designa-se de 

territorialidade do agronegócio em território camponês, ocorrendo quando da utilização, por 

estes, do sistema agrícola do capital. Nesta também está em jogo à apropriação de relações 

não capitalistas de produção e a sujeição da renda da terra camponesa pelo capital, 

assemelhando-se aos mecanismos descritos no item anterior, contudo, apresenta diferenças: a 

relação é de intermediação e não de intervenção (PAULINO, 2012). Cabe salientar que a 

relação de intermediação garante maior autonomia ao campesinato do que o sistema de 

integração, no que tange a organização interna dos lotes e na decisão do que, como e quando 
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cultivar (PAULINO, 2012). Entretanto, esta autonomia é relativa em vista do aprofundamento 

da subalternidade camponesa pronunciada pela relação mercantil. Assim, quer se demonstrar 

que em vários lotes dos assentamentos estudados a matriz produtiva do capital baseada no 

cultivo de commodities, uso intensivo de venenos etc. é hierárquica, o que amplia os 

mecanismos de subordinação da renda da terra. Defrontou-se com pelo menos três situações 

desta natureza: cultivo de espécies florestais como pinus e eucalipto, de soja e o arrendamento 

de terras. Por outro, não se pode perder de vista o caráter contraditório da reprodução 

camponesa. 

O cultivo de espécies florestais foi encontrado em duas situações: 1) monocultivo 

de eucalipto na maior parcela do lote; 2) cultivo de eucalipto e pinus em menor parcela do 

lote. Ambas foram observadas, sobretudo, no assentamento Celso Furtado, o qual possui a 

particularidade de ter sido formado por vastas áreas de reflorestamento de pinus, eucalipto e 

araucária, acarretando no momento da divisão dos lotes, a existência de alguns praticamente 

cobertos por madeira de reflorestamento. Esta peculiaridade fez com que alguns dos 

assentados que obtiveram boa renda com a venda dos reflorestamentos a direcionasse para 

compra de maquinários e implementos agrícolas, como mostra um de nossos interlocutores, 

assentado e que também atua como técnico no assentamento através de convênio junto à 

prefeitura municipal: “Alguns assentados venderam a madeira e se capitalizaram. Compraram 

trator, caminhão e ceifa” (E. N., Comunidade Orgânicos, Assentamento Celso Furtado, 

outubro de 2013). Fatores como este estimularam outros assentados a direcionar seus lotes ou 

parte deste para produção de madeiras reflorestadas. 

Durante os trabalhos de campo pode-se observar, em todos os assentamentos 

pesquisados, lotes com reflorestamentos parciais (pequena parcela) ou ocupando a maior parte 

da área. Com relação ao assentamento Celso Furtado, em alguns dos lotes com ocorrência da 

atividade madeireira, identificou-se que estes decorrem do reflorestamento realizado pelo 

antigo latifúndio, estando, agora, em processo de corte. Entretanto, esta situação não é válida 

para a totalidade dos casos observados. Por exemplo, em determinado lote de 21 ha no 

assentamento Celso Furtado, constatou-se que destes, 14 ha destinavam-se ao cultivo de 15 

mil pés de eucalipto, enquanto que o restante estava disposto entre pastagem (6 ha), cultivos 

de autoconsumo (0,5 ha) e 0,5 ha em instalações de moradia e outras infraestruturas (galpão, 

açudes, chiqueiro, estrebaria etc.). Ou seja, o cultivo predominante neste lote, tanto em 

extensão quanto em densidade, é o eucalipto (Fotografias 5 e 6). 
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Fotografia 5: Monocultivo de eucalipto em estágio inicial de desenvolvimento 

 
Fonte: Trabalho de Campo, assentamento Celso Furtado. Autor: ROOS, 2013. 

 

Fotografia 6: Monocultivo de eucalipto em estágio avançado de desenvolvimento 

 
Fonte: Trabalho de Campo, assentamento Celso Furtado. Autor: ROOS, 2015. 
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No caso apresentado, a observância que não se trata de cultivo residual do antigo 

latifúndio, mas sim, de plantio realizado pelo assentado é primordial, vez que, indica que foi 

este quem optou pela atividade: “Eu decidi [plantar eucalipto] porque meu filho pego terra 

com eucalipto [no momento de criação do assentamento] e saiu bem. Aí decidi. A minha ideia 

era de plantar também um alqueire de erva-mate, mas aí enchi tudo com eucalipto”. (A. B., 

Comunidade Renascer, Assentamento Celso Furtado, outubro de 2013). É inegável que a 

monocultura em escala, neste caso particular da madeira, representa a ampliação dos 

mecanismos de captação da renda da terra camponesa em favor da classe dos capitalistas, 

sobretudo, porque a principal destinação desta produção em escala é a comercialização, lócus 

da apropriação da riqueza produzida pelos camponeses. 

Uma análise mais apresada dessa situação pode concluir que se trata de um 

processo emblemático de (re)territorialização do capital no território camponês. Nesta 

conclusão a incompreensão dos fatos que levaram o camponês a destinar maior parte de seu 

lote ao monocultivo da madeira pode gerar conclusões parciais da realidade, escapando ao 

olhar do pesquisador, por exemplo, que embora subordinado, o território continua sendo 

gerido pelo camponês, sendo este quem determina as atividades a serem realizadas. É preciso 

observar ainda, que embora a produção de madeira esteja amplamente subordinada ao sistema 

capitalista, será o camponês quem irá decidir para quem, quando e quanto vender 

considerando as possibilidades de utilização do eucalipto (lenha, construção civil, madeira, 

móveis etc.).  

A fim de aprofundarmos o entendimento da racionalidade camponesa em relação 

ao caso exposto, é preciso pontuar os motivos que levaram a opção por tal atividade. 

Primeiramente a falta de maquinários necessários ao desenvolvimento das atividades da 

lavoura mecanizada foi considerada entrave a esta: “Lavoura para pequeno dá muita dor de 

cabeça. Sem maquinários”. (A. B., Comunidade Renascer, Assentamento Celso Furtado, 

outubro de 2013). Mais adiante nosso interlocutor aponta um elemento central em sua 

escolha, qual seja: os prejuízos decorrentes de safras mal sucedidas: “Já tive que vender vaca 

para pagar os prejuízos da lavoura. Por isso o eucalipto”. (A. B., Comunidade Renascer, 

Assentamento Celso Furtado, outubro de 2013). Esta conjuntura acena para um cálculo em 

que o camponês se orienta no sentido de não perder o que possui em detrimento do que 

eventualmente poderá ganhar. 

Colabora na compreensão do exposto, o fato de que no lote vivem apenas três 

pessoas: o casal, que possui renda mensal de três salários mínimos provenientes de 
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aposentadorias e um filho, o qual, embora more no lote, trabalha na comercialização de 

diversos produtos (automóveis, caminhões, tratores, implementos agrícolas, gado, 

motocicletas etc.) utilizando a renda destas atividades em proveito próprio. Percebe-se que, 

embora existam três consumidores vivendo no lote, número superior ao de trabalhadores (2), 

não ocorre uma maior exploração da força de trabalho (CHAYANOV, 1974), porque há uma 

situação de equilíbrio possibilitada pela renda mensal provinda exteriormente ao lote 

(aposentadoria), que somada à interna “uns pingados da venda de uma criação, um peixe, um 

queijo” (A. B., Comunidade Renascer, Assentamento Celso Furtado, outubro de 2013), é 

suficiente para a manutenção do grupo familiar. Esta situação explica, em partes, a 

diminuição da exploração da força de trabalho obtido com o plantio do eucalipto. Foram, 

portanto, sucessivas situações (rendimentos externos, idade avançada, experiência dos filhos, 

prejuízos com a lavoura etc.) somadas ao cálculo entre as necessidades de renda do grupo 

doméstico e os recursos com que contavam que levaram o camponês em apreço a considerar 

como melhor estratégia para sua unidade produtiva o cultivo de eucalipto.  

Outra forma do cultivo de reflorestamento que se encontra nos assentamentos 

estudados é o realizado em parcela menor do lote. Este pode ser resquício do antigo latifúndio 

ou parte de um processo de diversificação das atividades da unidade camponesa. Na primeira 

situação se inscreve, sobretudo, o pinus (Fotografia 7), enquanto que na segunda o eucalipto é 

preterido pelos camponeses devido ao processo mais rápido de desenvolvimento e maiores 

possibilidades de comercialização (Fotografia 8). 

 

Fotografia 7: Lote ocupado parcialmente com pinus residual do latifúndio 

 
                          Fonte: Trabalho de Campo, assentamento Celso Furtado. Autor: ROOS, 2013. 
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Fotografia 8: Lote ocupado parcialmente com eucalipto plantado pelos assentados 

 
Fonte: Trabalho de Campo, assentamento Celso Furtado. Autor: ROOS, 2013. 

 

É salutar a observação de que em diversas áreas onde agora há reflorestamentos, 

sobretudo do eucalipto, são aquelas que quando estavam sob o domínio do latifúndio, eram 

destinadas às lavouras temporárias de soja, milho etc. Ou seja, através das incursões à campo 

foi possível verificar que terras anteriormente destinadas ao reflorestamento estão sendo 

utilizadas pelos assentados, maiormente, para produção de grãos enquanto que àquelas usadas 

pelo latifúndio para produção de grãos difundi-se, agora, parcelas com reflorestamento. O 

único técnico, que no momento destas incursões a campo (outubro de 2013), prestava 

assistência ao assentamento
43

, sobretudo, na elaboração dos projetos de financiamento avaliou 

positivamente esta situação: “Os mais caprichosos que tão onde era lavoura têm deixado cerca 

de um alquere para reflorestamento de eucalipto”. (E. S. N., Comunidade Orgânicos, 

Assentamento Celso Furtado, outubro de 2013. Grifo nosso). O trecho citado indica que o 

reflorestamento de parcela do lote se insere como interessante possibilidade de obtenção de 

rendimentos aos assentados. 

                                                 
43

 Em meados de 2014 o Centro de Desenvolvimento Sustentável e Capacitação em Agroecologia (CEAGRO), 

após ter sido contemplado por edital do INCRA, passou a atender os assentados do Celso Furtado por meio do 

programa de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). 
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Adiciona-se ao exposto a característica de versatilidade que o reflorestamento 

possui, ou seja, dependendo das condições sociais de reprodução familiar e o preço da 

madeira inferior ao desejado é possível deixa-la na roça para a extração em momentos que as 

circunstâncias forem mais convenientes. Essa característica é apresentada por um dos 

interlocutores que possui parte da área coberta com eucalipto: “Daí, que nem nós plantamos 

esses eucaliptos. Uns três mil pé de eucalipto. Daí dava pra vende já, mas eles querem paga só 

vinte e cinco reais o metro, não tem condições. O melhor é deixar”. (B. S., Comunidade 

Campo Novo, Assentamento Celso Furtado, outubro de 2013). Essa qualidade também 

permite a realização de extração em diferentes etapas possibilitando recursos em momentos 

de percalços financeiros ou obtenção de maiores rendimentos: “A ideia é fazer três cortes: 

cinco anos, nove anos e doze anos. Deixar oito mil pés pelo menos cinco anos e se der deixar 

mil pés para doze anos, porque aí que dá dinheiro. Pra ter uma ideia, meu filho vendeu as 

árvores maiores a cento e doze reais cada”. (A. B., Comunidade Renascer, Assentamento 

Celso Furtado, outubro de 2013). 

Para além da questão econômica, a opção em cultivar eucalipto pode originar-se 

das necessidades básicas de madeira e lenha inexistentes no lote e ser fortificada, por pessoas 

externas, como atividade econômica como nos indica uma assentada do Celso Furtado. 

 

Na época que nos entramos aqui não tinha madeira, lenha, no nosso lote. [...] 

E daí fomos plantando e plantando. E daí, também, eles aconseiavam. 

Diziam que isso ai era um banco verde, uma poupança verde, eles diziam. E 

ajuda depois né? Mais tarde. [Quem dizia isso?] Até o Ade do INCRA falava 

que a gente plantando madeira diz que é uma poupança verde que a gente 

faz. (B. S., Comunidade Campo Novo, Assentamento Celso Furtado, outubro 

de 2013. Grifo nosso). 

 

A partir do conjunto exposto compreende-se que o reflorestamento, embora seja a 

expressão da territorialidade do sistema do agronegócio, integra, nestes casos, a 

multiplicidade das estratégias de recriação camponesa. Pois, é realizado em parcela do lote 

camponês não assumindo a primazia sobre a produção e a renda, mas complementando-as. 

Isto é possível pelo caráter contraditório que assume a reprodução camponesa. 

Na área estudada, os níveis de inserção dos assentados no patamar técnico 

dominante são os mais variados, bem como o são as estruturas comerciais vinculadas à 

atividade agricultura (cooperativas capitalistas, cerealistas, agropecuárias, veterinárias etc.). 

De tal modo, o cultivo das lavouras mecanizadas com caráter eminentemente comercial, em 

especial a soja, também ilustra a territorialidade do agronegócio sobre o território camponês. 
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Em vários pontos dos assentamentos é perceptível a hegemonia desta cultura sobre os lotes, 

(Fotografia 9), todavia, é necessário considerar que a hierarquia por tal atividade não significa 

a exclusividade no sitio camponês, pois esta se combina com um conjunto de outras 

atividades desenvolvidas em parcelas menores. Além disso, este cultivo se insere numa série 

de combinações entre a força de trabalho familiar, a situação monetária da família, as 

necessidades de consumo e a conjuntura do mercado. Acrescenta-se, que assim como toda 

commoditie, a soja sofre com as flutuações do mercado internacional, podendo em 

determinados momentos apresentar rendimentos satisfatórios e, em outros, frustrar as 

perspectivas criadas em torno da possível remuneração.  

Este cenário encontrado nos assentamentos em estudo levou a uma das primeiras 

questões para o desenvolvimento deste trabalho: a luta e a territorialização camponesa ao 

(des)territorializar parcialmente o mais expressivo expoente do latifúndio/agronegócio no 

Centro-Sul do Paraná, a Giacomet-Marodin, contribuiu ou não, para a expansão e 

consolidação de outras expressões do agronegócio, em especial nos assentamentos? 

 

Fotografia 9: Lotes ocupados predominantemente pelo cultivo da soja 

 
Fonte: Trabalho de Campo, assentamento Ireno Alves dos Santos. Autor: ROOS, 2013. 

 

Sem dúvida, a opção pelo caminho comercial potencializa os mecanismos de 

extração da renda camponesa, seja no consumo produtivo (compra de agroquímicos), dos 
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financiamentos junto a bancos, cooperativas etc., ou na venda da produção. Tal situação 

indica diferentes graus de subalternidade da reprodução social ao sistema capitalista, de modo 

que, quanto mais às incorporam maior é o nível de submissão e igualmente incerta a 

manutenção do grupo familiar. Nesse sentido, concorda-se com Paulino (2004), de que 

admitir que a recriação camponesa ocorra em meio às adversidades não deve servir de 

pretexto para deixar de reiterar a ação predatória dos diferentes agentes do capital. 

Nessa perspectiva a produção da soja em escala comercial visualizada nos 

assentamentos pressupõe a utilização de maquinários, fertilizantes, agrotóxicos e sementes 

industrializadas, na maioria dos casos transgênica, tal qual, nos territórios do agronegócio. 

Nesse momento o capital comercial age por meio do monopólio dos preços dos insumos 

necessários à produção. É nesta ótica que muitas cooperativas, cerealistas e lojas 

agropecuárias têm atuado nos assentamentos em questão, comercializando os insumos 

necessários no processo produtivo e drenando a renda gerada pelos camponeses para as 

camadas capitalistas. Assim, as diversas cooperativas e cerealistas como a Cooperativa de 

Produtores de Grãos (COPERGRÃO), Cooperativa Agroindustrial Sudoeste LTDA 

(COASUL), Cooperativa Agroindustrial Cascavel (COOPAVEL), Cooperativa de Produtores 

de Sementes (COPROSSEL), Terra Cereais, Cerealista Guzzo, Grão Fértil, entre outras que 

possuem os assentamentos em seu raio de ação, tem comercializado com os assentados, 

sementes industrializadas, agrotóxicos, fertilizantes agroquímicos, enfim, todo o aporte que o 

pacote tecnológico do modelo agrícola do capital pressupõe. Na maioria dos casos, os 

assentados não estão “associados” a estas cooperativas, mas tais empresas do agronegócio 

forjam outros laços de dependência para com aqueles, como, por exemplo, o fornecimento 

dos insumos agrícolas necessários à produção de forma mais facilitada sem a necessidade de 

avalistas, combinando o pagamento destes à entrega dos resultados da colheita. “É, nóis pega 

pela cooperativa, né? Paga na safra”. (R. S., Comunidade Arapongas, Assentamento Ireno 

Alves dos Santos, janeiro de 2015). 

Assim, o consumo produtivo é apenas uma faceta, pelas quais, tais setores 

capitalistas se apropriam da renda camponesa. Sabendo, pois, que a apropriação da riqueza 

produzida pelos camponeses ocorre no momento da circulação, sendo o comércio o lócus de 

realização da renda territorial capitalizada, ou seja, quanto mais estes se vincularem ao 

mercado, maiores são as possibilidades de aprisionamento daquela, as cooperativas e 

cerealistas combinam o fornecimento de insumos agrícolas à colheita, visualizando a 

possibilidade de captar a renda camponesa também no momento da venda dos produtos. Isto 
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é, a territorialidade do agronegócio no território camponês, como se tem visualizado, aponta 

para uma existência subalternizada do campesinato ao sistema capitalista, em que este se 

apropria das relações não capitalistas de produção realizadas pelos primeiros para garantir sua 

reprodução ampliada. 

Além da soja outras lavouras cultivadas em escala nos assentamentos também se 

encaixam na lógica exposta e possuem o caráter eminentemente comercial como o milho e o 

trigo. Mas há diferenciações. No caso do milho há a produção em escala, mas, sobretudo, 

aquela enquadrada na lógica do excedente, sendo utilizados para a alimentação das aves, 

porcos, e, principalmente, destinado a silagem para o gado, notadamente das vacas leiteiras. 

Em outras palavras, a transformação do milho em leite remunera melhor do que vendê-lo a 

granel. Em relação ao trigo, evidenciou-se que esta cultura é, notoriamente, realizada por 

arrendatários que atuam nos assentamentos. A Fotografia 10 ilustra lavoura de trigo produzida 

por arrendatário que possui vários lotes neste sistema no assentamento Celso Furtado. Com 

relação aos arrendamentos é necessário enfatizar que a proporção de lotes nos assentamentos 

submetidos a tal prática é de difícil quantificação. Isto porque, embora todos saibam quem 

arrenda os lotes e quem são os arrendatários, as informações são generalizantes, pois temem 

prejudicar os vizinhos. Já aqueles que arrendam seus lotes, geralmente, negam tal prática 

devido a “problemas” que isso pode gerar por se tratar da particularidade da concessão de uso 

(até a “emancipação” destes) implícita aos assentamentos rurais.  

 

Fotografia 10: Cultivo de trigo em lote arrendado no assentamento Celso Furtado 

 
        Fonte: Trabalho de Campo, assentamento Celso Furtado. Autor: ROOS, 2013. 
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Constataram-se, nos assentamentos pesquisados, duas formas de arrendamento 

distintas, mas ambas atuam, sobretudo, na forma de cultivo convencional hegemonizado pela 

modelo capitalista. Majoritariamente os lotes são arrendados por pessoas externas aos 

assentamentos: “Granjeiros”. Trata-se de indivíduos que possuem os maquinários necessários 

às lavouras mecanizadas e arrendam diversos lotes nos assentamentos sendo que, geralmente, 

possuem também vasta extensão de terras tanto próprias quanto arrendadas exteriores aos 

assentamentos. A fala de um dos técnicos do CEAGRO sobre a situação do arrendamento 

ilustra o encontrado nos assentamentos: “Muita gente arrenda para pessoas de fora do 

assentamento. Tem gente de São João que tem mais de cem alqueires arrendados no 

assentamento”. (S., Vila Velha, Assentamento Marcos Freire, dezembro de 2013). Corrobora 

nesta perspectiva a fala de um camponês do assentamento Marcos Freire e outro do Celso 

Furtado: “Porque aqui tem gente aí de São João, aí oh, que arrendou cem arquere de terra aqui 

óh. Ponha os besoro véio passá veneno aí, pra ele não importa, ele não tem um pé de arvoredo 

aí dentro”. (A. R., Comunidade Quatro Encruzo, Assentamento Marcos Freire, dezembro de 

2013). “[Têm muita gente que arrenda terra aí no assentamento?] Tem. Tem. Isso da uns 40, 

50 por cento. É bastante. [E eles arrendam pra quem?] Arrendam pra um granjero, de fora, pra 

outros assentados [...]”. (V. K., Comunidade Campo Novo, Assentamento Celso Furtado, 

outubro de 2013). A presença destes arrendatários também pode ser notada através de 

maquinários mais sofisticados à agricultura e/ou específicos a determinadas atividades 

agrícolas circulando pelas lavouras dos assentamentos (Fotografia 11). Embora a presença do 

arrendamento nos assentamentos seja de conhecimento geral, é velada em relação aos que 

arrendam seus lotes. 

 

Fotografia 11: Trator “besouro” de arrendatário usado para aplicação de agrotóxicos 

 
                       Fonte: Trabalho de Campo, assentamento Celso Furtado. Autor: ROOS, 2013. 
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Outra forma de arrendamento visualizado nos assentamentos em apreço, mas em 

menor número é o de camponês para camponês. São camponeses-rendeiros (OLIVEIRA, 

2001), que dispondo de uma mínima infraestrutura de tratores e implementos agrícolas 

arrendam lotes dos vizinhos e ali passam a desenvolver, maiormente, o cultivo de grãos nos 

moldes do agronegócio, porém, em menor escala. Contudo, esta condição é determinada, 

principalmente, pelas condições internas de cada família (econômicas, de sobrevivência, 

número de consumidores, número de trabalhadores, atividades desenvolvidas etc.), como 

debatido no início deste capítulo em relação aos camponeses que arrendam parte do lote do 

vizinho para cultivar fumo, ou seja, a posse de máquinas agrícolas contribui, mas não 

necessariamente determina o arrendamento de terras.  

No assentamento Ireno Alves dos Santos encontrou-se um camponês que do seu 

lote utiliza 7,5 hectares para o cultivo de soja comercialmente, entretanto arrenda anualmente 

entre 24 e 28 ha de outros assentados, geralmente, vizinhos. Este assentado, que em outras 

ocasiões trabalhava com a lavoura de fumo relata que a opção pelo cultivo comercial de soja 

deriva da diminuição do número de trabalhadores no lote, no qual vivem somente o casal e 

das condições de saúde deste, enfatizando que a lavoura mecanizada diminui a intensidade de 

esforço físico necessário. “Planta fumo dá mais que a soja por área. Mas aqui em casa 

diminuiu a mão de obra e estamos meio mal de saúde. Aí o mecanizado poupa esforço físico. 

Pra você vê, um trator cuida de quinze alquere, então dá menos trabalho que o fumo”. (M. L., 

Comunidade Arapongas, Assentamento Ireno Alves dos Santos, dezembro de 2013). Pontuou 

ainda que importante fator para tal mudança foi ter conseguido adquirir, em conjunto com seu 

irmão, trator e alguns implementos agrícolas o que tem permitido, fundamentalmente, a 

realização própria e em menor tempo dos trabalhos do seu lote, levando-o a arrendar terras 

vizinhas. Além disso, a decisão de arrendar terras se insere numa necessidade do maior 

aproveitamento possível dos maquinários, como forma de amortizar o valor pago, vez que, 

com a ociosidade, a depreciação dos mesmos tende a aumentar. Tal característica leva ainda a 

prestação de serviços com a venda de horas máquinas aos vizinhos que necessitam, ou seja, a 

realização de trabalhos com o trator mediante o pagamento de um valor determinado para o 

período de tempo trabalhado. A Fotografia 12 ilustra a situação relatada, nesta é possível 

conferir ainda, a estrutura do galpão que era utilizada para secagem do fumo em período 

antecedente. 
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Fotografia 12: Tratores e implementos agrícolas de camponês-rendeiro sob galpão de fumo 

 
Fonte: Trabalho de Campo, assentamento Ireno Alves dos Santos. Autor: ROOS, 2013. 

 

Sobre a quantidade de terras que o referido camponês arrendou e o preço pago 

anualmente por estas, nosso interlocutor relata que: 

 

Eu arrendei uns doze ou catorze alquere pra plantar soja, mas tá tudo pago. 

Pago sempre antecipado. Assim, só planto aquilo que posso, sem afeta as 

estruturas [o lote familiar]. Se perder era o dinheiro que tava sobrando. 

Assim, eu vejo se me sobra um dinheiro avalio se compensa ou não arrendar 

mais um pedaço. [Quanto o senhor paga de renda?] Eu pago valor fixo varia 

de mil e quinhentos a mil e setecentos reais o alquere. (M. L., Comunidade 

Arapongas, Assentamento Ireno Alves dos Santos, dezembro de 2013). 

 

Percebe-se no relato uma característica peculiar ao campesinato: a proteção às 

estruturas do lote familiar. São, portanto, as condições sociais e econômicas do grupo familiar 

que definirão se haverá ou não arrendamento de terras e a intensidade destas atividades. Pois 

o fundamental não é a possibilidade de auferir maiores rendimentos com o arrendamento, mas 

sim, a garantia da reprodução social em condições satisfatórias. Nesse mesmo sentido, 

comparece outro elemento que corrobora na compreensão de que a lógica camponesa do 

arrendamento é movida por componentes que escapam a mera extração de renda, tal como se 

verifica no fragmento sequente, que reproduz a fala do mesmo camponês supracitado. 
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Que nem tem um vizinho ali. Arrendei uma parte do lote dele e agora ele qué 

arrenda o resto, né? Ele feiz duas ponte de safena, esses dia, né? E aí não tá 

mais podendo trabalha na roça, né? Eu não tava querendo arrenda mais. 

Tava fazendo as conta e não é muito vantagem pra mim, né? Passa do meu 

limite, né? Mas é vizinho e tá percisando. Acho que é uma forma de ajuda 

[arrendando], né? (M. L., Comunidade Arapongas, Assentamento Ireno 

Alves dos Santos, dezembro de 2013). 

 

Estas peculiaridades da lógica camponesa, assentadas na ponderação das 

condições do grupo familiar e desconsideração da centralidade da renda máxima colaboram 

na compreensão da distinção que fora apontada entre os dois tipos de arrendamento presentes 

nos assentamentos: arrendatários e camponeses-rendeiros. O principal componente para tal 

diferenciação é a utilização da força de trabalho familiar. É a predominância desta que define 

os camponeses que arrendam terras como rendeiros, em contrapartida, às relações pautadas no 

trabalho assalariado identificam os arrendatários capitalistas. No primeiro caso tem-se o 

pagamento da renda da terra pré-capitalista em duas de suas três distintas formas: renda em 

produto, quando após a colheita a porcentagem estipulada é dividida entre as partes; e renda 

em dinheiro originada da simples conversão da renda em produtos em renda em dinheiro; 

ambas são, diretamente, produto excedente, pois nasce na produção (OLIVEIRA, 2007). Ao 

contrário, no caso dos arrendatários que exploram a terra sob relações baseadas no trabalho 

assalariado, há o pagamento da renda territorial capitalizada, pois esta procede da fração da 

mais-valia, ou seja, trabalho excedente não pago (OLIVEIRA, 2007).  

De modo geral, nas duas formas de arrendamento encontradas nos assentamentos 

o pagamento ocorre em produto e, sobretudo, em dinheiro, através de um valor fixo pré-

estabelecido no momento do arrendamento (renda fixa). Embora a prática do pagamento da 

renda em produto seja de fato um arrendamento, pelo qual o titular do lote recebe no 

momento da colheita uma porcentagem da produção ali realizada, geralmente, bruta, ou seja, 

sem a diluição dos custos com insumos, sementes etc., ela é considerada por muitos 

assentados como parceria/plantio a meia/plantio em conjunto, em que estes cedem parte de 

suas terras aos detentores de maquinários agrícolas e posteriormente dividem os resultados da 

colheita e as despesas. A narrativa de um assentado ajuda a compreender este processo que 

tem se constituído numa possibilidade de cultivo do lote, de modo a minimizar os impactos 

negativos sofridos ou que por ventura poderão a ocorrer. 

 

Arrenda eu não arrendo. Pranto em conjunto. [Com quem?] É daqui mesmo. 

É outro assentado. Eu entro ca terra, ele tem o maquinário. Daí dividimo as 

dispesa e o lucro. Meio a meio. Daí não perciso paga hora de trator, né? Eu 
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entro ca terra ele tem o maquinário daí dividimo as dispesa, né? Tudo. As 

dispesa que dá com insumo, veneno, semente nóis dividimo. (R. S., 

Comunidade Arapongas, Assentamento Ireno Alves dos Santos, janeiro de 

2015). 

 

Já a renda em dinheiro (fixa) é paga previamente ao uso da terra, sendo que os 

valores circulavam (em 2013/2014) entre R$ 1.300 à R$ 1.700 por alqueire na safra de verão 

(principal safra) e de R$ 400 à R$ 500 na lavoura de inverno “safrinha”, em todos os 

assentamentos pesquisados. A diferenciação de valores entre as safras de verão e inverno 

decorre de que a última é mais arriscada, uma vez que pode ser atingida pelas geadas 

frequentes, além disso, há irregularidades hídricas e mudanças nos regimes pluviométricos, 

enfim, um conjunto de fatores que afetam a produtividade, sendo que o cultivo proporciona 

uma safra menor.  

Embora indiretamente, foi possível constatar alguns dos motivos que levam os 

assentados da área de estudo a arrendarem partes de seus lotes. Os motivos percebidos foram 

diversos contemplando a inadimplência de financiamentos junto a bancos e outros organismos 

desta natureza, impossibilitando o acesso a novos empréstimos para a realização da lavoura; 

problemas tanto em avalizar quanto com avalistas em financiamentos; recursos próprios 

insuficientes para adquirir as sementes, insumos e pagar as despesas com maquinários; 

aversão à submissão a financiamentos bancários; recusa a sujeição às cooperativas ou casas 

agropecuárias que comercializam insumos e sementes para pagamento na safra; problemas de 

saúde familiar que impossibilitam o trabalho; falta de maquinários para realizar os cultivos; 

perda de safras anteriores em decorrência das condições climáticas desfavoráveis; cerco dos 

arrendatários; enfim, são abundantes os motivos que levam alguns camponeses a arrendarem 

seus lotes. O relato de um casal de camponeses, que apesar de não arrendarem o lote, pontuam 

um lúcido entendimento sobre tal situação vivenciada por seus pares, fornece indícios para 

compreensão da prática do arrendamento. 

 

[...] um saquinho de miô ele compro que prantemo ali, quinhentos reais. 

Quinhentos reais um saquinho de miô, né? Não tem condições. E daí você 

pranta um saquinho de miô tem que vende quantos sacos pra paga aquela 

semente. Então é, bem compricado. Outra coisa o pessoal tá arrendando os 

lotes aqui, mas quem não tem trator, não tem nada, vai paga tudo, né? Não 

tem nem pra semente, quem dirá pra paga máquina, né? Quem trabalha pros 

otros ele qué o dinheiro, não qué espera pra coieta pra recebe, né? (A. G.; M. 

G. Comunidade São Jorge, Assentamento Celso Furtado, janeiro de 2015. 

Grifo nosso). 
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A passagem transcrita revela também o entendimento camponês acerca do tributo 

pago para produzir diante do processo de sujeição da renda da terra ao capital. Os custos 

crescentes dos insumos inversamente proporcionais aos preços pagos pela produção são os 

caminhos apontados para esta apropriação. Nesta trama, é possível afirmar que este 

monopólio do capital sobre o processo de circulação (OLIVEIRA, 1995), responsável pela 

subjugação da renda camponesa, interfere sobremodo no arrendamento das terras, vez que, é a 

matriz do processo de endividamento de muitos assentados.  

Por fim, em relação aos arrendamentos foi possível apurar que raro são os casos 

em que os assentados arrendam a totalidade de seus lotes. Tal situação só ocorre quando da 

impossibilidade da maioria dos membros trabalharem devido a problemas de saúde, por 

exemplo. No geral às terras arrendadas conformam uma parcela do lote camponês, sendo que 

o restante é utilizado para lavouras de autoconsumo, pastagens destinadas à produção leiteira 

e outras atividades complementares. Isto posto, é fundamental acrescentar que nem sempre o 

arrendamento se constitui num alívio do trabalho dos membros familiares, pois em muitos 

casos, estes precisam intensificar o trabalho em outras atividades, inclusive externas ao lote. 

Assim, em determinadas situações o arrendamento dos lotes minimiza o trabalho familiar, 

mas tal condição não é generalizada, havendo circunstâncias em que aquela prática contradiz 

aqueles que consideram os assentados que arrendam seus lotes como vagabundos ou inaptos 

ao trabalho rural. 

Em vista do exposto, percebe-se que a utilização, pelos camponeses, do sistema 

agrícola do agronegócio, acarreta na territorialidade do capital nos assentamentos rurais 

selecionados para a presente análise. Esta ocorre pelos cultivos de commodities agrícolas, pela 

silvicultura e pelo arrendamento das terras que invariavelmente leva ao cultivo verticalizado 

ao mercado conforme apresentado. Nestas situações em que o processo de circulação da 

mercadoria é controlado pelo capital, a subjugação da renda da terra é ampliada, fato de 

conhecimento dos camponeses como explícito na epígrafe que abre o presente item. Como elo 

central da opção dos assentados pelo caminho do PCA, verificou-se a falta de políticas 

adequadas à realidade destes camponeses, que estimulem e contemplem outras formas de 

produzir no campo e não somente o modelo dominante do agronegócio. Isto é, estímulos que 

mirem a mudança de paradigma no campo, que possibilitem aos camponeses recusar a 

imposição do paradigma do capitalismo agrário. Entretanto, como alertado no início deste 

item, a contradição é um elemento extremamente relevante no processo de reprodução da 

existência camponesa e não deve ser desconsiderada. É neste patamar que se antepõe ao 
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entendimento de que a opção pelo sistema agrícola do agronegócio ou o arrendamento das 

terras significa apenas subordinação ao capital. Esta situação carrega também seu 

contraditório: a resistência para se manter enquanto camponês.  

Ponderando a contradição como elemento central no entendimento do 

campesinato e entendendo que é no momento da circulação da mercadoria que a produção 

camponesa é subjugada pela ordem capitalista, ocasião em que o capital industrial se apropria 

da renda da terra sem ser o proprietário, considera-se a produção leiteira como outro elemento 

inserido nesta lógica nos assentamentos em voga.  

 

 

4.3 Agronegócio do leite e subordinação da renda da terra camponesa ao capital  

 

“Que nem diz o pai: fazer cortesia com o chapéu 

alheio não adianta”. 

(A. S., Comunidade Nova Conquista, Assentamento 

Ireno Alves dos Santos, janeiro de 2015). 

 

A pecuária leiteira é a atividade mais realizada nos quatro assentamentos 

estudados, sendo possível afirmar que a mesma é regra entre os camponeses, em vista de que, 

praticamente todas as unidades produtivas, têm em tal atividade, sua principal fonte de 

rendimentos. Em raros lotes a produção de leite comparece com caráter secundário. Tal 

produção é destinada ao consumo no lote e a maior parte comercializada tanto na forma in 

natura, quanto transformada em derivados. O maior volume do produto é comercializado com 

diversos laticínios privados e cooperativas do gênero, sendo que no Celso Furtado atuam 

cerca de 13 e nos assentamentos em Rio Bonito do Iguaçu aproximadamente 19 empresas 

desta natureza. Dentre as principais destaca-se a Cooperleite, Mangoni, Friopac, Santa 

Helena, Szura, Lactopar, Do Valle, Frimesa, Confepar, São Silvestre, Pic Nic, Rei do 

Gado/Lactisul e Colerbi. Algumas destas empresas atuam na compra do leite nos quatro 

assentamentos pesquisados, outras apenas em um deles. Diversa também é a localização dos 

laticínios e cooperativas de leite que atuam nos assentamentos, ressaltam-se os municípios de: 

São Jorge do Oeste, Quedas do Iguaçu, Cascavel, Saudades do Iguaçu, Laranjeiras do Sul, 

Palmital, Londrina, Três Barras do Paraná, Guaraniaçu, Candói, Rio Bonito do Iguaçu, Nova 

Laranjeiras.  

O transporte do leite do lote camponês até a indústria geralmente é terceirizado 

pelas empresas lácteas. Esta condição levou, por exemplo, alguns assentados com melhor 
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situação financeira a adquirirem caminhão equipado para tal finalidade e prestar serviços a 

determinados laticínios. Tal situação pode ser evidenciada na fala de um dos assentados:  

 

Agora é o meu genro que busca o leite aqui. Ele e o pai dele e o irmão dele 

compraram dois caminhão. Daí eles moram aí memo, no assentamento. Eles 

que puxam leite. Eles pegam aqui, pegam na minha vizinha. [...] Eles puxam 

po homem, né? Eles ganha por litro, né? Por leva. Eles ganham o frete, 

direto do homem, mas quem paga é eles lá. (I. D., Comunidade 10 de Maio, 

Assentamento Celso Furtado, outubro de 2013). 

 

Os assentados veem positivamente esta questão, pois muitos, outrora sofreram 

com “leiteiros” que não mediam corretamente o volume do leite, não pagavam os valores 

correspondentes à produção entre outras ocorrências. Já, em se tratando de uma pessoa 

conhecida, a ocorrência de desvios tende a ser menor, mesmo que tal condição signifique a 

obtenção de um valor menor pelo litro de leite, como confirma um dos interlocutores: “Eu 

entrego o leite para o Nego, aqui do assentamento. Paga menos, mas é mais garantido. Eu sei 

onde ele mora e qualquer coisa vô lá resolve. Ele [Nego] entrega no laticínio Mangoni de São 

Jorge”. (G. M., Comunidade Renascer, Assentamento Celso Furtado, outubro de 2013. Grifo 

nosso). 

O volume médio da produção leiteira dos assentamentos analisados é de 

aproximadamente 2.600.000 litros mensais (estimativa elaborada a partir de dados obtidos 

junto a Superintendência Regional do INCRA em Curitiba, dos estudos de Testa (2011) e 

CACIA (s. d.); e de levantamento empírico). Este dado é prova cabal da importância e 

dimensão desta atividade para os assentados, ajudando a compreender também, a expressiva 

quantidade de empresas que comercializam o leite dos assentados. Ao mesmo tempo, revela a 

dimensão da subordinação da renda da terra camponesa e, portanto, de relações de trabalho 

não capitalistas na composição do processo de acumulação de capital no setor industrial. A 

drenagem da renda da terra na produção leiteira em favor dos setores industriais e comerciais 

ocorre, sobretudo, de duas formas: pelo consumo de máquinas, equipamentos, insumos e 

alimentos para os animais; e, no momento da comercialização do leite. 

Os primeiros elementos que comparecem no consumo produtivo são os cuidados 

fitossanitários, nutricionais e alimentares com os animais. Através destes, parte da renda 

camponesa é drenada ao capital industrial e comercial e para a prestação de serviços 

(geralmente realizada por outros camponeses assentados), até mesmo quando da produção 

própria do alimento para o rebanho, como denotado pelo trecho citado na sequência. Isto 

ocorre pela recorrência ao mercado para compra das sementes e insumos (adubos, agrotóxicos 
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etc.), para a produção do milho que será transformado em silagem
44

 e pela necessidade de 

maquinários no preparo desta.  

 

Ah! Tem, né? Sal, medicamento sempre tem, né? [...] ah! Insumo tem. Mas 

não, fora a silagem, né? Porque a silagem cê vai. Você já paga uma semente 

de alta qualidade. Cê paga o adubo, cê paga pra planta, cê paga pra fazê a 

silagem. Cê paga tudo. Cê paga a lona pra guarda o trato. A silagem é um 

dos trato mais caro que tem pra bacia leitera, a silagem. É o trato mais caro 

que tem. Mais que a ração, mais que qualquer coisa. Mais que medicamento, 

mais que qualquer coisa. A silagem é a parte mais cara. [...] Você ocupa dois 

trator. Porque um pra soca e um pra fazê. [Qual o valor da hora do trator?] 

Em torno de cem conto. Cento e dez eu paguei ano passado. A última vez. 

Só que na ensiladeira uma hora de trator é uma passada. É um pulinho. E vai 

várias horas. [...] Mas se fosse compara o valor dos gasto. Oia, eu gastei pra 

fazê uma cova de silagem aqui. Eu gastei mais de cinco mil. Com tudo. 

Adubo, semente, plantio, ureia, limpa. Tudo. Lona. Nove, dez hora de trator, 

uma coisa assim. Em torno de cinco, cinco e poquinho. Não me lembro mais 

direito. E quase um arquere de terra. Se eu for conta tudo, meu deus do céu. 

Água, energia, porque é tudo a base de energia. (O. L., Comunidade 

Renascer, Assentamento Celso Furtado, janeiro de 2015). 

 

O fragmento anterior também apresenta, de modo geral, os gastos que envolvem a 

produção leiteira. Estes podem ser acrescidos mensalmente caso ocorra o emprego de fontes 

de alimento para os animais provenientes da indústria, como o uso de rações. A passagem 

transcrita da fala de uma assentada realça como a compra de alimentos preparados 

industrialmente (no caso junto a uma cooperativa agropecuária – COASUL), somada as 

oscilações do preço pago pela matéria-prima impactam negativamente a renda camponesa.  

 

Ah, o preço do leite tá muito baxo. Deus o livre. Mas é que tá pareio, né? 

assim, né? Tá por tudo não é só aqui com a gente, né? Tudo que a gente fala 

tá se quexando que abaxo e diz que é pra abaxa mais ainda. Vamô vê agora, 

hoje é dia onze, doze, né? Daí dia quinze vamô recebe, mas tem gente 

falando que vamô recebe oitenta centavo, só? Nóis recebemo oitenta e 

quatro esse mês. Muito poco, né? Porque compra ração é oitenta e três 

centavo o quilo. Daí oitenta e quatro centavo só o litro de leite, né? [...] [Vai 

muita ração por mês?] Dois mil quilo dá pô mês. As veiz sobra um 

poquinho. [Quantos litros de leite tem produzido por mês?] O mês passado 

deu cinco mil e quinhentos e..., não, esse mês agora que nóis vamô recebe 

cinco mil e quinhentos e cinquenta litro. (R. I., Comunidade Palmital, 

Assentamento Celso Furtado, janeiro de 2015). 

 

                                                 
44

 A silagem é um tipo de alimento utilizado para os animais (especialmente bovinos de leite), feita 

principalmente a partir do milho e largamente empregada nos assentamentos investigados como 

substituto/complemento da pastagem, sobretudo, durante o período de inverno. Este alimento resulta da 

fermentação, realizada por bactérias, do milho em processo de anaerobiose, picado e acondicionado de forma 

compactada e vedada em silos, processo que ajuda a preservar o valor nutritivo das plantas.  
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Tal afirmação está em sintonia com a compreensão de Martins (1991), a qual 

indica que em muitos casos não há expropriação direta dos camponeses, mas a subjugação do 

produto do trabalho destes. Assim, em casos como o exposto,  

 

[...] a parcela principal dos ganhos fica com os capitalistas. É comum os 

consumidores desses produtos nas cidades queixarem-se do preço 

exorbitante, que tem que pagar por eles, preços que crescem continuamente. 

Essa queixa está em contradição com as queixas dos lavradores de que 

recebem cada vez menos por aquilo que produzem. É o que podem constatar 

facilmente comparando a elevação dos preços dos insumos que necessitam 

nas suas tarefas, como o adubo, a semente, o inseticida, etc. Na verdade, 

estamos diante de uma clara transferência de renda da pequena agricultura 

para o grande capital. (MARTINS, 1991, p. 51). 

 

Além dos gastos mencionados com o pagamento de serviços, consumo de 

sementes, insumos como sal mineral, ração, farelo de soja, medicamentos veterinários entre 

outros, utilizados em maior ou menor grau dependendo de cada unidade produtiva e que 

obrigatoriamente implica na retenção de parte da renda, a formalidade do capital na busca 

pela padronização da produção tem imposto uma série de novas regras aos camponeses, dos 

quais é exigida adequação a critérios como, por exemplo, o resfriamento em tanques especiais 

(de expansão) e a ordenha mecanizada. Tais mecanismos têm aprofundado a drenagem da 

renda da terra ao capital industrial, comercial e financeiro. Desta maneira o capital cria e 

recria formas cada vez mais sofisticadas de subtrair a renda das famílias camponesas. A fala 

de um dos assentados é reveladora do quão pesado é o tributo que estes pagam para produzir, 

sendo que quase a metade da renda obtida com a produção leiteira é subtraída em favor da 

reprodução ampliada do capital. 

 

Hoje tá me dando cinquenta e cinco por cento líquido. Quarenta e cinco é 

despesa. Apesar que o leite deu uma subida, mas o insumo, o sal, o remédio, 

a ração, tudo subiu também. Então ... Antes nóis chegamo até sessenta e 

cinco por cento de lucro. Hoje não. Hoje já diminuiu. (V. K., Comunidade 

Campo Novo, Assentamento Celso Furtado, outubro de 2013. Grifo nosso). 

 

Ou seja, 45% da renda proveniente da produção de leite deste camponês ficam 

com os setores industriais e comerciais, somente para que o primeiro possa produzir. Outro 

camponês reafirma as estratégias do capital para a subjugação da renda ao relatar os valores 

pagos para aquisição do resfriador à expansão em contraste com o declínio do preço pago ao 

leite pelos laticínios.  
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Eu paguei [pelo resfriador] ali onze e setecentos, com a ordenha canalizada. 

[...] Se veja bem, oh! Você investi, a gente investi, bota congelador daquele 

ali, bota uma ordenha daquela ali, pra vende o leite a sessenta e seis centavo 

o litro. (O. L., Comunidade Renascer, Assentamento Celso Furtado, janeiro 

de 2015). 

 

O conjunto de fotografias apresentadas a seguir, feitas em um mesmo lote, 

objetiva ilustrar alguns incrementos industriais aos camponeses na cadeia produtiva do leite. 

 

Fotografia 13: Tanque à expansão para resfriamento de leite a granel 

 
                         Fonte: Trabalho de Campo, assentamento Celso Furtado. Autor: ROOS, 2013. 

 

Fotografia 14: Ordenhadeira mecânica canalizada 

 
                           Fonte: Trabalho de Campo, assentamento Celso Furtado. Autor: ROOS, 2013. 
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Fotografia 15: Silo para armazenamento de ração a granel 

 
Fonte: Trabalho de Campo, assentamento Celso Furtado. Autor: ROOS, 2013. 

 

Tais elementos evidenciados indicam que na produção e reprodução ampliada do 

capital o ônus continua recaindo sobre os trabalhadores e camponeses, afetados diretamente 

pelo crescente custo para produzir e a apropriação decrescente da renda (PAULINO, 2003). 

Reforça esta tese o fato de que para forçar a adequação dos camponeses às suas exigências, as 

indústrias lácteas têm aplicado preços diferenciados conforme o grau de incorporação das 

requisições técnicas. É o que se pode verificar na citação seguinte.  

 

Agora to guardando no congelador, porque eu não tenho resfriador. Agora 

ano que vem tem que comprar um resfriador. [...] Nóis temo ganhando 

noventa e dois, noventa e cinco. [...] Mas porque é poco, né? E no 

congelador, né? Se fosse tanque de expansão hoje e que eu tivesse tirando 

cada dois dias quinhentos litros era um real o litro. (I. D., Comunidade 10 de 

Maio, Assentamento Celso Furtado, outubro de 2013. Grifo nosso). 

 

Além do consumo produtivo e dos procedimentos obstinados à efetivação e 

incremento deste, a renda da terra camponesa é também subordinada no momento da 

comercialização, sendo que nosso interlocutor revela outro mecanismo que comparece neste 
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momento de forma a majorar a retenção desta em favor das indústrias lácteas: a política de 

bonificação por produção. Esta se refere ao pagamento de preços diferenciados conforme a 

cota de produção de cada camponês. Considerando que dificilmente os camponeses 

conseguirão atingir volumes de produção que lhes permitam melhores remunerações, tal 

mecanismo tende a aumentar a extração da renda em favor do capital industrial, agravando a 

situação dos primeiros e mantendo-os subordinados a este último. Ainda com relação ao preço 

pago pelo leite dos camponeses, é indispensável acrescentar que a referida matéria-prima ao 

entrar no circuito da circulação de produtos estabelecido pelo capitalismo, assume o caráter de 

mercadoria e, como tal, está submetida às variações de preço decorrentes da dinâmica do 

mercado (lei da oferta e da procura). É por isso, por exemplo, que no decorrer da pesquisa 

empírica deparou-se com diversas modificações em relação ao preço pago aos assentados pelo 

leite in natura. 

A Figura 3 registra o grau de vinculação de um lote ao patamar técnico dominante 

imposto pelo capital. Os animais ficam em pequena parcela do sítio, numa espécie de área de 

confinamento, recebendo o alimento diretamente na cocheira o qual é cortado na lavoura a 

partir de instrumentos acoplados ao trator e transportados por este até o local de alimentação. 

Acrescenta-se a presença de tanque à expansão para resfriamento do leite de grande 

capacidade, bem como, ordenhadeira mecânica de igual proporção e a produção média mensal 

de aproximadamente 8.000 litros de leite. Trata-se de algo, embora inferior, muito semelhante 

ao nível técnico verificado na pecuária leiteira realizada a partir de relações capitalistas de 

produção, indicando o elevado grau de drenagem da renda da terra ao capital industrial, 

comercial e financeiro desde a aquisição de maquinários específicos à compra do óleo diesel 

para funcionamento dos tratores. Contraditoriamente, este exemplo revela a lógica estratégica 

do campesinato, frente à política de bonificação por produção estabelecida pelas indústrias 

receptoras do leite. Isto é melhor compreendido ao analisar que a produção e o trabalho 

empregado são familiares, sendo realizados coletivamente entre duas famílias de irmãos que 

foram assentados em lotes vizinhos e decidiram gerir, cultivar e trabalhar conjuntamente suas 

áreas de terra, equipamentos e animais, resguardando individualmente apenas as 

particularidades da casa e quintal. Esta situação paradoxal exprime uma alternativa (embora 

subalterna e efetivada dentro dos limites impostos pelo capital), encontrada por estes 

camponeses para serem mais presentes na apropriação dos resultados objetivos do seu 

trabalho.  
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Figura 3: Lote com grande incorporação ao patamar industrial do leite  

 
Fonte: Trabalho de Campo, assentamento Ireno Alves dos Santos. Autor: ROOS, 2013. 

 

A exploração da renda da terra não é eliminada na experiência exposta, tampouco 

esta pode ser considerada exemplo da capacidade de inserção e desenvolvimento do 

campesinato como parte de um processo regido pelas leis capitalistas de acumulação como 

propalam os arautos do PCA que defendem a agricultura familiar integrada à dinâmica 

capitalista. Isto porque há uma questão agrária estabelecida, cujas raízes são estruturais. Ou 

seja, o fundamento está no modo de produção capitalista, sendo que as estratégias encontradas 

pelo campesinato no interior da contínua necessidade daquele em produzir e reproduzir 

relações não capitalistas como fontes de ampliação da acumulação, estarão sempre submissas 

à apropriação da renda da terra. Compõem este quadro a volatilidade das oscilações do 

mercado em momentos de crise que acarretam em débitos com os diversos setores do capital 

por meio da diminuição do valor pago aos produtos do campesinato e a crescente valorização 

dos insumos, fatores que aumentam a autoexploração do trabalho familiar na busca pelo 

equilíbrio. A intensidade com que estes fatores atingem o campesinato é variável de acordo 

com o grau de incorporação ao modelo agropecuário predominante, conforme esclarece a fala 

(embora extensa) de um camponês assentado no Ireno Alves dos Santos ao revelar os 
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mecanismos de drenagem da renda da terra ao capital. Destoa no trecho citado o fato de que 

as necessidades camponesas não são pautadas apenas na renda a ser auferida com determinada 

forma de produção, ainda que aquela seja importante para manutenção do grupo familiar, pois 

o alicerce é a reprodução da existência enquanto sujeitos no processo social. 

 

Até um sobrinho meu ali, casado com uma sobrinha minha. Vendeu tudo as 

vaca. Porque no preço que foi o leite, foi lá em baixo. Teve que vende tudo 

as vaca. Porque? Porque lá vem, ele vai lá na cooperativa ele vai pega um 

pacote de mio. Lá ele vai paga duzentos e cinquenta, trezentos um pacotinho 

de mio. Lá ele vai paga mais cento e poco a hora pro tratô vim pranta aquele 

mio. Mais uns cento e poco pro tratô vim limpa aquele mio. Daí mais uns 

quatro, cinco hora pra fazê a silagem, né? Daí vai se torna caríssimo. Fora a 

ração, porque ele vorte e meia, ele compra ração. Tem gente aí que... Nóis 

tiremo aí três mil, três mil e poquinho de leite por mês. Tem mês que não 

chega nem isso. Mas tem gente aí que ele tira oito, dez mil litro de leite por 

mês. No final da conta quando ele paga as cooperativa da ração que ele pega, 

ele paga a veterinária e coisa, sobra menos dinheiro pra ele, que tira dez mil 

litro do que nóis que tiremo três. [...] E que nem esses que tira um inferno de 

leite, quatro hora da madrugada eles tem que tá lá ordenhando as vaca, 

porque é bastante vaca. É quinze, vinte, trinta vaca que eles tão ordenhando. 

Eu não! Eu vô as sete hora. Eu não, ela. Eu levanto, tomo meu chimarrão 

bem sossegado, é poquinhas vaca, to sobrevivendo tranquilo, né? Graças a 

deus não devo nada. Que nem tem gente aí que tá ordenhando trinta vaca e tá 

dando sessenta por pelego no fim do mês, o lucro é muito poquinho. Vá vê 

tudo aquela vacada, tudo vaca de primeira, não cabrita que nem as minha. 

Porque as minha é tudo cabritada. Vá vê aquelas vaca boa, ô, o fulano tá 

ficando rico lá. Tá ordenhando trinta vaca. Má va vê lá no banco, ele tá 

devendo 28 lá no banco, né? Eu tenho dez, doze ali, mas o banco não tem 

parte nenhuma. [...] E não adianta você fazê aquele baita daquele forrobodó, 

tudo aquele movimentão lá, né? E dá o teu suor dado pros cara lá das 

cooperativa, das veterinária, né? Não adianta. Só pro povo de roda anda 

acoando, oh! O fulano lá tá rico, tá com tudo aquela vacada, tudo aquele 

maquinário lá tudo, né? Ma vai vê que nada é dele. Ele deve tudo lá no 

banco e mais um poco ainda. (A. S., Comunidade Nova Conquista, 

Assentamento Ireno Alves dos Santos, janeiro de 2015. Grifos nossos). 

 

Mesmo subordinada é essencial destacar que a pecuária leiteira tem sido 

fundamental para a manutenção das famílias assentadas. É primordial frisar ainda que este 

caminho não é único e que ao passo que o capital tem pressionado e criado diversas formas 

para subjugar a renda, os camponeses têm criado estratégias para se reproduzirem negando 

parcialmente ou totalmente a subordinação. Dentre estas, se inscrevem (embora restritas), a 

venda informal dos produtos e a recusa a se adequar aos moldes tecnológicos impostos pelo 

capital como se procurará explicitar com maiores detalhes no capítulo seguinte.  

Por fim, cabe destacar que as características apontadas neste capítulo ocorrem 

devido ao caráter desigual, contraditório e combinado que a expansão do capital sobre o 
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campo brasileiro se estrutura (OLIVEIRA, 1987; 2001). Sendo o uso do território camponês 

marcado por uma unidade contraditória: a territorialidade de relações camponesas e a 

territorialidade de relações capitalistas que subordinam a renda dos primeiros, afirma-se que, 

infelizmente, no presente, é na subalternidade ao capital, representada pelos imperativos do 

paradigma do capitalismo agrário, que a grande maioria dos camponeses assentados, tem, 

paradoxalmente, conseguido reproduzir sua existência nos lotes. Logicamente esta afirmação 

considera todas as implicações e a condição subalterna implícita à mencionada situação, ao 

mesmo tempo em que, analisa a lógica camponesa em que está inserida. Neste âmbito, a 

autonomia relativa garantida aos camponeses pelo domínio do território e, consequentemente, 

pela posse do principal meio de produção necessário a estes, a terra, oportuniza a reprodução 

de um conjunto de elementos estruturantes do modo de vida camponês que, 

complementarmente às atividades agrícolas subtraídas em favor dos setores capitalistas, 

possibilita a reprodução de relações que proporcionam a existência camponesa. Portanto, a 

partir de uma perspectiva contraditória considera-se a territorialidade do capital no território 

camponês enquanto uma estratégia de existência dos assentados, dado que, se constitui em 

alternativa (subordinada) para a permanência na terra de trabalho. Todavia, reafirma-se que 

tal mecanismo é, sobretudo, estratagema do capital, utilizado no caso em apreço pelas 

variações deste para subtração da renda camponesa e acumulação. Expressam-se assim, as 

contradições do desenvolvimento desigual do modo capitalista de produção e as disputas 

territoriais na qual os camponeses dos assentamentos analisados estão envolvidos. Mas, se há 

enclaves capitalistas no território camponês, existem também estratégias cunhadas pelos 

camponeses para garantir a posse de seu território de forma mais autônoma. É nessa 

perspectiva que se analisará, no capítulo seguinte, a resistência no território camponês. 
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TERRITÓRIO E RESISTÊNCIA CAMPONESA 

 



5. TERRITÓRIO E RESISTÊNCIA CAMPONESA 

 

 

 

 

 

“Sonhar mais um sonho impossível. Lutar quando 

é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar 

quando a regra é vender”.  

(Chico Buarque) 

 

 

 luta camponesa, sobretudo aquela para entrar na terra, é anticapitalista, 

pois afeta o cerne da manutenção do capitalismo no campo, qual seja, a 

apropriação da renda fundiária. Entretanto, muitas análises afirmam que 

com a conquista da terra o potencial de enfrentamento ao capital de muitos camponeses se 

perde, devido à inserção na lógica mercantil. Destes pressupostos compreende-se que a luta 

camponesa é para garantia de sua existência e por esta contemplar a totalidade, considera-se 

que reside nesta classe a potencialidade para superação do capitalismo. 

Os assentamentos rurais se erguem como importante território camponês no 

processo de enfrentamento entre a agricultura camponesa e capitalista. Entretanto, é 

imprescindível compreender que estes não estão livres da ação do sistema capitalista, se 

constituindo em territórios permanentemente disputados. Como salientado no capítulo 

anterior, há a territorialidade do sistema agrícola do agronegócio nos assentamentos e diversas 

são as formas de subordinação da renda camponesa pelo capital. Mas nos assentamentos 

também se manifestam ações de resistência ao sistema capitalista, articuladas em torno dos 

movimentos ou advindas das forças locais ligadas aos saberes, costumes e tradições dos 

camponeses, ou seja, do seu território. Neste sentido, a preocupação central deste capítulo é 

refletir sobre as diversas formas de resistência camponesa travadas no interior dos 

assentamentos rurais. Procurar-se-á analisar as formas de enfrentamento engendradas a partir 

do vínculo aos movimentos socioterritoriais, como o MST e aquelas surgidas com o domínio 

do território pelos camponeses. 

 

 

 

A 
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5.1 A importância da organização no MST para a resistência no território camponês 

 

Diante da permanente conflitualidade existente nos assentamentos Celso Furtado, 

Ireno Alves dos Santos, Marcos Freire e 10 de Maio diversas são as formas de resistência 

gestadas pelos camponeses. Destacam-se aquelas fomentadas a partir da organização junto ao 

MST, como: a proposta e defesa da conversão da produção convencional para agroecológica, 

criação de centros e cursos voltados para a agroecologia, cooperativa voltada à agroecologia, 

assistência técnica diferenciada, criação de feira agroecológica, implantação de laticínio em 

assentamento para atender os assentados, dimensionamento político das lutas e reivindicações 

do campesinato, estabelecido articulações políticas locais entre outras atividades que 

colaboram na resistência e enfrentamento ao modelo de produção do capital.  

 

5.1.1 Agroecologia: resistência e negação da subalternidade no território camponês 

 

“Eu acho que a pessoa anda na lenta, é menos 

perigoso ele trupica e arranca uma unha, né?  

(A. S., Comunidade Nova Conquista, Assentamento 

Ireno Alves dos Santos, 

janeiro de 2015). 

 

 

Atualmente a produção agroecológica se constitui na principal referência 

defendida pelo MST para enfrentamento ao modelo agrícola dominante. Nos assentamentos 

privilegiados para efeito desta análise, o apoio do MST e de outras entidades à produção 

orgânica/agroecológica tem trazido novas técnicas aos assentados como em relação ao 

piqueteamento das pastagens para o gado nas técnicas do Pastoreio Racional Voisin (PRV), à 

produção de biofertilizantes, caldas, inseticidas e sal mineral de forma artesanal; melhorias na 

sanidade animal através de técnicas como a homeopatia; o controle biológico, a reprodução de 

mudas através de alporques
45

, bem como contribuído na recuperação de alguns métodos que 

estavam se perdendo entre os camponeses como, por exemplo, a reprodução de sementes de 

variadas espécies de milho, feijão etc. Têm ainda realizado um conjunto de práticas 

formativas, articulações políticas locais e difundido atividades como feiras, jornadas e eventos 

sobre a agroecologia.  

                                                 
45

 Também chamado de alporquia é um método de reprodução assexuada das plantas que provoca a formação de 

raízes adventícias num ramo de uma planta já enraizada. 
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O termo agroecologia que foi se afirmando conceitual e metodologicamente no 

campo e na academia a partir da década de 1990 contou com significativa participação das 

organizações da sociedade civil na consolidação desta abordagem no Brasil através da crítica 

aos impactos sociais e ambientais provocados pela modernização agrícola. Os movimentos 

socioterritoriais do campo, a exemplo do MST, são protagonistas na potencialização da matriz 

agroecológica evidenciando nesta a resistência à hegemonia da agricultura artificializada.  

A agricultura agroecológica busca o desenvolvimento de agroecossistemas 

visando à mínima dependência de insumos agroquímicos externos. O objetivo é trabalhar com 

sistemas agrícolas complexos onde as interações entre os componentes biológicos criam a 

fertilidade do solo, defesa das culturas e a produtividade (ALTIERI, 1989). Assim, o 

estabelecimento de processos que visem à passagem para a produção orgânica e 

agroecológica nos assentamentos têm sido incentivados pelo MST, como forma de construir 

sistemas produtivos saudáveis que garantam a soberania alimentar, a conservação ambiental e 

a fuga dos esquemas mercadológicos dos “pacotes tecnológicos” oferecidos por empresas 

nacionais e multinacionais na produção convencional. Consequentemente o processo de 

transição agroecológica acarreta na redução de custos na produção e melhoria de renda aos 

assentados; conservação e melhoria da fertilidade dos sistemas de produção e do ambiente; e a 

produção de alimentos saudáveis (ARL, et al., 2012). 

A transição à agricultura orgânica/agroecológica tem sido fomentada de diferentes 

formas e se encontra em distintos níveis nos assentamentos estudados. No Celso Furtado tal 

prática foi incentivada pelo MST e começou a ser desenvolvida durante o acampamento e 

logo após a conquista do assentamento formaram-se três associações para a produção de 

alimentos orgânicos: Associação de Orgânicos Convivendo com a Natureza do Palmital 

(AOCANP), Associação de Produtores Orgânicos Celso Furtado (APROCEF) e a Associação 

de Produtores Orgânicos Investida Ecológica (APOIÊ). Entretanto, as incursões a campo 

evidenciaram o estágio de acentuado refluxo da produção orgânica/agroecológica neste 

assentamento com a inexistência de lotes dedicados a tal sistema. Os motivos elencados por 

alguns dos interlocutores para a decadência da produção orgânica/agroecológica relacionam-

se a falta de incentivos específicos como financiamento, políticas públicas, assistência técnica 

específica; conhecimentos sobre o processo agroecológico; inexistência de mercado 

diferenciado para a comercialização dos produtos orgânicos/agroecológicos com política de 

preços diferenciados aos produzidos convencionalmente; dificuldades para a venda da 

produção, considerando as estreitas ligações que os mercados possuem com as empresas 
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fornecedoras e a aceitação, pela população em geral, da aparência e padrões dessemelhantes 

aos da agricultura artificializada; e o uso intensivo de agrotóxicos por vizinhos ou 

arrendatários de terras próximas, que se disseminava pelo vento contaminando e eliminando a 

produção. Estas observações são esclarecidas com a as passagens seguintes extraídas das 

entrevistas com os assentados. 

 

Muita gente deixou de plantar orgânico, acho que hoje, ninguém mais planta 

aqui. [por que?]. Pra você te uma ideia, pagavam o mesmo preço do que o 

normal. Nóis plantemo soja orgânico, limpemo tudo na enxada e entreguemo 

na cerealista. E eles pagaram o mesmo preço do que para o povo que passava 

veneno. Isso desanima. (D. O., Comunidade Palmital, Assentamento Celso 

Furtado, setembro de 2013). 

 

[O senhor já teve até o selo orgânico aqui?] É. Com o pessoal da Ecovida. [E 

comércio, tinha?] Não. Esse que é o pobrema. E o produto orgânico não é 

igual o convencional. Pessoal qué buniteza, qué coisa linda. Daí não 

funciona. Dá mais serviço. E não valorizam mais. Porque não dá aparência e 

o preço é mesma coisa. É daí vão quere paga menos ainda porque não é tão 

bonito. Se tu chega na fera lá, e o produto é orgânico e o outro não é 

orgânico e é bem mais bonito eles vão preferi leva aquele lá, né? Que é o 

mesmo preço até mais barato. (A. G.; M. G. Comunidade São Jorge, 

Assentamento Celso Furtado, janeiro de 2015). 
 

Boza; Pereira e Xavier (2011) elencam outros elementos complicadores que se 

somam no refluxo do processo agroecológico no assentamento mencionado. Dentre estas 

citam as promessas: de que em curto tempo os camponeses receberiam o selo agroecológico, 

que obteriam tratores, que teriam a comercialização garantida, que haveria disponibilidade de 

assistência técnica, que seriam enviados projetos para programas como o PAA e PNAE 

garantindo acréscimos no preço dos produtos, aliadas a demora no repasse dos recursos pelo 

INCRA, enfoque da agroecologia centralizado na questão econômica e o não cumprimento 

dos prazos estipulados inicialmente pelos proponentes do modelo agroecológico. 

No assentamento 10 de Maio inexistem (durante a realização da presente 

pesquisa), experiências e unidades produtivas dedicadas a produção orgânica/agroecológica, 

bem como, perspectivas que apontem para implementação desta em curto prazo. É importante 

frisar a inexistência de tal atividade pautada no conhecimento “moderno” sistematizado em 

torno da agroecologia, pois a existência de lugares no lote onde a produção é realizada sem a 

aplicação de agrotóxicos e insumos químicos como nas hortas e áreas destinada a produção de 

autoconsumo é comum a todos os assentamentos do presente estudo.  
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Nos assentamentos Marcos Freire e Ireno Alves dos Santos a produção 

orgânica/agroecológica encontra-se em estágio inicial de desenvolvimento. O Centro de 

Desenvolvimento Sustentável e Capacitação em Agroecologia (CEAGRO), vinculado ao 

MST e localizado no assentamento Ireno Alves dos Santos, tem papel fundamental nesse 

processo através da realização de diversos cursos na área de agroecologia, tanto em nível 

médio, técnico, pós-médio ou especialização. Exemplares são os cursos de especialização em 

leite agroecológico, pós-médio em meio ambiente em convênio com a Fundação Oswaldo 

Cruz (FIOCRUZ) e o de nível médio em técnico para agroecologia
46

. Além disso, o 

CEAGRO conta atualmente com equipes que desenvolvem o trabalho de Assistência Técnica 

e Extensão Rural (ATER)
47

 através de contratos firmados com o INCRA. Assim, prestam 

assistência técnica aos assentados, realizam cursos de formação e palestras relacionadas a 

agroecologia, focando principalmente a produção leiteira por intermédio da utilização do 

método de Pastoreio Racional Voisin (PRV). Embora o foco do CEAGRO com a ATER seja 

potencializar a produção agroecológica, sobretudo na produção leiteira, visualizou-se um 

conjunto de limitações devido ao conjunto de metas estabelecidas pelo contrato com o 

INCRA (número mínimo e máximo de visitas, calendário a ser cumprido, atendimento apenas 

à famílias regularizadas, trabalho burocrático etc.), deficiências na infraestrutura logística de 

transporte (os veículos utilizados são particulares, sendo que o contrato prevê um veículo para 

cada dois profissionais), elevado número de famílias atendidas por cada profissional (em Rio 

Bonito do Iguaçu a média é de 266 famílias
48

), não reconhecimento pelo INCRA de 

determinadas atividades realizadas como integrantes da assistência técnica (como exemplo a 

constituição da feira agroecológica em Rio Bonito do Iguaçu), limitações financeiras que 

acarretam no desestímulo dos profissionais e na busca destes por outros trabalhos implicando 

na descontinuidade do acompanhamento, resistência dos assentados à assistência técnica em 

                                                 
46

 Em 30 de abril de 2014 foi firmada parceria entre o CEAGRO e a Universidade Federal da Fronteira Sul 

(UFFS), transferindo as atividades de ensino do CEAGRO e doando a área onde se localizava as instalações 

deste à universidade para a criação do Centro de Educação do Campo. 
47

 O CEAGRO conta atualmente com dois núcleos: Um deles com sede em Rio Bonito do Iguaçu e com atuação 

desde 2011 nos assentamentos Ireno Alves dos Santos, Marcos Freire no mesmo município e nos 

assentamentos 8 de Junho e Bugre Morto em Laranjeiras do Sul. Em 2014 o CEAGRO constituiu um novo 

núcleo com sede em Quedas do Iguaçu após ter sido contemplado com a aprovação de edital junto ao INCRA. 

Este núcleo atende as famílias dos assentamentos Celso Furtado (Quedas do Iguaçu), 1ª Conquista da 

Bracatinga (Espigão Alto do Iguaçu), Terra Livre (Nova Laranjeiras), Procopiak (Três Barras do Paraná) e 

Nova Fartura (Saudade do Iguaçu). Tal cenário tem apontando novas perspectivas para a agroecologia no 

assentamento, em vista de que, o foco do trabalho do CEAGRO com a ATER é a conversão da produção. Em 

2015 o núcleo do CEAGRO de Quedas do Iguaçu passará a atender também o assentamento Dez de Maio (Rio 

Bonito do Iguaçu) a partir da aprovação de novo edital. Assim, todos os assentamentos conquistados do 

latifúndio Araupel passarão a contar com assistência técnica vinculada ao CEAGRO. 
48

 Considerando que os trabalhos são divididos por duplas de profissionais de áreas distintas, ou seja, embora 

sejam 266 famílias para cada dupla, individualmente cada profissional terá que atender ao total das famílias. 
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virtude de experiências anteriores mal sucedidas, todos estes elementos restringem a 

dinamização das atividades agroecológicas por parte da ATER. Além disso, a ATER é uma 

atividade temporária renovada ou não a cada ano com um prazo máximo de cinco anos para 

execução. A Fotografia 16 registra uma oficina realizada pela equipe de ATER do CEAGRO, 

no lote de um assentado, com foco na produção leiteira através do sistema de pastoreio 

(PRV). 

 

Fotografia 16: Curso sobre pastagens e PRV desenvolvido pela ATER do CEAGRO 

 
Fonte: Trabalho de Campo, Rio Bonito do Iguaçu. Autor: CEAGRO, 2013. 

 

As atividades do CEAGRO frente a ATER, somada a constituição e atuação do 

Núcleo de Certificação Participativa da Rede Ecovida de Agroecologia, vêm estimulando a 

produção orgânica/agroecológica nos assentamentos estudados, com destaque para os 

assentamentos Ireno Alves dos Santos e Marcos Freire
49

, nos quais, atualmente encontram-se 

105 famílias em processo de transição agroecológica e duas com a totalidade do lote 

                                                 
49

 Nos assentamentos Celso Furtado e Dez de Maio o trabalho do CEAGRO frente a ATER é mais recente como 

indicado na nota anterior, fato que leva a crer que em alguns anos o número de famílias em processo de 

transição agroecológica deverá ser maior e contemplar os 4 assentamentos.  
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certificado como produção agroecológica. Seguindo a estrutura da Rede Ecovida de 

certificação participativa, este conjunto de famílias em transição agroecológica/certificados, 

encontra-se organizado em 06 grupos nos supracitados assentamentos e juntamente com 

outros grupos de famílias, associações e entidades de 11 municípios próximos formam o 

Núcleo Regional “Luta Camponesa” da Rede Ecovida de agroecologia. Os grupos são a 

unidade da base da Rede Ecovida, formam os nós dos núcleos regionais. São compostos pela 

articulação das famílias camponesas em contingente de no mínimo cinco famílias devido à 

necessidade de reprodução de relações de proximidade entre os sujeitos para efetivação das 

atividades. Como função dos grupos destaca-se a realização de encontros internos periódicos 

(a cada 30 ou 40 dias), com rodízio dos locais entre os integrantes, constituindo-se em 

elemento central do processo de certificação participativa utilizado pela rede Ecovida.  

Além dos incentivos externos à produção orgânica/agroecológica, somam-se 

elementos internos como o endividamento de alguns assentados levando-os a modificar o seu 

modelo de produção, como indica um dos técnicos de ATER do CEAGRO que trabalha nos 

assentamentos: “Muitos que entraram no orgânico foi por questão econômica e não ideológica 

ou política. Se endividaram e a saída foi fazer mais orgânico”. (S., CEAGRO, Assentamento 

Ireno Alves dos Santos, dezembro de 2013). Mas a opção por uma produção 

orgânica/agroecológica não advém somente de ambientes externos ao campesinato. Estes 

optam a partir da sua própria consciência e experiência de vida, sobretudo, levando em 

consideração a saúde da família, das pessoas que consumirão os alimentos e do ambiente, 

como pode ser compreendido nos trechos a seguir. 

 

Óia desde a gente assisti na televisão. Eu vê com meu próprio zolho, pessoas 

nasce tudo deficiente, os médico atesta, aprovavam que era dirigido do 

veneno. Até por sinal eu tenho uma cunhada, irmã da mulher que ela tem 

câncer e os médicos atestaram que é dirigido só do veneno, do fumo. (A. S., 

Comunidade Nova Conquista, Assentamento Ireno Alves dos Santos, 

dezembro de 2013). 

 

Primeiro por causo que a saúde da gente. Deve-se procura a saúde em 

primeiro lugar. Por causo que se nóis usa o veneno, nóis vamo tá destruindo 

a terra. Os microrganismos nóis não vamo dexa eles pode trabaia. Por que a 

terra, se ela (...) aqui em baixo, ela vai te que te arguma coisa. Mais como é 

que vai te aqui, oh! Aqui tem um goró. Porque ele tem que tá embaixo da 

terra e se tive só o produto químico não vai sobrevive embaixo, ele vai 

morre. A própria minhoca. (C., Comunidade APRA, Assentamento Marcos 

Freire, dezembro de 2013). 
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As passagens indicam elementos que levaram à opção dos camponeses por um 

modelo agrícola alternativo que foge às amarras do capital e possui lógica diferenciada, 

centrada nos sujeitos e no ambiente e não no lucro. Entretanto, esta investida carece de 

políticas diferenciadas
50

 de subsídios e comercialização, por exemplo, o que até o momento é 

incipiente para estes camponeses. Por outro lado, tais mecanismos precisam ser compatíveis à 

leitura de mundo do campesinato, caso contrário, não surtirão efeitos. Pois, como verificado, 

alguns assentados se recusam em manter vínculos com bancos, não recorrendo a nenhuma 

espécie de financiamento, sobretudo, pela sapiência que estes lhe saqueiam a renda e a 

dificuldade de transitar em caminhos desconhecidos repletos de diretrizes institucionais e 

estrutura funcional fragmentada. Por isso a aversão de muitos camponeses a tais mecanismos 

e, quando os utilizam, fazem com extrema parcimônia. Nesta interpretação reside o sentido do 

trecho em epígrafe do presente subcapítulo: a prudência proporciona segurança, equilíbrio e 

autonomia ao grupo familiar, pois, “[...] o que tem ali, é meu. Tá tudo pago. Não devo nada 

po seu ninguém. E tá dando pra mim sobreviver, bem tranquilo, né? Eu acho que de meiór, 

não percisa”. (A. S., Comunidade Nova Conquista, Assentamento Ireno Alves dos Santos, 

janeiro de 2015). 

De tal modo, evidencia-se que o processo de conversão da produção em 

agroecológica tem se dado nos assentamentos em voga a partir da percepção dos aspectos 

negativos ligados à saúde (humana, animal e ambiental), considerando os impactos causados 

pelos insumos extremamente prejudiciais do padrão agrícola quimificado; de aspectos 

econômicos derivados do insucesso dos agricultores na aplicação do modelo capitalista 

extremamente coadunado a insumos externos; e, sobretudo, a conexão entre a proposta da 

agroecologia e os elementos estruturais da produção camponesa que visam maior autonomia. 

Neste compasso de tergiversar a ordem dominante do capital, algumas alternativas 

experimentais, especialmente em relação à comercialização do leite, vêm sendo articuladas 

pelos camponeses organizados no MST, como a construção do laticínio da Cooperativa 

Agroindustrial Oito de Junho (COPERJUNHO), no assentamento Oito de Junho (município 

de Laranjeiras do Sul), localizado nas proximidades dos assentamentos pesquisados e 

destinado ao processamento de leite agroecológico. O referido laticínio ainda está em 

processo de regularização para o funcionamento, mas desde abril de 2014 vem coletando leite 

das duas famílias do assentamento Ireno Alves dos Santos que possuem o lote e a produção 

leiteira certificados como agroecológicos. Tal fase experimental do laticínio tem se destinado 

                                                 
50

 Embora em 2013 tenha sido lançado o PLANAPO, não se localizou famílias assentadas que esteja acessando 

financiamentos a partir deste programa. 
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a testar os processos de produção e comercialização de alguns derivados do leite como queijo, 

doce de leite e iogurte. Na Fotografia 17 estão expostos os derivados do leite agroecológico 

comercializados, até o presente momento, pela COPERJUNHO. 

 

Fotografia 17: Derivados de leite agroecológico produzidos pela COPERJUNHO 

 
Fonte: Trabalho de Campo, Laranjeiras do Sul. Autor: COPERJUNHO, 2015. 

 

A atual captação do leite agroecológico (mesmo sem a finalização dos trâmites 

burocráticos e inauguração do laticínio), consiste ainda num estímulo àqueles que 

comercializam o leite agroecológico e num encorajamento aos demais assentados, como relata 

uma de nossas interlocutoras: “Eles pegaram, começaram a leva o leite nosso, porque, pro 

povo vê, né? Como ía dá certo. Porque a maior fala que tinha era isso, né? Que nóis pegava o 

mesmo preço deles [convencional]”. (O. S., Comunidade Nova Conquista, Assentamento 

Ireno Alves dos Santos, janeiro de 2015). Isto é, após a certificação agroecológica, os 

camponeses não tinham opção de comercialização diferenciada, sendo levados a vender a 

produção de leite aos laticínios convencionais, configurando a subordinação da renda 

camponesa pela territorialidade do capital, contradição atinente à própria resistência 

camponesa. Cabe esclarecer que, assim como explanado pela camponesa supracitada, esta 

comercialização era feita como sendo leite convencional, seguindo os critérios de 

diferenciação tradicional de preços estabelecidos pelas empresas do gênero, sobretudo, 
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volume da produção e qualidade do leite, ou seja, os camponeses não recebiam melhor preço 

por se tratar de leite produzido agroecologicamente. Tal característica de comercialização do 

leite agroecológico junto a empresas de captação convencionais também foi relatado por outra 

camponesa que possui o lote certificado como agroecológico. 

 

E também tem outro exemplo pra conta pra você que quando nóis começemo 

com esse sistema [agroecologia] a gente vendeu o leite um ano e quatro mês. 

Já com o lote... quatro mês foi sem se certificado, mais nóis já tava, né? 

Assim, cem por cento orgânico. Daí um ano a gente vendeu ainda já depois 

do lote certificado, com o papel na mão, com a placa ali com o certificado na 

mão. E nóis vendia pa CONFEPAR. (T. L., Comunidade Nossa Senhora 

Aparecida, Assentamento Ireno Alves dos Santos, janeiro de 2015). 

 

A possibilidade de canal diferenciado de comercialização da produção 

agroecológica do leite tem melhorado o retorno econômico, minimizando a apropriação da 

renda camponesa, visto que em momento de queda acentuada do preço pago pelo litro de leite 

pelos laticínios convencionais, a COPERJUNHO tem mantido constante o preço pago pelo 

leite agroecológico. Enquanto que o preço pago pelo leite in natura agroecológico pela 

COPERJUNHO tem sido constante em R$ 1,10, os laticínios convencionais tem oscilado o 

preço pago pelo leite entre 0,55 a 0,70 de modo que o camponês não sabe ao certo o quanto 

irá receber após o fim de um mês. Tal diferenciação de preços pode ser visualizada nas 

Figuras 4 e 5 referentes às notas de pagamento do leite pelos laticínios. 

 

Figura 4: Nota de pagamento do leite por laticínio convencional 

 
Fonte: Trabalho de Campo, Quedas do Iguaçu. Autor: ROOS, 2015. 
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Figura 5: Nota de pagamento do leite pelo laticínio COPERJUNHO 

 
Fonte: Trabalho de Campo, Rio Bonito do Iguaçu. Autor: ROOS, 2015. 
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O laticínio da COPERJUNHO, embora seja conquista dos camponeses, trata-se de 

um empreendimento econômico, de tal modo que a comercialização do leite in natura junto a 

este não elimina por completo a transferência gratuita da renda da terra não capitalista. 

Entretanto, trata-se de uma rara ocasião em que a renda da terra é retida em sua maior parte 

pelos camponeses através de dois fatores: primeiro pelo preço “mais justo” ao leite in natura e 

segundo pelo fato de que parte da renda retida pelo laticínio retornará aos cooperados na 

forma de algum benefício coletivo. A partir do caráter econômico, a racionalidade da forma 

de organização da produção estimulada pela COPERJUNHO apresenta importante 

perspectiva política de conversão da produção. Tal característica constatada empiricamente 

foi exposta pelos assentados conforme consta no relato que segue. 

 

Tem bastante gente que já tá trocando as oreia. Tem parente nosso mesmo, 

que já tão fazendo as barrera, já tão parando de usa veneno, até por sinal já 

pararam, né? Já tão fazendo as barrera na divisa dos lotes, porque tem lote, 

as turma veia aí, só na base do veneno, né? E não notam que tão morrendo 

dia por dia. E já tão se organizando. Tem um cuncunhado aqui e outro em 

cima ali. (A. S., Comunidade Nova Conquista, Assentamento Ireno Alves 

dos Santos, janeiro de 2015). 

 

Sabendo que o capital procura estreitar a sua relação de exploração sobre a 

agricultura camponesa, o critério da menor cessão gratuita da renda da terra prevalece na 

opção dos camponeses pela agroeocologia, como nos relata a camponesa citada a seguir.  

 

[Vocês têm percebido se a partir da experiência de vocês outras pessoas tem 

pensado em mudar a forma de produzir?] Tem, tem porque a partir do preço 

do leite, né? Eles não levam em consideração, sabe? Ah ... muita coisa que a 

gente têm que leva, né? O mal que o veneno faiz. Nossa então é mais po lado 

do tipo assim como posso dizer do preço do produto. Oh eles agora assim 

que o preço do leite foi lá em baixo a gente vê pessoa querendo muda. (O. 

S., Comunidade Nova Conquista, Assentamento Ireno Alves dos Santos, 

janeiro de 2015). 

 

A diminuição do peso da extração da renda da terra camponesa se constitui em 

elemento de extrema relevância para resistência camponesa na terra. Diante de contextos 

adversos, como o mencionado por nossa interlocutora, os camponeses procuram estratégias, e 

alternativas para amenizar o grau de exploração imposto pelo capital. “Ou seja, os 

camponeses interferem, resistem, criam estratégias para escapar das necessidades do capital 

que tem na sujeição da renda da terra o seu filão de produção de capital”. (ALMEIDA, 2003, 

p. 21).  
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A recusa à sujeição da renda da terra através da agroecologia ocorre também no 

momento do consumo produtivo vez que neste modelo se adota o sistema preventivo, 

sobretudo, a partir das técnicas da homeopatia. Estas formas possibilitam a menor 

transferência da riqueza produzida pelos camponeses às empresas de produtos veterinários 

que geralmente superfaturam seus produtos para obtenção de maior lucro possível, bem como, 

proporcionam melhor sanidade dos animais. Tais elementos, acrescidos da compreensão que a 

recorrência a produtos veterinários produzidos nos interstícios das relações capitalistas 

saqueiam a renda dos camponeses, podem ser observados nos trechos a seguir. 

 

Eu me lembro, antes, meu Deus! Era poblema em cima de poblema com 

essas vaca. Era, Deus o livre você corria ali na veterinária, lá se ia setenta, 

oitenta. Uma vez uma vaca não podia cria. Daí até o veterinário chega aí, 

que que a muié veia e o meu mano ali garraram e tiraram o ternero. Daí o 

veterinário chego só limpo, só tiro o resto da placenta ali. Eu não tava. Cobro 

cento e oitenta real. As vezes o dinheiro do leite não chegava. Chegava o 

final do mês, não dava pá paga as conta, né? Agora graças a deus mudo. (A. 

S., Comunidade Nova Conquista, Assentamento Ireno Alves dos Santos, 

janeiro de 2015). 

 

[...] é muito poca coisa. É o mineral, é o sal comum que a gente que nem faiz 

um pouco de mineral em casa, então, diminui os custo, né? E a própria 

homeopatia e as própria varcina que quando chega novembro, outubro, 

novembro que a gente faiz em tudo o rebanho aí dá um gastinho a mais. Mas 

em maio é só até 24 meses daí é poca coisa. Mas o gasto não é muito. É poca 

coisa. Não dá pra gente se assusta não. É bem menos que esse povo que 

produz o outro leite aí. [...] é bem insignificativo. É a gente trabaia com um 

sistema preventivo, né? Que nem o próprio da mastite, né? É seis pila o 

vidrinho a gente dá pras vacas prevenindo, graças a Deus nunca acontece de 

mastite assim, nunca mais. [...] eu acho engraçado que quando a gente 

trabalhava do outro jeito, eu sempre comprava remédio nas casas 

veterinárias era uma, duas, três dose pra acalma, né? Agora 

[agroecologia/homeopatia], é duas vez, no máximo, que a gente coloca na 

venta deles, cinco gotinhas. (D. L.; T. L., Comunidade Nossa Senhora 

Aparecida, Assentamento Ireno Alves dos Santos, janeiro de 2015). 

 

É neste sentido que a comercialização do leite agroecológico tem se revelado 

enquanto alternativa (embora ainda modesta e com muitas limitações), de resistência forjada 

pelo MST e pelos camponeses para a perpetuação destes na terra de trabalho. Ou seja, na 

negação à apropriação indébita pelo capital da renda da terra não capitalista produzida pelos 

camponeses. 

Os avanços em relação à agroecologia nos assentamentos estudados foram 

sintetizados pelos próprios camponeses durante reunião dos grupos de famílias em transição 

agroecológica/certificadas realizada em junho de 2014. Destacaram como progresso das 
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atividades a implantação do PRV; a feira em Rio Bonito do Iguaçu
51

; que mais pessoas estão 

despertando o interesse na ideia de “outro agricultor”; a criação da cooperativa
52

; a aprovação 

de projeto junto ao programa Terra Sol; a participação no PNAE estadual; as compras 

coletivas através das cestas junto a UFFS; a implantação do laboratório de homeopatia; a 

diminuição do uso de agrotóxicos nas propriedades em transição; a produção e 

comercialização de leite orgânico junto a COPERJUNHO; a renegociação de dívidas; a 

contribuição dos alunos do curso de economia da UFFS na confecção dos custos de produção; 

o intercâmbio de mudas, plantas, sementes, produtos, frutas etc., entre os assentados; e a 

realização, em 2014 no município de Laranjeiras do Sul, da II Feira de Economia Solidária e 

Agroecologia (II FESA), que contou com um conjunto de atividades para além da feira como 

o concurso de desenhos da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida, 

realizado nas escolas da região da Cantuquiriguaçu. 

Assim, com o domínio do território, os camponeses dos assentamentos 

pesquisados têm praticado também formas de agricultura ofensivas ao padrão agrícola 

convencional, caracterizado pelo elevado uso de agrotóxicos, fertilizantes químicos, sementes 

híbridas e geneticamente modificadas, máquinas e equipamentos elaborados nos interstícios 

das relações capitalistas e politizado, perante a sociedade em geral, o debate em torno da 

função da agricultura. Todavia, os camponeses que se dedicam à agroecologia nos 

assentamentos investigados, igualmente enfrentam um conjunto de limites e desafios 

apontados durante a reunião supramencionada. Os limitantes ao avanço da agroecologia nos 

assentamentos referem-se: a visão da maioria dos assentados no dinheiro imediato; 

dificuldades de participação das pessoas nos grupos de famílias em transição/certificadas; 

existência de famílias que consomem mais do que produzem; problemas para o transporte e 

comercialização; pouco recurso e endividamento de muitas famílias assentadas; falta de mão 

de obra familiar; o arrendamento de terras; necessidade de aumento das formas de 

comercialização; perda da certificação agroecológica por duas famílias; dificuldades em 

manter a periodicidade das reuniões dos grupos; desconhecimento da realidade de cada 

família dos grupos; distância física entre as famílias de um mesmo grupo; limites na 

infraestrutura produtiva (adubação, maquinários etc.); declínio da feira; desistência do 

processo de transição por algumas famílias; e a pouca diversificação em escala comercial dos 

lotes. 

                                                 
51

 Sobre a feira será realizado item específico para debate. 
52

 Este elemento será debatido adiante. 
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Capitaneados pelo conjunto de avanços e limites à agroecologia, muitos desafios a 

curto e em longo prazo se impõem aos assentados abrangidos pelo presente estudo. Frisam-se 

alguns elencados pelo conjunto de camponeses presentes no encontro dos grupos 

agroecológicos: criar planejamento para o processo de transição alçar à certificação; buscar 

formas para o controle do agrotóxico vindo das propriedades vizinhas (promover a campanha 

contra o uso de agrotóxicos para conscientizar a sociedade); manter a certificação da produção 

de leite e hortifrutigranjeiros; melhorar a organização e articulação entre os grupos 

promovendo a cooperação em diversas instâncias; ampliar o número de famílias em processo 

de transição e certificadas; fazer mais eventos para formação; acessar linhas de crédito 

específicas para a produção agroecológica a exemplo do PLANAPO; fortalecer a COOPAIA; 

produzir a matéria-prima para formar uma padaria orgânica; buscar novos canais para 

comercialização; melhorar a organização da produção nos lotes; focalizar o trabalho da ATER 

na conversão da produção convencional para agroecológica; garantir a preservação ambiental 

dos lotes, mesmo em casos que houver arrendamentos; aumentar a participação das famílias já 

envolvidas; diversificar a produção; realizar estudo de mercado sobre a demanda de produtos 

orgânicos; potencializar as ações daquelas famílias que já estão trabalhando no processo de 

conversão; e a agroindustrialização da produção. 

A iniciativa em torno da agroecologia tem sido impulsionada nos assentamentos 

em análise pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, sobretudo, através do 

CEAGRO, instituição vinculada ao Movimento. Estes atores têm empregado recursos 

financeiros e humanos de forma continuada visando a conversão, de forma massiva, da matriz 

produtiva na região, de modo especial, nos assentamentos. Contudo, na pesquisa a campo 

verificou-se que a adesão dos assentados ao processo de transição agroecológica (Fotografia 

18), embora significativa, atinge menos de 5% do total de 2.623 camponeses dos 

assentamentos em apreço. Quer dizer, mesmo com inúmeras atividades organizadas nessa 

direção, a abrangência escalar do processo de transição agroecológica da produção é limitada, 

sendo que até o presente momento, apenas dois lotes converteram totalmente a sua produção e 

obtiveram a certificação de agroecológicos. Os limites de tal processo foram elencados pelos 

próprios camponeses, como supracitado. Outra característica a considerar é que possa haver 

óbice à conversão massiva da produção decorrente da própria ideologia da agroecologia em 

harmonia com a natureza secundária que a produção de mercadorias goza no modo de vida 

camponês. Porém, em pequena escala tem se percebido alguns avanços nessa direção, com a 

diminuição do uso de agrotóxicos pelos vizinhos e o plantio dos gêneros para o autoconsumo 
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na divisa com o lote agroecológico evidenciando uma preocupação peculiar aos camponeses 

de cuidado com os alimentos consumidos pela família, como relata um casal de assentados 

que possuem o lote certificado como agroecológico no assentamento Ireno Alves dos Santos: 

 

Aqui mesmo, não quero i longe. Aqui desse lado aqui. Era planta e planta e 

não tinha. E lavado de veneno direto. Se bem que eles lidam com um poco 

de fumo que é um... é lá no cantinho, prá lá, complicado. Mas tão 

abandonando tudo. E tão aí fazendo piquete, do jeito deles, assim que nem 

eu era também, né? Mas pode ser um começo. Má ta aí plantando pasto 

direto e graças a Deus pararam de usa tanto veneno, aqui pra cá já nem 

usaram mais esse ano, nadica, só na grade, trator plantaram pasto, tão 

plantando pasto. E isso aí nossa! Eu vejo que pra mim foi um avanço, porque 

se eu aqui não uso o outro ali começa não usa também, o outro de cá 

também, aqui também já fez uma planta de milho tudo na enxada com a 

piazada dele. Planta até pro consumo dele, pa come, aqui na minha divisa 

que eu não uso veneno, então, o exemplo da gente que vai arrastando 

também, né? (D. L.; T. L., Comunidade Nossa Senhora Aparecida, 

Assentamento Ireno Alves dos Santos, janeiro de 2015). 

 

Fotografia 18: Cultivo de arroz e milho em processo de transição agroecológica 

 
Fonte: Trabalho de Campo, assentamento Ireno Alves dos Santos. Autor: ROOS, 2013. 
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Há, ainda, um elemento central no processo agroecológico que extrapola o caráter 

econômico da produção. Referimo-nos ao debate que ocorre nos grupos em transição ou entre 

vizinhos, que gera aprendizados, politização, conscientização e colaborações mútuas 

reverberados em processos de enfrentamentos coletivos (Fotografia 19). Este é o caráter 

territorial da agroecologia. 

 

Fotografia 19: Camponeses em reunião dos grupos agroecológicos 

 
Fonte: Trabalho de Campo, Rio Bonito do Iguaçu. Autor: ROOS, 2014. 

 

Faz-se necessário lembrar que embora a projeção das potencialidades da 

agroecologia seja recente, esta se nutre de um conjunto de conhecimentos acumulados 

secularmente pelos povos camponeses combinando-os com o saber cientificamente 

sistematizado. Esta soldagem tem construído importante ferramenta social de negação e 

enfrentamento a agricultura capitalista, preservando elementos de autonomia emanados do 

controle territorial associado à ressignificação dos saberes tradicionais, conferindo unidade 

aos processos destoantes de apropriação/produção capitalista no campo. Assim, a 

agroecologia confronta o ímpeto expansionista das corporações que impõem formas de 

controle territorial impérvias aos sujeitos e territórios aqui privilegiados para efeito de análise. 
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A partir do exposto se caracteriza a agroecologia como parte das estratégias de 

recriação dos camponeses, mesmo que nos assentamentos em investigação esteja sobreposta 

pela agricultura quimificada, cuja incorporação resulta tanto do apelo de redenção econômica 

quanto da aparente inexorabilidade do paradigma tecnificante. Como princípio, a 

agroecologia apresenta-se como uma perspectiva de ruptura ao paradigma de 

desenvolvimento hegemônico, logo, considera-se o incentivo e a realização desta, mesmo que 

incipiente conforme visualizada nos assentamentos, como mais uma forma de 

enfrentamento ofensivo aos esquemas engendrados pelo modelo de agricultura capitalista. 

Tal problemática em tela pode ser abordada à luz do Paradigma da Questão Agrária, ao qual 

metodologicamente converge esta tese, pois parte de uma perspectiva social, econômica, 

ambiental e cultural alinhavadas à reprodução da vida e não do lucro, tal qual a concepção 

convencional de desenvolvimento contemplada no Paradigma do Capitalismo Agrário, aqui 

refutada. Neste processo a presença do MST e instituições vinculadas a este na organização e 

proposição da agroecologia é fundamental para a resistência e recriação do campesinato. 

 

5.1.2 A feira de produtos agroecológicos e coloniais 

 

A feira de produtos agroecológicos e coloniais, organizada todas às quintas-feiras 

no centro da cidade de Rio Bonito do Iguaçu é outro caminho diferenciado de 

comercialização da produção camponesa em transição agroecológica. Os trabalhos junto à 

feira foram instaurados pelos assentados em abril de 2013 (Fotografia 20) com a participação 

inicial de 30 famílias de forma direta e outras 20 atuando indiretamente. A articulação para tal 

iniciativa teve influência do CEAGRO, da equipe de ATER e da Rede Ecovida de 

Agroecologia, contando ainda com a colaboração do Grupo de Estudos e Extensão em 

Comercialização e Agroecologia (GEECA) da UFFS. Inicialmente os assentados contaram 

com a ajuda da equipe da ATER na organização da feira, sobretudo, em relação à 

infraestrutura e logística gratuita (aos assentados), dos produtos a serem comercializados. 

Posteriormente, a referida equipe teve que se retirar das atividades relacionadas à feira, devido 

ao não enquadramento desta às metas estabelecidas pelo contrato junto ao INCRA enquanto 

pertinentes à assistência técnica. 
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Fotografia 20: Registro da primeira feira realizada pelos assentados em Rio Bonito do Iguaçu 

 
Fonte: Trabalho de Campo, Rio Bonito do Iguaçu. Autor: CEAGRO, 2013. 

 

Embora a feira possibilite a entrada semanal de recursos monetários e se constitua 

num canal direto de comercialização dos produtos da agricultura camponesa, fato que implica 

na retenção da renda da terra por esta classe, há óbices à participação dos assentados. Isto fica 

evidente ao se constatar que atualmente apenas cinco famílias expõem seus produtos no 

referido espaço. O principal obstáculo apurado no decorrer dos trabalhos de campo refere-se à 

questão da logística de transporte dos produtos desde o assentamento ao centro da cidade. 

Como dito, inicialmente a equipe da assistência técnica realizava tal procedimento sem custo 

aos assentados através de veículo cedido pelo CEAGRO. Com o afastamento desta, os 

assentados passaram a arcar com as despesas do transporte, seja através de veículo próprio ou 

contratação de terceiros quando da não disponibilidade do mesmo. Considerando que a 

distância em que muitas famílias se encontram no interior dos assentamentos excede aos 40 

quilômetros da sede municipal, local de realização da feira, e que o maior percurso do 

deslocamento é feito por estradas vicinais de chão batido ou cascalhadas e de conservação 

irregular, a utilização de veículo próprio impõe um conjunto de custos (combustível, 

manutenção etc.) inalcançáveis pelo retorno monetário obtido na feira. As restrições 
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aumentam ainda mais quando da necessidade de contração de terceiros para o frete, que 

segundo informações obtidas, oscila em média na faixa de R$ 50,00 à R$ 60,00 para o 

percurso descrito.  

A entrevista com uma das responsáveis pela Rede Ecovida na região que tem 

acompanhado o desenvolvimento da feira em Rio Bonito do Iguaçu aponta os limites 

expostos e sinaliza que para além destes há a falta de planejamento comercial por parte dos 

assentados. 

 

[...] a pessoa muito nessa coisa de não conseguir entende o planejamento e 

mesmo fazê lá no dia a dia. Aí ela vinha com cinco pé de alface, três maço 

de cebolinha, quantos repolhos, uma cestinha vinha. Ela queria tira o frete e 

o lucro em cima dessa produção. E isso realmente não funciona, né? E aí 

como a ATER acabou largando de fazê isso, de puxa, de fazê esse frete a 

pessoa viu que isso tem um custo e que ela tem que te volume de produção. 

Se ela não tem esse planejamento é só custo. Acho que isso desanimo um 

pouco. (S. B., Laticínio de Leite Agroecológico, Assentamento Oito de 

Junho, junho de 2014). 

 

A falta de planejamento necessário citado por nossa interlocutora revela duas 

questões: a primeira é que a feira, embora considerada importante pelos assentados, possui 

para a maioria destes, caráter complementar na renda, sendo destinado ao comércio o 

excedente do autoconsumo. A segunda é que o planejamento visando o comércio é algo que 

foge às estruturas do universo camponês. Estes por se pautarem em relações não capitalistas 

de produção sentem dificuldades para o domínio de procedimentos produzidos no interstício 

das relações capitalistas. Exemplar é o estabelecimento dos preços da maioria dos produtos 

comercializados na feira que são tabelados externamente ao sítio camponês, mas que podem 

sofrer modificações, derivadas de questões, inclusive, subjetivas não pautadas pela 

necessidade de acúmulo de capital. Reforça tal compreensão quando a oferta de produtos 

extrapola os previamente tarifados, sendo a estipulação dos preços destes feita pelos 

assentados abaixo da taxa de lucro, pois não se orientam por esta como fazem as relações 

capitalistas. Isto pode ser melhor aclarado com a declaração de um camponês que atua na 

feira, 

 

Oia, veio a tabela de fora, né? Que eu acho que é a SEAB que estabelece, 

né? Lá é vendido através da tabela, né? A não ser arguma coisa que você, 

que nem a minha esposa ela faz bolacha, faz aquelas coisa, de geleia de 

ameixinha, de goiaba, né? Daí ela faz o preço dela, né? É tanto. Aí calcula-se 

o açúcar mais o serviço, né? Que deu daí ela põe um precinho. Mais não ... 

Até uma vez quando ela fez uma geleia de amorinha ela vendeu por três real 
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daí a pessoa comprou o potinho, depois que boto na mochila ele falou: “é 

esse aqui eu já paguei dez real num potinho desse”ele tinha que ponha na 

mochila, ele tinha que fica, a garantia, né? A gente brinca. Mais olha, que 

nem ela diz [esposa] é por causa que eu ganhei um poquinho, tá bom! Eu 

acho que, que nem esses tempo o leite tava três e cinquenta o litrão 

[descartável de dois litros] daí foi falado entre os feirante, nóis combinamo, 

né? Vamo vende a três o litrão, a um real e cinquenta o litro. E como é que 

ajuda o produtor e também algum aposentado que vai busca um litrao de 

leite fica contente de conseguir um preço bom, né? Aí, tá tanto beneficiando 

nóis, quanto eles, né? (C., Comunidade APRA, Assentamento Marcos Freire, 

dezembro de 2013). 

 

O atual presidente da Cooperativa Agroecológica Ireno Alves (COOPAIA)
53

, 

entidade nascente que possui no círculo de suas atividades a feira, além de reforçar os fatores 

limitantes supramencionados, acrescenta outros que obstruem o desenvolvimento da referida 

atividade pelos camponeses.  

 

Então, a nossa fêra aqui ela deu uma quebrada, na verdade. Hoje tem cinco 

famílias trabalhando. Porque a fêra é muito ... oscila muito, né? E aí nóis 

tivemo no início uma participação maior de agricultores, mais depois decaiu. 

Um dos problemas é a logística. Tem produtores a 30 quilômetros pá vim na 

fêra. E aí muitos não tinha veículo próprio, tinha que paga uma corrida pá 

vim na fêra. Por outro lado a cooperativa ainda não tem estrutura logística pá 

faze essa questão do transporte. Então diminuiu o número de produtores, 

mas a fêra continua, né? Toda quinta-fêra agora tá atendendo. Mas com 

dificuldades de se sustentar, porque oscila muito a demanda e a oferta 

também dos produtos. E aí hoje nos supermercados tá uma moda de ... da 

segunda-fêra verde, terça-fêra verde. Então, cada dia um mercado faz um 

negócio desse na cidade, né? Então... Então é uma concorrência muito 

grande, né? Desleal até mesmo, porque faiz isso pá chama o freguês compra 

uma melancia e leva mais um monte de coisa que não tá na promoção. Então 

isso acaba prejudicando. E aí nóis trabalhamo com um preço fixo dos 

produto, né? Ao longo do ano inteiro. E o mercado varia todo dia o preço, 

né? Tem que i fidelizando os cliente, né? Pá te uma demanda mais constante, 

né? (I. T., Comunidade Arapongas, Assentamento Ireno Alves dos Santos, 

janeiro de 2015). 

 

Destaca-se a concorrência desleal com os supermercados de Rio Bonito de Iguaçu 

que devido a taxa de lucro derivada da estrutura empresarial em que trabalham possibilita 

investir em promoções variando constantemente os preços dos produtos a fim de atrair os 

consumidores. Tal dinâmica de variação dos preços dos produtos é impraticável para os 

camponeses feirantes, não apenas porque trabalham com preço fixo durante o ano, mas 

porque as mudanças necessárias para tal rotatividade de preços demandam de mínima 

estrutura comercial. A ação dos supermercados influi sobre a feira implicando na 

                                                 
53

 Especificamente sobre a COOPAIA será tratado mais adiante. 
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descontinuidade da demanda a esta (Fotografia 21). Agrega-se que os camponeses trabalham 

com o tempo da natureza, respeitando épocas de plantio, trato e colheita, ou seja, os ciclos 

vegetativos que adicionados à inexistência do trabalho dos assentados em escala industrial e 

comercial ocasiona oferta irregular de produtos. Por exemplo, nem sempre os camponeses 

disporão de tomate para a venda e, quando possuírem, este poderá ser insuficiente à demanda, 

ou sequer ser demandado em sua totalidade. Considerando o conjunto de contradições 

incrustadas à atividade na feira é significativa e salutar a constituição de mais um espaço de 

possibilidade de resistência camponesa, que mesmo enfrentando uma série de dificuldades 

persiste. 

 

Fotografia 21: Feira realizada pelos assentados de Rio Bonito do Iguaçu 

 
Fonte: Trabalho de Campo, Rio Bonito do Iguaçu. Autor: ROOS, 2013. 

 

5.1.3 Formas de cooperação, associação e organização coletiva 

 

Adiciona-se ao contexto dos incentivos provindos da organização junto ao MST a 

formação de cooperativas, associações e centrais de associações. Num passado recente a 

Cooperativa de Trabalhadores Rurais e Reforma Agrária do Centro-Oeste do Paraná LTDA 

(COAGRI) atuou nos assentamentos Ireno Alves dos Santos e Marcos Freire a partir da 

referência empresarial de organização de cooperativas, ou seja, modelo centrado nos 

princípios do paradigma do capitalismo agrário. Entretanto, após oito anos de existência 

(1993-2001) a mesma entrou em falência. Fabrini (2002) buscou compreender o processo de 

constituição e falência da COAGRI na região e com ela do modelo de cooperação proposto 
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pelo MST para os assentamentos, identificando entre outros motivos, que tal condição deve-se 

ao não reconhecimento das especificidades camponesas no processo cooperativo. Esta 

situação somada às divergências internas entre dirigentes da COAGRI e demais assentados 

levaram a desconfianças do campesinato nas alternativas recentes propostas pelo MST 

refletindo na fragilidade política e econômica das associações formadas em todos os 

assentamentos e da Central de Associações Comunitárias do Assentamento Ireno Alves dos 

Santos (CACIA) e da Associação Comunitária do Assentamento Marcos Freire (ACAMF).  

As centrais comunitárias CACIA e ACAMF, surgiram da necessidade de 

representatividade legal das famílias para fins de acesso a recursos públicos federais, 

sobretudo, do Projeto de Consolidação dos Assentamentos (PCA), que entre outras 

finalidades, objetivava criar infraestrutura comunitária (centro comunitário, posto de saúde 

etc.) para o conjunto das comunidades dos assentamentos, aquisição de diversos 

equipamentos para as comunidades, destoca e enleiramento dos tocos, correção do solo 

através da compra de calcário e fosfato natural, construção e conservação de estradas, serviços 

de assistência técnica, licenciamento e conservação ambiental, cursos e capacitações diversas 

etc. (INCRA, 2004, 2006; CARVALHO, 2011; CACIA, s.d.). Em termos de organização, a 

CACIA abrange as 16 associações comunitárias do assentamento Ireno Alves dos Santos e a 

associação comunitária do assentamento 10 de Maio e a ACMF engloba as 11 associações 

comunitárias do assentamento Marcos Freire (CACIA, s.d.). Durante os trabalhos de campo 

foi possível verificar que, embora, houvessem outros projetos elaborados pelas centrais 

comunitárias, como o submetido ao projeto Terra Forte e destinado à criação de um laticínio 

cooperativado (CACIA, s.d.), a atuação das respectivas limitou-se, basicamente, a gerência 

dos recursos recebidos através do PCA, sendo que com a cessão destes, as atividades das 

mesmas são praticamente inexistentes.  

Estes limites também foram visualizados com relação às diversas associações 

existentes nos assentamentos estudados, as quais têm sido utilizadas para acesso e gerência de 

recursos públicos destinados a aquisição e utilização coletiva das patrulhas agrícolas, conjunto 

de equipamentos composto por trator, carreta agrícola, grade e ensiladeira. A utilização destes 

equipamentos pelos assentados que fazem parte das respectivas associações possibilita 

descontos de 40% a 50% do valor da hora máquina, desconto considerável ao avaliar o valor 

desta para um trator particular (cerca de R$ 120,00) e o tempo necessário (cerca de 4 a 5 horas 

máquina) para elaborar quantidade média de silagem (serviço para o qual o trator é mais 

utilizado). Entretanto, mesmo com este benefício econômico, muitos assentados não aderem à 
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estas associações devido ao descrédito dos mesmos com algumas experiências semelhantes 

realizadas anteriormente. Difere um pouco deste contexto a participação dos assentados nas 

comunidades, nas quais, o engajamento é superior e a natureza ultrapassa a questão 

econômica, sendo de entretenimento, esportivo, lazer, cultural, lúdico e religioso, elaborados a 

partir de uma perspectiva coletiva. 

A importância e os desafios de ferramentas organizativas das famílias assentadas, 

principalmente em relação à produção, é algo que perenemente vem sendo proposto e 

debatido nos assentamentos pesquisados. Exemplar são as diversas formas de experiências 

aludidas. Nesse limiar, em 2014, criou-se a Cooperativa Agroecológica Ireno Alves 

(COOPAIA), reativada a partir da documentação da Cooperativa de Produção Agropecuária 

do Assentamento Terra Livre (COOPCAL) originária do município de Nova Laranjeiras. A 

COOPAIA surge de discussões travadas no âmbito dos grupos de famílias do assentamento 

Ireno Alves dos Santos vinculados à produção agroecológica considerando a necessidade de 

canais diferenciados para comercialização dos produtos agroecológicos dos assentados. Na 

atualidade a cooperativa conta com 43 associados provenientes dos assentamentos Ireno 

Alves dos Santos e Marcos Freire e que se encontram em algum estágio de transição 

agroecológica, critério elementar estabelecido pelo estatuto da COOPAIA, como explica o 

atual presidente: 

 

[...] os agricultores que tão participando [da cooperativa], todos eles tão em 

alguma fase de transição pra agroecologia. [...] Um dos critérios definidos no 

estatuto da cooperativa é que pa se inserir na cooperativa, o agricultor tem 

que tá participando de algum grupo ligado a produção orgânica ou 

agroecológica, né? Então pra cooperativa não se desvirtue, perca o foco de 

atuação dela, né? Então este é um dos critérios pa tá ingressando no quadro 

social da cooperativa. (I. T., Comunidade Arapongas, Assentamento Ireno 

Alves dos Santos). 

 

Outro critério para se associar à COOPAIA é um aporte financeiro inicial para a 

integralização de uma quota-parte no valor de R$ 100,00 por associado. Ainda em caráter 

inicial as atividades da cooperativa vêm sendo desenvolvidas em três principais frentes: 

produção, agroindustrialização e comercialização. Observando que a produção da cooperativa 

é indireta, isto é, o conjunto da produção das famílias associadas que compõe esta frente de 

atuação da COOPAIA com mais de 50 variedades entre hortaliças, frutas, grãos e tubérculos. 

Entretanto, o atual presidente já sinalizou que no horizonte está o desenvolvimento de 

parcerias com assentados em situação de endividamento para o estabelecimento de produção 

direta por parte da cooperativa. 
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E aí, nóis tamos pensando, a longo prazo, aí também, como ... é de tá 

desenvolvendo parcerias com os agricultores também, né? Hoje aqui no 

assentamento nóis temos uma situação de endividamento de algumas 

famílias, né? Não todas, mas tem uma porcentagem, inclusive sócio da 

cooperativa que tem restrição de acessar crédito no banco, né? Então isso 

limita o processo de desenvolvimento da produção lá na unidade de 

produção. Então nóis tamo com o planejamento, aí pela cooperativa, de 

conseguir fazer parcerias com esses agricultores para conseguir produzir, né? 

Que muitos acabam arrendando suas terras hoje pra outras pessoas do 

próprio assentamento produzir, né? Então através da cooperativa nóis 

queremo organiza a partir principalmente que chega os equipamentos da 

patrulha da cooperativa pra organiza parcerias e pode produzi em conjunto 

com o agricultor. E produzi na linha da agroecologia que seria um 

diferencial significativo. (I. T., Comunidade Arapongas, Assentamento Ireno 

Alves dos Santos). 

 

A agroindustrialização é outro foco da cooperativa e no momento está 

representada por um conjunto de panifícios sob a coordenação do grupo de mulheres da 

comunidade da Sede (assentamento Ireno Alves dos Santos), vinculadas a cooperativa e que 

previamente a formação desta, já trabalham de modo coletivo com a referida atividade 

comercializando-a para alimentação escolar através do PNAE. Em relação à comercialização, 

a COOPAIA tem atuado em dois caminhos: aquisição em grande quantidade e repasse para os 

assentados por preço diferenciado de adubos orgânicos (como em 2014 a aquisição de 26 

toneladas de adubos de aves peletizado granulado), de sementes de variedades milho crioulas, 

sementes de pastagens de inverno (aveia e azevém) e para adubação verde. Trata-se de “uma 

espécie de compras coletivas. Distribui só pelos custos, né? de impostos, mais o custo do 

produto, né?” (I. T., Comunidade Arapongas, Assentamento Ireno Alves dos Santos, janeiro 

de 2015). Outro caminho do processo de comercialização trilhado pela cooperativa é a 

organização da venda dos produtos dos associados. Nesta esteira encontra-se a cooperação na 

organização da feira agroecológica semanal de Rio Bonito do Iguaçu, a venda para o grupo de 

compras coletivas de produtos agroecológicos do campus de Laranjeiras do Sul da 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) e a submissão de proposta junto ao PAA. Em 

relação a esta última a COOPAIA enviou sua primeira proposta no segundo semestre de 2014 

sendo que a mesma, após alguns ajustes encontra-se sob análise da Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB). Tal propositura ao PAA tem a participação de 31 famílias dos 

assentamentos Marcos Freire e Ireno Alves dos Santos somando um montante de R$ 

225.000,00 e 69 diferentes tipos de produtos contemplando desde os primários (hortaliças, 

grãos etc.) até os minimamente processados (mandioca descascada e congelada, milho verde 

sem palha, carnes bovina e suína), submetidos enquanto produção convencional, já que como 
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nos informou o atual presidente da cooperativa, embora haja produtores aptos à certificação 

agroecológica, seria inviável, no momento, enviar processos distintos devido à baixa 

disponibilidade de produtos agroecológicos. 

Em outro flanco de atuação a COOPAIA tem buscado recursos junto a programas 

estatais de fomento, a exemplo do Terra Sol, pelo qual a cooperativa recebeu, em 2014, R$ 

117.300,00 a fim de viabilizar a agroindustrialização, comercialização e distribuição dos 

produtos agroecológicos. O projeto aprovado contempla a aquisição de um conjunto de 

equipamentos novos como: despolpadora de frutas, cozinha industrial, câmara fria, selador a 

vácuo, descascador de arroz, moinho de pedra para fazer farinha, equipamento de 

classificação e limpeza de sementes, batedor de cereais, rótulo para 10 produtos além de 

prever cinco atividades de capacitação. De acordo com o presidente da cooperativa, estes 

equipamentos abrangem três atividades principais: instalação de cozinha industrial para 

produção de panifícios e processamento de polpa de frutas; produção de grãos, especialmente 

milho e arroz; e produção de sementes crioulas, principalmente milho e feijão. 

Seguindo esta perspectiva de instrumentalização da cooperativa para o 

desenvolvimento das atividades, no final de 2014 a mesma obteve aprovação de recursos 

através do ProInfo do Território da Cantuquiriguaçu. Em entrevista o atual presidente da 

COOPAIA nos informou que tais recursos provêm de discussões internas pela conversão 

agroecológica do território da Cantuquiriguaçu e foram destinados a aquisição equipamentos 

para mecanização da produção agrícola agroecológica tendo como foco a produção de leite e 

de grãos. Trata-se de equipamentos para confecção de feno, silagem, plantio, para tratamentos 

com biofertilizantes e caldas e uma máquina para desecagem elétrica, ou seja, equipamentos 

específicos e para uso exclusivo na produção agroecológica/orgânica. Conforme o presidente 

da COOPAIA estes equipamentos e a mecanização podem contribuir para o avanço da 

produção agroecológica, já que: “Se tiver que voltar a carpir para limpar as culturas o pessoal 

não está muito disposto, principalmente pela penosidade do trabalho”. (I. T., Comunidade 

Arapongas, Assentamento Ireno Alves dos Santos, janeiro de 2015). 

Assim, o trabalho da cooperativa neste momento inicial tem se concentrado na 

organização de projetos para acessar recursos e canais diferenciados de comercialização. 

Perante avanços e desafios a COOPAIA revela-se como mais uma ferramenta dentre as 

alternativas para a resistência e enfrentamento do campesinato a ordem expropriatória (seja da 

terra ou da renda) e excludente. Entretanto, a princípio, há uma série de limites que levam a 
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cooperativa figurar dentre as formas clássicas de cooperação, diferenciando-se apenas no foco 

aos alimentos agroecológicos.  

 

5.1.4 Dimensionamento político das lutas camponesas na e pela terra 

 

Outra forma de resistência do território camponês, articulada em torno do MST, é 

o dimensionamento político da luta, sobretudo, dos assentados no Ireno Alves dos Santos, 

Marcos Freire e Celso Furtado que estabelecem um conjunto de articulações políticas locais. 

É a partir do Movimento que os camponeses se estruturam em momentos de socialização 

política como reuniões de grupos e brigadas; realizam manifestações e ocupações de prédios 

públicos e privados tanto com a intenção de lutar contra os diversos problemas que os atingem 

quanto a de politizar o debate sobre determinados temas perante a sociedade; lutam por 

crédito agrícola, custeio, habitação, infraestrutura, assistência técnica, segurança nos 

assentamentos etc.; participam de cursos, palestras, debates, dentre outras atividades que 

contribuem para a formação de uma consciência crítica de negação ao sistema capitalista e 

promoção de outro modelo de desenvolvimento econômico, agrícola, social e ambiental. 

Neste enredo destaca-se, por exemplo, o programa Voz do Campo, organizado por militantes 

do MST e apresentado semanalmente
54

 numa emissora de rádio comunitária do município de 

Rio Bonito do Iguaçu. O referido programa possui foco central nos assentados e serve como 

canal de transmissão de avisos, recados e também de informação diferenciada, buscando a 

politização de assuntos condizentes ao campesinato. Neste mesmo rol insere-se o informativo 

bimestral, Terra Vermelha, boletim do MST na região da Cantuquiriguaçu que tem circulação 

nos acampamentos e assentamentos rurais, apresentando informações sobre a conjuntura 

agrária, o histórico de lutas, conquistas e desafios entre outros assuntos relacionados aos 

camponeses, colaborando assim, no debate da reforma agrária com as famílias envolvidas e a 

sociedade em seu entorno. 

A parceria do MST, no Centro-Sul do Paraná, através do CEAGRO, com a 

Fundação Mundukide da Universidade de Mondragón
55

, que resultou na constituição do 

Departamento de Promoção de Empresas Sociais (DEPES)
56

 também se junta às ações de 

resistência articuladas em torno do Movimento. A partir desta parceria tem se potencializado 

                                                 
54

 Apresentado todas às quartas-feiras das 11h15m às 12h15m na rádio comunitária Rio Bonito FM (87,9). 
55

 Instituição do País Basco, na Espanha, que mantém desde 2007 um programa de acompanhamento de 

empreendimentos econômicos solidários na região da Cantuquiriguaçu, ligados ao MST. 
56

 O DEPES está alocado na sede administrativa do CEAGRO, estrutura localizada na Rua 7 de Setembro, nº 

2588, Centro, Laranjeiras do Sul – PR. 
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um conjunto de atividades vinculadas tanto à produção, quanto à formação política, como 

projetos e cursos sobre cooperativismo, agroecologia, políticas públicas entre outros, 

possibilitando ainda o intercâmbio de alguns assentados e técnicos com outras experiências 

nacionais e internacionais. Através do Movimento os camponeses assentados integram 

também o Conselho de Desenvolvimento do Território Cantuquiriguaçu (CONDETEC)
57

, o 

que permite representatividade, junto a outras entidades e segmentos da sociedade, no órgão 

de gestão do território da cidadania, obviamente ressalvado as condições desfavorável nas 

disputas que ali se instauram, sobretudo, por se constituir num território em que as políticas 

vinculadas ao paradigma do capitalismo agrário dão a tônica. 

Em relação à participação do MST na organização de lutas dos assentados é 

exemplar a marcha e manifestação realizada pelos camponeses do assentamento Celso 

Furtado no centro da cidade de Quedas do Iguaçu em agosto de 2014. O ato que reuniu 

aproximadamente 5.000 pessoas teve como objetivo apoiar a luta dos camponeses do 

acampamento “Herdeiros da Terra de 1º de Maio” (ocupantes da área da Araupel)
58

 

reivindicando agilidade nos processos de reforma agrária, ampliação e fortalecimento do 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), além de mostrar a importância do assentamento 

na produção de alimentos, geração de emprego, renda e receitas para o município (Fotografia 

22). A ação representou também uma contraofensiva dos camponeses assentados aos 

procedimentos empregados pelo latifúndio Araupel para desqualificação dos camponeses 

sem-terra ocupantes das terras sob seu domínio
59

. Torna-se relevante pontuar que este 

conjunto de ações de luta e reivindicação fazem parte do aprendizado que os camponeses 

adquirem junto à organização no MST (ROOS, 2010), desde os primeiros momentos de 

construção dos espaços de socialização política (FERNANDES, 1999). 

É também por meio do MST que a luta por uma educação do campo tem se 

efetivado nos assentamentos pesquisados, através da construção de escolas e implantação de 

uma política educacional direcionada para os camponeses. Ressalta-se que a luta por tal 

política resultou na implantação e manutenção do CEAGRO no assentamento Ireno Alves dos 

Santos (Rio Bonito do Iguaçu) e na instalação da Universidade Federal da Fronteira Sul 

(UFFS) no assentamento Oito de Junho (Laranjeiras do Sul). Portanto, a educação do campo 

se inscreve dentre as formas de resistência e domínio do território camponês, estando 

                                                 
57

 Órgão de caráter consultivo, normativo e deliberativo do Território da Cidadania Cantuquiriguaçu. 
58

 Esta questão será apresentada com mais detalhes na sequência. 
59

 A respeito da disputa territorial estabelecida em Quedas do Iguaçu expressa em diversas manifestações do 

latifúndio Araupel e dos camponeses ligados ao MST, ver Roos; Coelho; Refati, 2014. 
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articulada em torno de concepções modernas de enfrentamento ao capital, consolidando-se na 

área pesquisada, através da organização no MST.  

Em relação à luta pela educação de modo geral, acrescenta-se o apoio e a 

participação do MST
60

 nas manifestações realizadas em fevereiro de 2015 no Centro-Sul do 

Paraná, como a abertura das cancelas do pedágio de Nova Laranjeiras, organizado pelos 

professores e servidores do estado que atuam na região. Tal manifestação fez parte da greve 

enfrentada pelos servidores estaduais na manutenção de seus direitos e por melhores 

condições na educação, bandeira a qual o MST se solidariza e está diretamente relacionada às 

escolas existentes nos assentamentos. Este procedimento indica a importância do Movimento 

no dimensionamento do processo de politização da sociedade ao pautar e mobilizar pessoas 

para o debate de temas que transcendem a luta pela terra, mas são igualmente impactantes ao 

conjunto da população. 

 

Fotografia 22: Manifestação dos assentados do Celso Furtado no centro de Quedas do Iguaçu 

 
Fonte: Portal Quedas, agosto de 2014. 

 

                                                 
60

 Integrantes advindos dos assentamentos e acampamento frutos de investigação do presente trabalho. 
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A luta do MST por políticas diferenciadas para comercialização da produção 

camponesa como o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) também se destacam na manutenção do território 

camponês. Entretanto, nos assentamentos tratados na presente análise, embora haja lutas com 

esta finalidade, tais políticas atingem aproximadamente entre 20 a 30 famílias
61

. Tais dados 

coletados junto aos atores “externos” que têm atuado na organização das propostas para 

acesso a estas políticas nos referidos assentamentos, quais sejam, em relação ao PNAE as 

secretarias de educação dos municípios de Rio Bonito do Iguaçu e Quedas do Iguaçu e no 

PAA o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (em Rio Bonito do Iguaçu) e a COOPAFI (em 

Quedas do Iguaçu) sinalizam para um conjunto de limites em tais políticas, ao menos, em 

relação aos casos em apreço.  

Em pesquisa de campo, a logística de transporte, o recebimento apenas a cada 60 

ou 90 dias, o não pagamento pelos produtos entregues (seja pelo governo ou pelos agentes 

“externos”), a difícil relação com as instituições que organizam a produção pelo fato das 

mesmas não serem dos assentamentos somadas ao contexto de intervenção política
62

 na 

CONAB do Paraná foram as principais dificuldades listadas pelos assentados em relação às 

referidas políticas. Ilustrativo é o caso identificado junto a uma família assentada no Celso 

Furtado que tinha no PAA sua principal atividade de cunho comercial e entrada de renda 

monetária no lote, aproximadamente R$ 1.500,00 mensais. Esta realizou diversos 

investimentos no lote, sobretudo, em irrigação de forma a garantir e ampliar a produção 

entregue ao programa que era de cerca de 20 espécies de hortaliças e legumes, com destaque 

para a Acelga (Fotografia 23). Tal produção era entregue na COOPAFI de Quedas do Iguaçu, 

cooperativa de origem externa ao assentamento que organiza os trâmites burocráticos de um 

conjunto de camponeses do município (assentados e não assentados) para acesso ao PAA. Em 

janeiro de 2015, quando da realização de intervenção a campo, constatou-se que a referida 

família havia encerrado suas atividades junto ao PAA há cerca de um ano, sendo que a razão 

alegada foi a falta de pagamento de parte dos produtos entregues (cerca de R$ 10.000,00), que 

somado aos investimentos feitos no lote, ocasionaram dívidas que o fizeram, inclusive, abrir 

mão de pertences (por valor bastante inferior ao adquirido) para quita-las. Ainda, segundo os 

relatos, foram cerca de R$ 20.000,00 em mudas e plantas adultas de hortaliças e legumes 

prontas para comercialização que foram destruídos no lote. A tal circunstância o assentado 

atribuiu, sobretudo, aos problemas decorrentes da intervenção na CONAB paranaense e a 
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 Desconsiderando o projeto enviado recentemente através da COOPAIA, conforme debatido anteriormente. 
62

 Operação “agrofantasma” da polícia federal. 
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relação embaraçada com a cooperativa que organizava os trâmites burocráticos da sua 

produção junto ao PAA. Já em relação ao PNAE os prazos para ressarcimento dos produtos 

comercializados (cerca de 3 a 4 meses) e a logística (entrega uma vez por semana) são 

apontados como limitantes. 

 

Fotografia 23: Assentado e vista parcial do lote em momento que este era dedicado ao PAA 

 
                      Fonte: Prefeitura municipal de Quedas do Iguaçu, 2013. 

 

Embora haja óbices como os elencados é imprescindível ressaltar que a aplicação 

pelo Estado de programas de aquisição de alimentos diretamente do campesinato como o 

PAA, mesmo considerando todos os limites orçamentários, técnicos e políticos, possui papel 

fundamental permitindo o aumento da renda para as famílias envolvidas. Isto é, menor 
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subordinação ao mercado capitalista e, consequentemente, preservação da renda que seria 

drenada ao capital. Neste entrementes verificou-se, subjetivamente, que o camponês 

supracitado considera a importância dos programas desta natureza e a necessidade de 

ampliação dos mesmos, embora a decepção ocasionada pelas atribulações originadas pelos 

programas são latentes. Por outro lado, como categoricamente advertiu Shanin (2008), as 

soluções encontradas pelo campesinato para fugir aos momentos de crises são deveras 

inventivas, como sugere o recurso utilizado pela família supracitada apresentado na 

sequência. Neste contexto, a migração pendular e o trabalho acessório são expedientes 

amplamente utilizados pelos camponeses assentados. 

 

Ma agora vamô vê. Vamô tenta, vê se. Eu vô fica mexendo com as vaca, ele 

vai sai fora trabaia. Vaca não dá muito serviço, né? Só de manhã e de tarde, 

né? Tendo pasto ali elas se virá. Vê se nóis consegue fica em cima do lote. 

[mas o senhor pensa ir pra onde trabalha?] Eu to pensando em puxa umas 

muamba do Paraguai. Vê como tá lá. Vô pra lá essa semana busca umas 

coisas. (A. G.; M. G., Comunidade São Jorge, Assentamento Celso Furtado, 

janeiro de 2015).  

 

Reiterando a importância de programas de Estado com tal natureza que garantem 

a comercialização dos produtos excedentes e possibilitam o incremento da renda devido a 

menor extorsão desta no momento da comercialização, constatou-se a dimensão adquirida 

numa família no assentamento Marcos Freire. “Ele é um programa que ajuda. Pra mim pelo 

menos assim ajuda bastante. Que o projeto desse ano passado foi quatro mil e meio, né? Daí 

tu ponha tudo que é coisinha que colhe aqui ali e lá e chega, né?” (M. S., Comunidade Alto 

Alegre, Assentamento Marcos Freire, dezembro de 2013). Tal família comercializa ao PAA e 

PNAE em torno de 800 quilos de melado e 100 quilos de açúcar mascavo anualmente além de 

aproximadamente 35 quilos de hortaliças semanalmente. Estes produtos são entregues uma 

vez a cada semana na secretaria de educação do município e na entidade receptora (APAE 

municipal). O transporte semanal dos produtos até as entidades recebedoras foi considerado 

como entrave ao desenvolvimento das atividades nos relativos programas, assim como, o 

período de férias escolares que interfere na entrega, resultando na consequente sobra do 

produto que seria comercializado. A este último cabe um adendo, pois a organização do 

calendário e horário escolar segue a uma ordem cronológica estabelecida nos parâmetros da 

modernidade capitalista, e que, portanto, foge ao entendimento da orientação camponesa 

assentada em outros elementos de ordem temporal, astral, espacial, climática etc. Outra 

observação necessária ao caso discorrido é que a comercialização junto aos programas PAA e 
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PNAE possui caráter complementar da renda, porque “[Qual a principal fonte de renda do 

lote?] é leite e a renda do PAA que é o melado e a hortaliça e o açúcar” (M. S., Comunidade 

Alto Alegre, Assentamento Marcos Freire, dezembro de 2013). Ou seja, não ocorre a 

especialização produtiva, havendo uma combinação de atividades que atuam no sentido de 

complementaridade da renda familiar camponesa, o que em grande medida contribui para 

atravessar os momentos de crises de superacumulação de determinado produto. Porquanto, é 

no caráter complementar à renda que se visualiza possibilidades para a ampliação das 

políticas públicas de aquisição de alimentos oriundos da produção camponesa. 

O conjunto de elementos apresentados em relação aos programas de Estado de 

aquisição de alimentos revela a importância destes, ao mesmo tempo, expõe as fragilidades 

destas políticas. Tais questões precisam ser debatidas a fim de entender como chegam ou não 

aos camponeses, as deturpações que sofrem em meio ao processo, enfim para lutar pelo 

aperfeiçoamento das mesmas e reconhecimento, nestas, da lógica camponesa de condução do 

seu modo de vida. Neste sentido, como já afirmado, reside a importância da organização no 

MST.  

Neste contexto de diversos procedimentos de resistência na terra articulados à 

organização no MST estabelecidos nos assentamentos em análise, inserem-se novos 

enfrentamentos pela terra como frutos do processo de territorialização camponesa. O 

acampamento “Herdeiros da Terra de 1º de Maio” originado da ocupação das terras 

dominadas pelo latifúndio Araupel entre Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu, ocorrida 

em julho de 2014 é exemplar (Fotografia 24). Esta foi realizada por cerca de 3.000 famílias 

que desde maio do mesmo ano estavam acampadas em parte de um lote no assentamento 

Ireno Alves dos Santos cedido para a organização da luta e socialização política dos 

camponeses. Das famílias participantes da ocupação, 90% são constituídas por filhos de 

camponeses dos quatro assentamentos existentes nas terras anteriormente em domínio da 

Araupel (Ireno Alves dos Santos, Marcos Freire, Celso Furtado e Dez de Maio), frutos da 

presente investigação. Tal característica indica a exiguidade dos lotes dos assentados para 

manutenção familiar e, ao mesmo tempo, a luta dos jovens para permanecerem no campo, 

contrariando as tendências que querem lhes imputar, como melhor alternativa, a migração 

para o meio urbano. A organização da ocupação nasceu, portanto, da própria necessidade de 

sobrevivência das famílias camponesas, para qual o acesso a terra é estrutural. Tal situação, de 

filhos de assentados ocupando novas áreas do mesmo latifúndio que seus pais ocuparam, 

embora pareça contraditória, decorre da condição estrutural da reforma agrária no Brasil que 
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não oferece condições para a reprodução das famílias camponesas. A matriz de todo este 

processo é a concentração fundiária, elemento alicerçador da questão agrária e do 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Assim, compreende-se que a referida ocupação é 

“uma ação de resistência inerente à formação camponesa no interior do processo contraditório 

de desenvolvimento do capitalismo”. (FERNANDES, 1999, p. 268).  

 

Fotografia 24: Vista parcial do acampamento Herdeiros da Terra de 1º de Maio 

 
Fonte: Trabalho de Campo, Rio Bonito do Iguaçu. Autor: ROOS, 2015. 

 

No seu processo de desenvolvimento desigual, contraditório e combinado a 

intensidade com que o capital exclui o campesinato é superior à recriação promovida através 

da reprodução de relações não capitalistas de produção. Como salientado, os assentamentos 

em questão não fogem à regra. Muitos filhos de assentados foram excluídos do campo devido 

à escassez da terra e a subordinação da renda desta ao capital, processo que os impeliu à 

proletarização nos centros urbanos, ou seja, servir a reprodução ampliada do capital por meio 

do assalariamento. Neste contexto, é que as condições políticas e organizacionais necessárias 

à resistência e enfrentamento ao capital emanaram do território camponês com a finalidade de 

atender a demanda de recriação camponesa dos filhos dos assentados. A entrevista com uma 
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das lideranças do acampamento reflete o exposto evidenciado a ocupação como a principal 

forma de recriação camponesa perante a inevitável expropriação causada pelo processo de 

desenvolvimento do capital. 

 

Na verdade o acampamento começo assim: que quem banco na verdade pra 

cria o acampamento foi os assentado. Pela necessidade de ter seus filhos. 

Tipo ela aí que é filha de assentado e coisa. Que tavam saindo daqui pra i pra 

fora disputa emprego com os otros em Santa Catarina, São Paulo e coisa, 

mas tavam se dano mal. Porque tu vai entra du nada pa disputa com quem já 

conhece o ramo, né? Então começaram a se dar mal e os assentados acharam 

assim: não, vamo te que cria um acampamento e se os filho que tão aqui 

quiserem i e os demais querem volta, nóis ajuda. Então, foi por comunidade 

até porque as brigada assim, por causa do assentamento. Então o 

assentamento começaram então: cada comunidade faz seu grupo e vai indo, 

né? Então daí assim, começo por comunidade. Tipo Arapongas, que os 

grupo que tem aqui, tem quatro grupo do Arapongas. [...] Começo na 

verdade só com as comunidades dos assentamento. Tipo assentamento Ireno 

Alves, é ... Marcos Freire, Dez de Maio, Celso Furtado [...] Então começo 

por comunidade. Já tinha até o nome da comunidade, né? Primeiro era o 

grupo do Arapongas, grupo do Alta Floresta, grupo Nova Estrela, grupo lá 

do Dez de Maio, daí depois foi mudando os nome, né? [...]. (K., 

Acampamento Herdeiros da Terra de 1º de Maio, jan. 2015). 

 

É notória na fala exposta a importância do território camponês e como deste 

difunde-se ações para a territorialização camponesa e enfrentamento a ordem do capital. 

Assim como está explícito que a reivindicação decorre dos próprios assentados, das 

necessidades defrontadas cotidianamente por estes no processo de resistência da sua 

existência que tem no núcleo familiar sua base. Neste decurso de utilização do principal 

instrumento de enfrentamento a ordem dominante, a ocupação, a organização em torno do 

MST é elementar. Através da organização social no Movimento ocorre o dimensionamento do 

espaço de socialização política além de um conjunto de processos, práticas, procedimentos, 

debates e estudo que colocam as pessoas em movimento construindo a consciência de seus 

direitos na busca pela superação da condição de expropriadas (FERNANDES, 1999). Assim, 

a organização descortina o antagonismo de classe existente no campo, fortalece a luta 

dimensionando-a para o conjunto da sociedade, agrega pessoas e entidades; e pressiona o 

Estado na resolução dos conflitos instaurados. 

Nas condições objetivas da luta os camponeses do acampamento “Herdeiros da 

Terra de 1º de Maio”, as lideranças do MST na região e apoiadores da causa tem se 

defrontado com vários elementos que permeiam a situação, desde a criminalização da luta 
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perante a sociedade, à repressões das mais diversas formas
63

, como indicam Roos; Coelho; 

Refati, 2014, 

 

Em decorrência da ocupação das terras da Araupel, inúmeras são as ações 

dissipadas pelo latifúndio para desinformar a sociedade e distorcer os fatos 

num processo de criminalização dos camponeses que lutam pela conquista 

da terra nos municípios de Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu. Antes 

da efetivação da ocupação o latifúndio já articulou conjuntamente com 

lideranças políticas uma repressão aos camponeses. É exemplar a operação 

policial deflagrada na região no mês de maio que invadiu dezenas de lotes e 

residências, prendendo assentados e professores universitários sem qualquer 

respaldo legal (mandado judicial) e justificado por acusações infundadas. 

Soma-se a estes expedientes o pronunciamento do Senador da República 

Álvaro Dias, que no dia 13 de maio de 2014 no uso da tribuna do senado 

federal, pronunciou em defesa da Araupel, criminalizando os camponeses 

em luta pela terra de trabalho. Paralelamente a isto, o latifúndio juntamente 

com políticos locais começou uma campanha de manipulação dos 

funcionários (cerca de 1.500 diretos e indiretos) e da população em geral de 

Quedas do Iguaçu (inclusive com a utilização de redes sociais como o 

Facebook), antepondo-os à ocupação do MST. Ou seja, a Araupel em 

conjunto com os meios de comunicação local tem oposto trabalhadores e 

camponeses, propagandeando entre outras, que a desapropriação da área 

levaria ao encerramento das atividades da empresa no município, 

acarretando na decadência do mesmo devido à dependência econômica 

daquela, seja pelos empregos gerados ou pelo fim da arrecadação municipal 

proveniente. Neste contexto, a empresa realizou uma manifestação no 

município de Quedas do Iguaçu, utilizando funcionários e seus familiares 

além de comerciantes em geral. Posteriormente a ocupação da área, o 

referido latifúndio conjuntamente com forças políticas ruralistas, associações 

comerciais, mídia escrita e falada, tanto regional quanto estadual, tem 

realizado diversos atos contra os camponeses sem-terra com a finalidade de 

manipular a opinião pública. Além disso, promoveram panfletagem na BR-

277 no município de Nova Laranjeiras para pedir a reintegração de posse da 

área. (ROOS; COELHO; REFATI, 2014, p. 06. Grifos nosso). 

 

Somam-se fatos recentes de abusos, perseguições e ameaças de morte à lideranças 

regionais e militantes do MST, inclusive com fortes indícios de envolvimento da polícia 

militar do estado do Paraná junto aos seguranças privados do latifúndio, conforme denunciado 

ao ministério público estadual (anexo 09). Substancia ainda a verificação in loco, no decorrer 

dos trabalhos de campo para a presente pesquisa, que desde a ocorrência da referida ocupação 

a polícia militar conta com ponto fixo de monitoramento posicionado no local chamado 

“ponte do rio das cobras”, numa clara demonstração de vigilância constante às ações que 

possam decorrer do acampamento, bem como, de proteção às áreas do latifúndio. Diante do 

conjunto de estratagemas utilizados pelo latifúndio para deturpar a imagem dos camponeses 
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 A câmara de vereadores de Quedas do Iguaçu aprovou, inclusive, uma moção de apoio à Araupel, rechaçando 

a ocupação da área pelos camponeses do MST. 
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em luta pela terra, os assentados, sobretudo, de Quedas do Iguaçu (devido a este município 

conter a sede do latifúndio) revidaram realizando manifestações no centro da cidade (como 

mencionado no item anterior) além de um conjunto de intervenções pontuais de ordem 

econômica e política. 

O conjunto dos elementos elencados evidencia a disputa pelo poder político do 

território. Pelo controle deste. Disputa alicerçada em paradigmas divergentes de 

desenvolvimento, alavancada pelo questionamento do campesinato à dominação territorial 

exercida pelo latifúndio e na luta pelo revés deste. Consequentemente, sobretudo o município 

de Quedas do Iguaçu por abrigar a sede da Araupel, tem se constituído num território em 

disputa. Toda a multidimensionalidade do território (política, econômica, social, ambiental 

etc.) está sendo questionada, pois este sempre teve seu domínio arraigado às benesses do 

latifúndio em questão.  

Assim, por meio da ocupação da terra os camponeses questionam e lutam contra o 

capital, para qual, a organização social é fundamental. Conquanto, com a conquista do 

território a subordinação ao capital pode ocorrer novamente devido a contradição inerente ao 

processo, pois ao ocuparem e conquistarem a terra se reinserem na produção capitalista das 

relações não capitalistas de produção (MARTINS, 1981). Para a superação desta condição a 

organização social em torno do MST também tem apontado alguns caminhos. O MST ao 

promover ações de resistência negadoras da ordem capitalista, conforme apresentado, tem 

ampliado a escala de ação do campesinato e contribuído para a conquista dos assentamentos 

rurais e a construção destes enquanto territórios camponeses mais autônomos à ordem 

vigente. Por outro, existe entre os assentados um conjunto de forças camponesas construídas 

secularmente que não estão circunscritas às ações “modernas” de enfrentamento em escala 

ampliada ao capital, como aquelas pautadas pelo MST, que também possuem um conteúdo 

negador da ordem capitalista.  

 

 

5.2 As forças camponesas de resistência no território 

 

Dentre as forças camponesas edificadas secularmente visualizadas nos 

assentamentos pesquisados se manifesta um conjunto de ações assentadas no território como: 

saberes, conhecimentos e práticas diversas que possuem conteúdo político, econômico, 

cultural, ambiental etc. Os assentados carregam aprendizados adquiridos hereditariamente e 
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no convívio com o trabalho no campo desde crianças, que se elevam como resistências 

assentadas no território camponês. Estas resistências só foram possíveis de ser recriadas e 

reavivadas com a conquista da terra, condição para a materialização e territorialização das 

relações camponesas. Dentre os componentes das forças do território camponês encontram-se 

o trabalho familiar, produção de autoconsumo, cultivo de sementes crioulas, relações de 

solidariedade, reciprocidade, de trabalho com vizinhos, entre outras. Com a conquista da terra, 

os camponeses recriam estas formas de organização econômica, social e política assimiladas 

com seus familiares, desenvolvendo um conjunto de atividades coletivo-comunitárias nos 

assentamentos. Estas práticas da tradição camponesa, que aparentemente não possuem 

conteúdo negador da ordem vigente precisam ser observadas e valorizadas como estratégias 

de existência autônoma dos assentados. Estas práticas territorializadas dão o caráter de trunfo 

ao território camponês. 

 

5.2.1 A produção de autoconsumo 

 

A produção de autoconsumo e a diversificação dos produtos cultivados, visando o 

atendimento das necessidades básicas do grupo familiar, é uma das características cultivadas 

historicamente pelos camponeses que são recriadas nos assentamentos pesquisados. Os 

assentados em questão cultivam uma diversidade de produtos destinados essencialmente a 

sobrevivência dos membros da família. Dentre estes se encontram: tubérculos como a batata-

doce e inglesa; mandioca, hortaliças, legumes, amendoim, milho, feijão, ovos, leite, queijos, 

carnes de algumas espécies de galináceos, de suínos, bovinos e peixes; diversas frutas, entre 

outros. Enfim, como resume a fala de dois camponeses “Claro que a gente tem que te de tudo, 

onde se viu tá no sitio e não cria os bichinho pro consumo e pega lá do mercado”. (O. S., 

Comunidade Nova Conquista, Assentamento Ireno Alves dos Santos, janeiro de 2015). “Ah! 

Dessas miudeza? a gente planta de tudo pro gasto” (V. O., Comunidade e Assentamento Dez 

de Maio, dezembro de 2013). Outro interlocutor enfatiza a diversidade de produtos destinados 

essencialmente ao autoconsumo, revelando a importância econômica destes ao evitar que 

sejam adquiridos pela via do mercado. 

 

É, a gente só pega no mercado tipo: trigo, sal, erva, essas coisinhas né? Que 

nem até esse ano eu não plantei arroz, mas eu sempre planto arroz. E eu não 

sei se é o clima que tá mudando o que, mais ele não tá mais dando uma safra 

boa né? E daí que nem aqui em casa, o consumo de arroz, um pacote de 

cinco quilo dura as vez 40 dias, aí não compensa. E daí feijão, mandioca 
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essas coisa nóis plantemo tudo. Verdura, verdura é de meio dia e de noite na 

mesa. Essa é uma coisa que não pode faltar. Lá pra traz tem mais um, mais 

um eito, que nem aqui na frente [em relação à horta]. Aí, tem doze pé de uva 

prantado prá traz e tem os cantero também. (B. S., Comunidade Campo 

Novo, Assentamento Celso Furtado, outubro de 2013). 

 

A fala de outro assentado, reproduzida na sequência, além da diversidade dos 

produtos do autoconsumo, destaca a forma como os mesmos são produzidos praticamente 

sem a intervenção do mercado, ou quando há, a mesma é feita com extrema parcimônia. 

 

Eu é quatro tipo de carne que não sei quanto tempo faz que eu não compro. 

E tem. Tá ali. O freezer ali tá cheio. É carne de galinha, é carne de porco, de 

gado e de peixe. Sai tudo daqui, né? Os porco, eu trato com o meu mio que 

eu trago lá da roça, mandioca, batata, né? Os peixe eu trato com ... até um 

ponto eu tratei na ração. De um ponto em diante você debuia o mio, joga lá 

prá ele, ponha azeda, cozinha mandioca. Que eu tenho é só carpa, né? Então 

você cozinha a mandioca você trata ele lá. A galinha também você debuia o 

mio joga ali. A vaca engorda lá no capim ou do próprio mio que eu trago lá 

da lavora. (A. S., Comunidade Nova Conquista, Assentamento Ireno Alves 

dos Santos, janeiro de 2015). 

 

O autoconsumo se insere como uma forma de resistência, na esfera da produção, 

aos esquemas de dominação e subordinação do modo de produção capitalista, pois o capital 

não consegue abocanhar a renda proveniente destes produtos, porque não entram na 

circulação de mercadorias sendo destinados diretamente ao consumo familiar do campesinato. 

Isto é, com o autoconsumo o camponês se apropria diretamente da diferença entre preços 

pagos ao produtor e preços pagos pelo consumidor (GARCIA JÚNIOR, 1989).  

Alguns estudos na geografia têm se dedicado a compreensão da importância do 

autoconsumo enquanto resistência camponesa como os de Lima (2009) e Fabrini (2010). Este 

último (p. 83) salienta que: a “produção para autoconsumo emerge como atividade que 

implica na construção da autonomia, independência e geração de renda” ao campesinato. 

Constitui-se assim numa estratégia de resistência para garantia da existência camponesa 

através do alívio à subordinação imposta pelo domínio das regras capitalistas. É preciso 

ponderar que a perspectiva do autoconsumo é regida pelas necessidades de manutenção do 

grupo familiar se assemelhando com a teorização do balanço trabalho-consumo realizada por 

Chayanov (1974), não estando, portanto, assentada numa perspectiva de produção comercial. 

O relato de um camponês assentado no Marcos Freire é bastante esclarecedor sobre a 

importância da produção de autoconsumo na manutenção familiar. Evidencia a diversificação 

da produção, a qualidade desta, o conhecimento da origem e o entendimento que a produção 
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de autoconsumo evita a recorrência ao comércio, local de apropriação de sua renda pelo 

capital.  

 

Eu acho que é muito importante, pra... que nem eu que faço só pra o 

consumo, no caso. Mas tu come uma coisa limpa, não compra, não precisa 

fica comprando. Por exemplo, agora, ano passado, deu sol eu colhi só um 

poquinho de arroz. Deu uns seis, sete saco de arroz. Daí faiz um mês que eu 

tive que compra arroz no mercado. E eu pra começa nem gosto desse arroz 

do mercado. Como porque não tem otro. Porque o sabor dele é muito 

diferente, não é o mesmo. Essa é a diferença. Daí tu vai lá no mercado, vai 

paga onze real um pacotinho. Se tu tem não custa nada. Feijão não custa 

nada, mandioca não custa nada, a carne não custa nada. (M. S., Comunidade 

Alto Alegre, Assentamento Marcos Freire, dezembro de 2013). 

 

Na produção para o autoconsumo os assentados utilizam aquilo que possuem à 

sua disposição ou obtidos junto aos seus vizinhos, evitando ao máximo a aquisição comercial 

dos mesmos, como já apontado anteriormente para o caso dos animais e peixes. Em relação às 

plantações, utiliza-se na sua grande maioria sementes crioulas e adubos orgânicos produzidos 

a partir da utilização de resíduos vegetais e animais (palhas, folhas, raízes, esterco etc.) 

encontrados no próprio lote, enquanto que o plantio e cultivo são feitos manualmente. A 

Fotografia 25 retrata a horta destinada ao consumo do grupo familiar, na qual é possível 

observar restos de matéria orgânica depositadas para incorporação ao solo. 

 

Fotografia 25: Cultivo de hortaliças e legumes para autoconsumo da família camponesa 

 
Fonte: Trabalho de Campo, assentamento Celso Furtado. Autor: ROOS, 2013. 
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Na lógica da produção de autoconsumo destaca-se também a produção suína. 

Estes animais são alimentados com milho, mandioca (ramas, folhas e raízes), hortaliças, 

leguminosas, soro extraído da fabricação de queijos, folhas de variadas espécies de capim e 

também com sobras de alimentos das refeições, produtos estes facilmente obtidos nos lotes. 

Pela rusticidade, facilidade em alimenta-los e por possuírem ciclo rápido de desenvolvimento, 

os suínos estão presentes em quase todos os lotes assumindo grande importância no consumo 

alimentar das famílias. Além disso, dos suínos é possível extrair a carne, o torresmo e a 

gordura que pode ser utilizada na preparação de outros alimentos. A Fotografia 26 exibe a 

criação suína para o autoconsumo em um dos lotes do assentamento Celso Furtado.  

 

Fotografia 26: Criação de suínos para autoconsumo familiar 

 
Fonte: Trabalho de Campo, assentamento Celso Furtado. Autor: ROOS, 2013. 

 

Embora o autoconsumo se assente na lógica camponesa de produção do seu 

próprio alimento, eventualmente pode ser destinado à comercialização desde que preservadas 

as demandas imediatas do grupo familiar. Assim, além de evitar o dispêndio monetário o 

autoconsumo gera renda monetária com a venda dos excedentes, geralmente utilizada para 

cobrir despesas cotidianas. Contudo, este processo não pode ser visto apenas pelo ponto de 
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vista financeiro, já que está fundamentado em relações de sociabilidade típicas ao 

campesinato. A passagem sequente corrobora no entendimento de tais condições. 

 

Ah isso a gente vende sempre, né? Quando tem bastante, né? Que sobra, né? 

[...] Daí sempre que sobra a gente vende um porco, um..., porco nóis tem 

bastantinho, tem bastante galinha, vende ovo, mas vende pos conhecido, né? 

[...] Na cidade. Na cidade memo nóis já vendemo uns porquinho ali, sei lá se 

tá certo ou tá errado essa, mas que nem muito se é pela fiscalização, né? Diz 

que não pode, né? Mas a gente vende pros conhecido. Que nem a gente tem 

onde compra memo o trato, vende um porco, vende uma galinha, vende 

ovos, né? (R. I., Comunidade Palmital, Assentamento Celso Furtado, janeiro 

de 2015). 

 

A produção de autoconsumo realizada pelos assentados não é uma agricultura de 

resistência formulada nas práticas “modernas” de enfrentamento ao capital, como a 

agroecologia, por exemplo. As práticas agrícolas do autoconsumo estão assentadas no saber 

fazer do campesinato que se ergue como ação negadora dos esquemas de dominação e 

subordinação da produção capitalista a partir do território camponês.  

 

5.2.2 O trabalho familiar e a jornada de trabalho camponesa 

 

Outras características evidenciadas junto aos assentamentos estudados, 

consideradas enquanto formas camponesas de manutenção do território são o trabalho familiar 

e a organização da jornada deste. É através do uso da força do trabalho familiar que as tarefas 

agrícolas são desenvolvidas pelos assentados, tal situação é semelhante à encontrada por 

Garcia Júnior (1983) no nordeste brasileiro, o qual afirmou que, com a disponibilidade de um 

lote de terra “[...] o trabalhador pode materializar no roçado a força de trabalho de sua 

unidade familiar” (p. 59, grifos do autor). Destarte, é o trabalho familiar que garante a 

produção que pode ser autoconsumida pela unidade familiar de forma direta ou convertida em 

dinheiro para obtenção de outros gêneros não produzidos no lote, mas igualmente necessários 

à manutenção familiar. Todos os membros de uma mesma unidade doméstica colaboram no 

desenvolvimento das tarefas, evidentemente, há especificidades e uma forma de organização 

das atividades e divisão laboral peculiar aos camponeses.  

O trabalho familiar como parte do território tecido pelos camponeses permite 

autonomia às famílias na organização da jornada laboral e possibilita o gerenciamento do 

tempo de acordo com as atividades a serem realizadas. De tal modo, é possível realizar pausas 

no trabalho para descanso, atender as visitas e conversar com os vizinhos. Condições também 
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aplicadas quando da existência de trabalho acessório de camponês para camponês. Durante as 

incursões a campo presenciou-se uma situação exemplar que ilustra este processo. Ao chegar 

ao lote de determinado assentado verificou-se que o mesmo estava trabalhando na construção 

de uma sala de ordenha (Fotografia 27). Para a realização deste trabalho pagava uma 

remuneração diária pelo trabalho de outro assentado. Em determinado horário da manhã o 

filho do primeiro assentado trouxe uma garrafa térmica com café e leite e um prato com 

lanches (bolachas e sanduíches) que foram partilhados entre os presentes. É salutar 

acrescentar ainda a relação entre o saber fazer camponês e o aprendizado no processo de 

trabalho, pois o assentado que estava construindo a sala de ordenha em seu lote afirmou que 

antes do início da construção jamais havia trabalhado enquanto pedreiro, mas que no convívio 

com o camponês que o ajudava aprendeu a realizar esta atividade. Ou seja, nas condições de 

proprietário (terra e conhecimento) o camponês assegura o caráter parcialmente independente 

do seu trabalho. 

 

Fotografia 27: Trabalho camponês na construção da sala de ordenha 

 
Fonte: Trabalho de Campo, assentamento Celso Furtado. Autor: ROOS, 2013. 

 

Os fatos demonstram outra lógica para o trabalho camponês que foge à do sistema 

capitalista que impõe transformações e o converte em assalariado, alienado, fetichizado e a 

força de trabalho em mercadoria, cuja finalidade é criar novas mercadorias e gerar capital. As 
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relações de trabalho organizadas pelo campesinato possuem conteúdo diferente do que a força 

de trabalho enquanto relação mercantil, assentada na máxima exploração para acumulação de 

capital. Para o campesinato o trabalho é norteado por relações de solidariedade e 

reciprocidade, pautado pelo valor de uso da força de trabalho, seja dos membros da família ou 

externos, e não pela extração da mais-valia. O trabalho camponês se constitui em condição de 

sua existência, sendo fundamental para a vida, como ponto de partida do processo de 

humanização. Estudos como o de Gonçalves (2013) têm adentrado as especificidades do 

trabalho camponês, evidenciando o caráter diferenciado deste, que tem na família, o núcleo 

central de sua organização. O autor enfatiza, por exemplo, a existência de uma divisão 

camponesa do trabalho, a qual considera as estruturas familiares. Assim há a divisão sexual 

do trabalho, etária e atividades cujas responsabilidades são compartilhadas e, influenciando 

nestas está o grau de complexidade e exigência de esforço físico. Isto é, “a divisão familiar do 

trabalho camponês está atrelada as particularidades da família camponesa” (GONÇALVES, 

2013, p. 68), sendo que determinadas atividades são atribuídas ao pai, outras a mãe, aos 

filhos, as filhas sempre a partir de critérios internos próprios. Nesse sentido, a recorrência ao 

caso supracitado e ilustrado na fotografia 30 é exemplar, pois quem realizava o trabalho junto 

à construção era o pai da família, à mulher coube o preparo do lanche servido enquanto que 

ao filho, num processo de socialização e aprendizado que possui sentido pedagógico, foi 

incumbido de leva-lo.   

Em relação à jornada de trabalho camponês é preciso acrescentar que esta é uma 

combinação de diversas atividades diárias, dedicando-se mais tempo aquela considerada 

principal. Exemplar é a colheita de determinado produto. Contudo, a jornada de trabalho 

camponesa não se resume à colheita, pois no sitio existem outras tarefas diárias que precisam 

ser executadas. Entre elas ordenhar as vacas, regar as hortaliças, alimentar os animais 

(galinhas, porcos etc.). Para estas dedicam-se um menor período de tempo, sendo geralmente 

executadas no final da tarde e início da manhã. A organização da jornada laboral nos lotes só 

é possível porque o trabalho realizado é familiar, assim como, a divisão do mesmo está 

atrelada a particularidade das famílias camponesas. Ou seja, é a família camponesa quem 

decide a organização e se reveza na realização dos afazeres. Contribuem para esta 

compreensão as análises de Garcia Júnior (1983), Chayanov (1974), Shanin (1980) e 

Gonçalves (2013) que evidenciam as peculiaridades na divisão e organização interna do 

trabalho familiar camponês, demonstrando que estas se orientam a partir de elementos e 

características próprias capazes de estabelecer padrões de relações sociais distintas do restante 
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da sociedade. Tais análises também apontam para a existência de hierarquias e normas 

explícitas de autoridade dentro do grupo doméstico, característica percebida em maior ou 

menor grau (ora visivelmente, ora sutilmente difundida), dentre os camponeses aqui 

selecionados para efeito analítico. Visualizou-se, por exemplo, que via de regra, são os 

homens (o pai, “chefe” da família) que decidem sobre os afazeres do lote e organizam as 

tarefas agrícolas de modo a prover o sustento familiar. Entretanto, embora haja hierarquia, 

percebeu-se também que os momentos de refeição, descanso ou “do chimarrão” se constituem 

em importantes ocasiões de diálogo sobre o conjunto de decisões, atividades e elementos que 

circunscrevem a vida familiar dos camponeses. 

Com tais particularidades o trabalho familiar e a organização da jornada laboral 

dos camponeses se constituem em características básicas e fundamentais destes sujeitos que 

fogem ao entendimento da “teoria do valor da mercadoria” em sua essência clássica, negam às 

diretrizes do sistema capitalista e garantem a soberania territorial, mesmo que relativa a esta 

classe social. Tomar as decisões coordenando os afazeres diários significa para os camponeses 

a autonomia, a liberdade de gerir as atividades e a rotina de suas vidas. Está implícito o 

controle sobre os meios de produção e a negação às relações capitalistas que os subordinam e 

expropriam. Esta resistência só é possível pela posse da terra e controle do território pelos 

camponeses. Além disso, ter a posse da terra possui um caráter político, de resistência do 

território camponês, pois significa a continuidade da reprodução social do campesinato. 

Controlar a terra, ou seja, seu território ao contrário de condição de aburguesamento é 

resistência à ordem expropriatória, porque possibilita ao campesinato a passagem dos meios 

de produção hereditariamente para seus descendentes e assim sucessivamente num processo 

que possibilita a manutenção da terra. 

 

5.2.3 Relações de sociabilidade e ajuda mútua 

 

Portanto, o esforço que se faz nesta parte é olhar para as lutas cotidianas do 

campesinato no enfrentamento ao capital. A ajuda mútua entre vizinhos e parentes também se 

inscreve entre estas. Um exemplo de ajuda mútua que ocorre entre os assentados, é no 

momento do abate de algum animal, sobretudo dos bovinos. Para a realização desta atividade 

se reúnem parentes e vizinhos. Durante o abate é realizada uma refeição entre os presentes 

como forma de agradecimento e, ao término da atividade, cada camponês leva uma porção de 

carne do animal abatido. Esta porção de carne não será paga monetariamente, mas com outra 
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refeição e a devolução da carne no momento em que outro camponês abater algum de seus 

animais. Portanto, a remuneração do trabalho é em favor, troca de alentos (carne), 

alimentação etc. Esta união para a realização do abate de animais é um trabalho que se 

constitui enquanto confraternização entre os camponeses, ocasião oportuna para realizar 

refeições em conjunto e conversar sobre as mais diversas questões que envolvem trabalho, 

esporte, política, entretenimento, entre outras, além de propiciar aprendizados e trocas de 

conhecimentos diversos entre os presentes. A fala de um dos assentados reflete o teor desta 

ajuda mútua:  

 

Ah! geralmente a gente chama os vizinho prá ajuda. Aí já experimenta um 

pedaço, troca outro pedaço de carne e assim vai. [como é feita esta troca? É 

pesado?] Não, a gente não usa balança. Dá um pedaço lá, tipo um quarto e 

depois quando ele carneia devolve. Isso é consideração de vizinho. (M. L., 

Comunidade Arapongas, Assentamento Ireno Alves dos Santos, dezembro 

de 2013). 

 

Dentre as relações de ajuda mútua que se inscrevem enquanto formas de 

resistências vinculadas ao território camponês, também estão as trocas de dias de serviço. 

Estas, embora verificado nos assentamentos pesquisados que são utilizadas esporadicamente 

devem ser consideradas, pois se constituem em elementos importantes da sociabilidade 

camponesa que podem ser potencializados. As trocas de dias de serviço são relações que não 

perpassam pela esfera de dominação, subordinação e extração da mais-valia dos assentados, 

sendo realizadas informalmente e suas normas e regras são fundamentadas nos laços de 

solidariedade típicas do campesinato. A periodicidade de utilização das trocas de dias de 

serviço é indefinida. São realizadas sempre que algum vizinho apresenta necessidade, 

recorrentemente nas épocas de plantio, colheita ou preparação de silagem.  

Relações de vizinhança que permitem uma sociabilidade entre os camponeses que 

vivem próximos uns dos outros também foram visualizadas nos assentamentos estudados. São 

empréstimos de ferramentas, remédios, dinheiro, animais para melhoramento genético das 

espécies, intercâmbios de sementes, conhecimentos, alimentos, entre outras atividades, ou 

simples visitas a fim de dialogar sobre o estágio das lavouras. Estas são formas de 

solidariedade aprendidas na família e que fundamentam a ética comunitária do campesinato, 

estando circunscritas numa ordem moral de reciprocidade. A fala de um dos assentados ilustra 

a importância das relações de vizinhança: “A gente se ajuda sempre que precisa. É como 

dizem: o primeiro vizinho é o seu irmão”. (O. L., Comunidade Renascer, Assentamento Celso 

Furtado, outubro de 2013). Nestas relações de vizinhança também se visualizaram doações de 
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produtos e subprodutos entre parentes, vizinhos, conhecidos e amigos que visitam os lotes. 

Durante a pesquisa empírica presenciou-se, por exemplo, que um assentado transformava sua 

produção de leite em queijos, utilizando parte do subproduto do processo, o soro, na 

alimentação dos animais (bezerros e suínos), e outra parte cedia gratuitamente ao seu vizinho 

mais próximo, para que este também pudesse servir aos seus animais. Mediante tal acordo, 

sempre que se faziam queijos o vizinho buscava o soro, retribuindo da forma como podia, 

geralmente, oferecendo porções de outros produtos.  

Caso semelhante de sociabilidade camponesa como a descrita ocorre quando do 

nascimento de bezerros macho. Como a maioria das famílias tem como atividade principal a 

pecuária leiteira, geralmente, prima-se pelo nascimento de bezerros fêmea, pois representa 

potencial produtivo de leite ao tornarem-se vacas em futuro próximo. Assim, quando há o 

nascimento de vários bezerros macho, alguns são reservados para o autoconsumo e eventual 

venda, mas nem sempre todos podem ser mantidos no lote visto a disponibilidade de 

pastagem. De tal modo, alguns são doados aos que assim se interessarem à criação dos 

mesmos, usualmente, para o autoconsumo. Em se tratando de vizinhos que recebem a doação 

esta é retribuída com porção de carne no momento de abate do animal. Entende-se que estas 

são características camponesas dos assentados reconstruídas com a conquista do território e 

que se levantam como resistência arquitetada na esfera do igualitarismo e sociabilidade do 

campesinato. A partir do domínio do lote de terra os camponeses possuem a autonomia e 

liberdade de compartilhar a produção com parentes, vizinhos e amigos. Trata-se de uma 

produção camponesa que não perpassa a produção e circulação de mercadorias, destinada 

espontaneamente as pessoas próximas. Estas atividades de ajuda mútua não são orientadas por 

uma ideologia de enfrentamento coletivo forjado a partir de ideais externos ao mundo 

camponês, mas atividades realizadas no dia-a-dia sendo formas de organização 

caracteristicamente típicas do campesinato. 

 

5.2.4 Resistência camponesa na comercialização informal 

 

Outra forma de resistência camponesa visualizada nos assentamentos estudados é 

a comercialização informal de determinados produtos, sobretudo, derivados de leite. Embora 

haja também a comercialização informal de mandioca, amendoim e batata-doce o caso 

concreto evidenciado foi a produção de queijo e a venda informal e direta deste aos 

consumidores. Em determinado lote no assentamento Celso Furtado a lógica de um camponês 
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destoa à capitalista. Este produz aproximadamente 1.500 litros de leite mensais, dos quais 

retira parte destinada ao autoconsumo e o restante transforma artesanalmente em torno de 180 

kg de queijos que são comercializados a R$ 12,00 o quilo “para quem vem busca aqui em 

casa. E olha que falta”. (O. L., Comunidade Renascer, Assentamento Celso Furtado, outubro 

de 2013). Tal mecanismo adotado por este camponês contraria as leis gerais do sistema 

capitalista que determinam que a produção deva ser comercializada com os laticínios, os quais 

recolhem o leite, fazem o processamento inicial e revendem a indústrias maiores que 

embalam e lucram com a comercialização, tanto do leite, quanto de subprodutos. A alternativa 

criada pelo camponês rompe com a lógica do capital industrial e comercial que tentam se 

apropriar da renda da terra camponesa no momento de circulação da produção. Como 

assertivamente afirmou Bem (2008), a recusa a esta subjugação é uma das formas encontradas 

pelos camponeses para diminuir a intensidade da exploração capitalista. Portanto, se apresenta 

enquanto condição de existência mais autônoma destes sujeitos.  

Bem (2008) ao estudar os camponeses produtores informais de leite na 

microrregião de Toledo/PR, apontou um conjunto de elementos que sugam a renda destes 

transferindo-a para os setores industriais, comerciais e financeiros, pondo em risco a 

reprodução do campesinato no modo de produção capitalista. Ao mesmo tempo o autor 

identificou um conjunto de estratégias alternativas criadas pelos camponeses para se 

esquivarem às artimanhas do capital. É neste sentido concreto da sujeição da renda da terra ao 

capital que leva a criação, pelos camponeses, de mecanismos de fuga em relação aos 

mercados formais do capital, como o visualizado na produção de queijo no assentamento 

Celso Furtado. Esta aponta para a inviabilidade da reprodução camponesa na formalização 

com o capital o que coloca em questionamento a existência camponesa com base na produção 

de mercadorias defendida por uma vertente de teóricos do PCA. 

Conquanto, a dinamicidade dos processos é prenhe de contradições. Se numa das 

visitas a campo visualizou-se a informalidade como resistência, noutra prevaleceu a 

subordinação ao capital. Tal elemento é passível de compreensão ao passo que se busca 

investigar a realidade concreta a partir do movimento contraditório que a integra. Em novo 

trabalho de campo deparou-se com o mesmo camponês supracitado comercializando a sua 

produção de leite com a indústria (laticínio), sendo que o mesmo havia abandonado a 

produção de queijo para a venda. Esta condição é fruto da mudança das condições de trabalho 

familiar (problemas físicos de saúde) o que exigiu uma readequação das atividades à vista de 

diminuir o grau de exploração da força de trabalho. Isto indica também o raciocínio camponês 
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assentado numa compreensão do trabalho a partir da lógica familiar como indicam Chayanov 

(1974) e Gonçalves (2013).  

 

Esse leite eu transformava em quase três mil real. A mesma quantidade de 

leite [1.700 litros]. Eu tirava mil, mil e ... Eu tirava um e cinquenta um e 

sessenta. Bom! Mil e setecentos litros, faça a conta a um e sessenta quanto 

que podia dá? [...] Dois setecentos e vinte. Então você veja a diferença. [...] 

Não é que diminuiu ou aumento a dispesa, deixei de ganha. A dispesa é a 

mesma. A dispesa é praticamente a mesma, porque entre fazê o queijo ou 

não fazê é o trabaio mais, porque o coalho e sal essas coisa não conta quase, 

é mixaria. Então você veja bem, isso pra mim transforma de mil litro, mil e 

setecentos litro, mas nóis fizemo coisa errada, a conta no bruto, né? Mas ah, 

só que hoje, ia bota um e sessenta mais ou menos o litro. Bota um sessenta. 

Mais eu de dez litro de leite eu transformava ele em um quilo e trezento de 

queijo, que é mais ou menos a média que eu fazia. Um quilo e trezento a 

dezoito real o quilo que eu tava vendendo, faça a conta? Mil e setecentos 

dividido por dez, vezes um e... um ponto três, aí, vezes dezoito real [três mil 

novecentos e setenta e oito reais] viu? Eu não ficava sem dinheiro, eu tava 

sempre... eu tava sempre com seiscentos, setecentos conto no bolso e 

pegando dinheiro toda hora, que tinha. E agora por falta de saúde eu não vô 

pode continua. Mas queria continua se eu tivesse bom. Se a minha coluna 

não tivesse, eu ia continua. Má daí eu ia fazê uma cozinha diferente. Ia fazê 

uma cozinha já tá meio iniciada lá em baixo, ia concreta lá em baixo o resto 

e ia parti pra uma fabriquinha de queijo. Má não dá, porque é só eu e a muié. 

Falta mão de obra. Só que daí contando mão de obra junto, bota mão de obra 

também, aí claro que daí eu tenho que tê um ganho bom, aí tenho que tê uma 

produção grande. Aí não compensa. Tudo isso, não adianta você... aquilo 

que te falei antes, né? Lá no começo. Se corre o bicho pega, se para o bicho 

come. Você tem que trabalha aqui... eu se tivesse mais condição um 

poquinho, que não tivesse tudo meio estorado assim [problema na coluna] ia 

fazê um pouco de queijo, uma parte pelo menos. Ia arruma mais umas 

vaquinha, pelo menos meio a meio, fazê um poco pra equilibra um poco o 

tróço. Daí já dá. Mas assim, eu to perdendo bastante. (O. L., Comunidade 

Renascer, Assentamento Celso Furtado, janeiro de 2015). 

 

A fala é esclarecedora sobre a percepção camponesa do rapto sobre a sua renda 

promovida pelo capital. Indica também que economicamente é mais vantajoso transformar a 

produção em queijo vendendo-a informalmente. Entretanto, objetivamente isto não se 

concretiza em decorrência de outros elementos internos que precisam ser considerados nos 

estudos camponeses, como a composição familiar, por exemplo. Assim, a própria 

subordinação contraditoriamente é vista pelo camponês enquanto possibilidade de 

manutenção de sua existência. De todo modo, tal mudança pode novamente ser revertida 

dependendo das condições materiais objetivas como indica a fala do próprio camponês citada 

na sequência. 
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E desse jeito aí eu vô volta. Te que volta a faze queijo de novo. Taloco, o 

leite caiu lá embaixo. Mê veio na nota ali agora por último, último mês ali. A 

gente não dá duro, né? A gente é mole. Sessenta e seis centavo o litro. 

Mandei dize, oh! Pode para. Sessenta e seis centavo o litro. Não vô entrega 

mais. Nesse valor não. Mandei dize pra eles, oh! Se for nesse valor ali, pode 

para de pega. Baxo. Má tudo mês tá abaixando. Más já faiz cinco mês que tá 

baxando. Oito, dez centavo por mês. (O. L., Comunidade Renascer, 

Assentamento Celso Furtado, janeiro de 2015). 

 

O trecho citado coaduna com a afirmação de Martins (1981) de que a resistência 

camponesa surge do próprio relacionamento do camponês com o capital. Isto é, a 

compreensão da injusta relação em que o capital em seu conjunto exerce pressões para 

subjugar a produção camponesa, colocando em risco a reprodução do campesinato, que levou 

o assentado em questão criar alternativas que negam a dinâmica do capital. Entretanto, este 

processo não é irreversível, as contradições, como a apresentada em relação ao retorno da 

exploração capitalista sobre o camponês, afloram. Por isso a necessidade do contraponto a 

ortodoxia na análise da questão camponesa e a compreensão desta dentro de uma perspectiva 

dialética. 

 

5.2.5 Diversidade versus uniformidade na organização do território 

 

Distanciando-se da uniformidade propalada pelo capital, outra atividade que 

evidencia a territorialização dos saberes e práticas camponesas nos assentamentos em 

investigação é a organização dos lotes familiares. Estes são organizados levando em 

consideração a diversidade do universo camponês, existindo espaço para quintal, hortas, 

pomares, estrebarias, galpões e chiqueiros (Fotografia 28). Além disso, as plantações são 

cultivadas nas proximidades da moradia para que não haja necessidade de longas caminhadas 

até ao local de trabalho.  

Grande parte dos camponeses estudados estabelece ainda relação mais harmoniosa 

com a natureza que os circunda, o que se constitui como negação às relações capitalistas de 

produção que visualizam a natureza como mercadoria (Fotografia 29). Utilizar os recursos 

naturais para confecção de ferramentas, atribuir nomes aos animais do sítio (bovinos, equinos 

etc.) e considerar o calendário lunar no cultivo da lavoura, são exemplos desta relação 

diferenciada do camponês com o ambiente. Estes saberes camponeses não são técnicos, 

forjados nos interstícios da modernidade, mas milenarmente construídos pelas populações 

rurais e repassados hereditariamente. São, portanto, formas de resistência advindas da própria 

tradição camponesa.  
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Fotografia 28: Casa e organização do quintal na lógica camponesa 

 
       Fonte: Trabalho de Campo, assentamento Celso Furtado. Autor: ROOS, 2013. 

 

Fotografia 29: Camponês e a relação diferenciada com o ambiente que o circunda 

 
        Fonte: Trabalho de Campo, assentamento Celso Furtado. Autor: ROOS, 2013. 
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5.2.6 Trabalho acessório como possibilidade de reprodução camponesa na terra 

 

Várias famílias dos assentamentos pesquisados deslocaram, ou ainda deslocam, 

parte de seus integrantes para alguma espécie de trabalho acessório. Ou seja, atividades 

externas ao lote como, por exemplo, a migração sazonal para trabalhar na própria agricultura 

noutras comunidades, noutros municípios ou até mesmo para outros estados; o deslocamento 

temporário para setores de trabalho urbano; e o fluxo diário para trabalho assalariado nas 

indústrias. Estes camponeses recorrem ao trabalho acessório como forma de compensar os 

rendimentos negativos no lote, o que explica a constância desse trabalho em suas biografias. 

Em decorrência disto, têm-se a transformação periódica do camponês em trabalhador 

assalariado ou por tarefa (empreita), recebendo por jornada de trabalho, semelhante ao 

identificado por Santos (1978) no estudo dos “Colonos do Vinho”.  

Neste contexto, evidenciou-se no assentamento Celso Furtado, o caso em que um 

assentado trabalhou temporariamente como assalariado para uma empresa de segurança 

privada na cidade de Curitiba-PR, recebendo cerca de R$ 2.800,00 mensais, posteriormente 

retornou ao lote e noutro momento oportuno se deslocou ao estado de Minas Gerais onde 

trabalhou durante três meses na colheita de café e segundo o próprio: “tirava mil reais 

semanal. Com o dinheiro consegui compra esse carrinho aí”. (T. K., Comunidade Renascer, 

Assentamento Celso Furtado, outubro de 2013). Neste período em que ficou afastado do lote 

coube ao restante da família à responsabilidade em manter as lavouras de fumo, soja, milho 

(na resteva do fumo) e de autoconsumo além da criação de gado de leite. A migração sazonal 

para trabalhos agrícolas também foi verificada para a colheita da maça e uva no estado de 

Santa Catarina. Segundo informações obtidas à campo, muitos camponeses, sobretudo, filhos 

de assentados, se deslocam periodicamente entre os meses de janeiro à abril para exercerem a 

atividade mencionada, permanecendo entre 45 à 90 dias no estado vizinho.  

Outra situação semelhante ao processo descrito é o deslocamento temporário de 

um assentado para realização de tarefas em fazendas de Rio Bonito do Iguaçu e/ou Santa 

Catarina. Tal atividade consiste na aplicação de agrotóxicos nas pastagens das fazendas e é 

realizada a partir de determinadas condições e preço estipulado previamente (empreitada) ou 

pelo pagamento diário. A mesma pode ser realizada individualmente ou com o emprego de 

mão de obra de outras pessoas, sendo determinante a quantidade de terra a que se refere o 

trabalho.  
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Quando é pouca terra faço sozinho mesmo, né? Mas quando é bastante, 

empreito e levo pião junto. [...] Tenho muito conhecimento com fazendeiros 

e daqui [dezembro] até o inverno, só trabaio com empreita. Já fui até para 

Santa Catarina trabalha nuns ricaços, os “Carboni”. Não sei se conhece? Eles 

têm fazenda, granja de porco e são dono da revenda da Fiat e Iveco. (S. T., 

Comunidade Alto da Água Morna, Assentamento Marcos Freire, dezembro 

de 2013). 

 

A narrativa exposta evidencia que o deslocamento sazonal para realização de 

trabalhos externos ao lote é frequente, porém, o desempenho desta atividade acessória ocorre 

em momentos de ociosidade da mão de obra no lote, após o plantio, que segundo relatado é na 

maior parte de soja. Ou seja, como o camponês em questão cultiva a soja de forma 

convencional (modelo do agronegócio), com a realização do plantio e das aplicações de 

agrotóxicos iniciais, feitas todas de modo mecanizado, há certa disponibilidade para trabalhar 

em terras de outrem e assim conseguir novas formas de rendimento monetário necessário à 

manutenção familiar. Integra-se aos motivos a alegação de que possui poucas vacas leiteiras, 

(o que poderia complementar a renda familiar e ocupar a mão de obra ociosa), consequência 

da falta de acesso a financiamentos proveniente da situação irregular que se encontra, já que, 

permutou o atual lote no assentamento Marcos Freire com outro do assentamento Celso 

Furtado onde havia sido assentado e até o momento da pesquisa o INCRA não havia 

regularizado a situação burocrática. Estas circunstâncias de permuta de lotes entre os 

camponeses dos assentamentos aqui analisados merece um adendo, pois se trata de prática 

bastante comum, estando circunscritas, sobretudo, às relações familiares. Isto é, a busca pela 

moradia próxima de onde estão os pais, irmãos, tios ou algum outro parente, elemento 

característico ao campesinato. 

As informações coletadas a campo também possibilitaram verificar que em 

momentos de menor necessidade de força de trabalho no lote, alguns assentados se deslocam 

diariamente para trabalharem na construção civil nas cidades. Ilustra tal afirmação o caso 

presenciado junto a uma família residente na comunidade Palmital no assentamento Celso 

Furtado que compartilha o lote com a família da filha e com o filho. As diversas atividades 

econômicas realizadas no lote como, as lavouras de fumo e a criação de gado leiteiro (que 

engloba os animais, às pastagens e a produção de milho para silagem), somadas aos produtos 

destinados ao autoconsumo que, eventualmente são vendidos “pros conhecido da cidade” (D. 

R., Comunidade Palmital, Assentamento Celso Furtado, janeiro de 2015) (ovos, suínos, 

frango etc.), são complementadas com o trabalho temporário na construção civil de três 
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membros da família. A fala da interlocutora exposta na sequência realça os motivos da 

necessidade do constante trabalho acessório. 

 

[Quem trabalha fora?] Os três. O filho, genro e o meu marido. Tudo eles 

trabalham. [E eles trabalham na cidade?] Tão na cidade. Eles trabalham com 

construção, né? Méche um poco com cada coisa, né? [E o dinheiro que 

ganha lá?] É vai revertendo [Para o lote]. Que nem a gente sempre fala: na 

roça a gente, qué fazê as coisa e vai muito dinheiro, né? Que nem nóis 

fizemo esse barracão ali e compremo esse silo e fizemo a casa, né? Que nóis 

fizemo por conta também. E daí a gente gasta muito, né? E que nem as vaca, 

as vaca elas sobra, mas sobra poquinho. Não é muita coisa, né?. Dá serviço e 

não sobra lá muita coisa, né? Porque tudo que a gente vai fazê na roça não é 

lá aquele dinherão. Sobra pra gente í se mantendo, né? Daí tem que mexê 

com um pouco de cada coisa, né? Porque se qué fazê arguma coisa, né? É 

assim. Daí que nem nóis fizemo o financiamento, compremo vaca, né? Com 

aqueles dinheiro que veio. A estrebaria nóis fizemo por conta. O resfriador 

nóis compremo por conta, né? Daí tem que dá os pulo pra í pagando, senão 

[...]. (D. R., Comunidade Palmital, Assentamento Celso Furtado, janeiro de 

2015). 

 

Ao relato está intrínseca a insuficiência do lote de aproximadamente 15 ha para 

manutenção de condições satisfatórias para reprodução da totalidade dos membros da família. 

Condição homóloga a forma parcial, pontual e precária tal qual a reforma agrária vem sendo 

realizada no Brasil, seja, desconsiderando as condições para o suprimento das necessidades 

perante a dinâmica da família nuclear camponesa, ou, na criação dos assentamentos, 

ignorando o módulo fiscal de cada município (em Quedas do Iguaçu o módulo fiscal 

corresponde a 20 ha, enquanto que em Rio Bonito do Iguaçu a 18 ha). É evidente também na 

descrição, a consciência do processo de apropriação da renda camponesa pelo capital 

industrial e comercial e o aumento da autoexploração da força de trabalho familiar que tal 

situação origina, dado que, para suprir as demandas daquele (construção de barracão, 

estrebaria, silo, resfriador etc.), são necessárias novas fontes de renda, inclusive externas ao 

lote. De todo modo, busca-se atividades acessórias que possam ser conciliadas com a 

dinâmica do trabalho no lote, assim se configura a construção civil para o caso apresentado. 

Esta é exercida de forma autônoma (pedreiro e servente com tarefa acertada por meio da 

empreita), permitindo maior autonomia e flexibilidade nos horários, dias e épocas a serem 

prestadas as atividades, de maneira que, os próprios camponeses gerenciam a sua rotina 

laboral. Desta forma, procuram manter no trabalho acessório a mesma autonomia sobre o 

labor que a posse da terra lhes proporciona e também o suprimento de força de trabalho no 

lote nas épocas que há maior demanda: “[Quando vai colher, enfarda, classifica o fumo, seu 

marido, seu filho, eles continuam trabalhando na cidade ou eles vêm fazer o trabalho aqui?] 
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Não. Daí tudo trabalha ali. [No lote?] Sim. Pra colheita, né?” (D. R., Comunidade Palmital, 

Assentamento Celso Furtado, janeiro de 2015). Assim, o período em que os camponeses 

ficam afastados das atividades do lote, geralmente condiz com temporadas de menor atividade 

agrícola nestes e ociosidade de parte da força de trabalho familiar. 

Entretanto, há também assentados que recorrem a proletarização se submetendo 

formalmente ao capital por meio do trabalho assalariado. Verificou-se que um conjunto de 

aproximadamente 100 camponeses
64

 dos assentamentos Marcos Freire e Ireno Alves dos 

Santos desloca-se diariamente para trabalhar na indústria de processamento de carne de aves 

da COASUL no município de São João, Paraná. Tal locomoção de aproximadamente 80 

quilômetros é feita em duas etapas: primeiramente por ônibus que atravessa as principais 

estradas internas dos assentamentos, levando os assentados até a BR-158; a partir daí o trajeto 

é concluído por outro veículo (ônibus da empresa Brantur) até o local do abatedouro. Segundo 

informações obtidas com os próprios assentados, trabalhadores do frigorífico, os custos do 

transporte são divididos entre a empresa os camponeses na proporção de 60 % e 40 % 

respectivamente. Os camponeses cumprem, geralmente, uma jornada de trabalho de oito horas 

diárias no interior da indústria, pela qual, é paga uma quantia, em forma de salário, que oscila 

entre o salário mínimo à R$ 900,00 dependendo do setor e atividade que cada qual exerce. 

Todavia, em virtude do deslocamento entre local de moradia e de trabalho e a determinação 

de turnos para o funcionamento diuturnamente da indústria, os camponeses passam 

aproximadamente 14 horas e 30 minutos afastados de seus lotes. Isto é, muitos saem às três 

horas da manhã de suas casas, iniciam os trabalhos na indústria às 05h 45min, encerram o 

expediente às 15h 30min e retornam para suas residências por volta das 17h 20min. A 

possibilidade de renda mensal somada aos direitos trabalhistas (13º salário, FGTS, seguro 

desemprego, aposentadoria etc.), e, especialmente, às frustrações de safras, as necessidades de 

investimento no lote e os parcos recursos disponíveis, compõem a combinação de fatores 

averiguados que culminam no assalariamento de alguns camponeses. O relato colhido com 

um dos camponeses que se assalaria no frigorífico de aves da COASUL é bastante 

esclarecedor acerca dos motivos que o levaram à submissão formal do trabalho. 

 

                                                 
64

 Cabe destacar que em diversas oportunidades tentou-se estabelecer contato com a gerência do abatedouro de 

aves da COASUL, com a finalidade de dialogar e coletar informações sobre o número de funcionários que são 

provenientes dos assentamentos Ireno Alves dos Santos e Marcos Freire. Infelizmente não se obteve êxito. Em 

uma das tentativas o gerente industrial Amauri Ramos Antunes retornou pedindo sobre o que se tratava o 

trabalho e os motivos da visita, após a explicação, como era de se esperar, não fomos atendidos. 
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A renda da terra não dá. Porque a renda da terra é um ano, né? Espera um 

ano. Aí se corre mal um ano, tu tem que desemborça dinheiro pra tu pranta, 

né? Já me aconteceu isso aí. Um ano foi seca. Otro ano foi chuva, muita 

chuva, né? Perdemo na lavora. Daí o otro ano foi seca demais, né? Perdemo 

também. Não produziu. É foi o tal que deu. Disse vô trabaia fora, por que 

senão o cara vai a falência daí. Busca otra alternativa pra trabalha pra trazê o 

sustento da minha família, né? Tá, tá prantadinho, tá cheio aí. Mas é que 

nem eu to te falando, é de ano em ano que tu vai pega dinheiro. Isso daí não 

adianta. E daí tu vê: vai um monte de coisa da cooperativa pra tu desconta. 

Então foi o motivo que eu sai, pra i trabaia fora. Mas não dizê que eu vô 

garra e abandona meu lote pra sai trabaia fora. Não! (R. S., Comunidade 

Arapongas, Assentamento Ireno Alves dos Santos, janeiro de 2015). 

 

Acrescenta-se que o lote do aludido camponês é dividido com a filha e o genro, 

que dali também retiram o sustento familiar. Assim, é perceptível que a fala exposta indica 

que a subordinação ao trabalho assalariado trata-se de uma busca pelo equilíbrio na 

manutenção familiar, instável devido a crises que afetaram as fontes internas de obtenção de 

recursos e a subjugação da renda pelo capital comercial e industrial através das cooperativas 

no momento de circulação dos produtos. Frente a situações adversas e prejudiciais para o 

desenvolvimento da atividade agrícola, a mesma é reduzida e “la familia deriva su fuerza de 

trabajo inutilizada hacia el trabajo artesanal, el comercio y otros medios de subsistencia extra 

agrícolas” (CHAYANOV, 1974, p. 110). Por conseguinte, o desequilíbrio leva também a 

diferentes formas de organização da parte da lavoura que é destinada prioritariamente ao 

comércio. Alguns dos assentados compelidos ao assalariamento arrendam parte de seus lotes 

para terceiros cultivarem, outros deixam os cuidados com as lavouras sob a responsabilidade 

do restante da família. No caso supracitado, o camponês “planta em conjunto” com outro 

assentado, o qual possui os maquinários necessários à realização da lavoura, deste modo, 

dividem igualmente os custos e ganhos relativos à produção que é, sobretudo, de soja. 

A partir das relações de assalariamento expostas e que e materializam nos 

assentamentos em foco, é inegável que os camponeses também acabam servindo de 

reservatório de força de trabalho para indústria. Também é perceptível que a existência de 

força de trabalho camponesa rebaixa os valores pagos pelo salário ao conjunto dos operários 

da indústria, pois aquela necessita de menores quantias de recursos monetários para sua 

reprodução, decorrente da peculiaridade da posse da terra que garante um conjunto de 

elementos (casa, produtos de autoconsumo etc.) que evitam a recorrência ao mercado. Tal 

característica sui generis destes camponeses, também faz com que o impacto do salário 

recebido (inserido na perversidade da exploração da mais-valia), no contexto da reprodução 
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familiar, seja expressivo. A transformação periódica do camponês em trabalhador assalariado 

torna-se fonte de uma renda monetária que suplementa o rendimento obtido no lote. 

O trabalho acessório, portanto, faz parte de uma lógica interna à reprodução 

familiar camponesa. Neste âmbito, é possível considerar as relações de assalariamento 

explicitadas? Considera-se que sim. Porque para o campesinato, o assalariamento se constitui 

enquanto mais uma entre um conjunto de estratégias tecidas para garantia de sua existência. 

Ao inverso do operário que só possui a força de trabalho para a venda, o camponês não está 

separado de suas condições objetivas de trabalho. Ele possui na posse da terra um trunfo, 

componente que lhe permite mudar o rumo, pois sua sobrevivência independe diretamente do 

trabalho acessório, mas sim da preservação dos meios de produção. O assalariamento nestes 

casos não é permanente, mas sim periódico, não se configurando em possibilidade de 

descampenização, mas em estratégia de manutenção da condição camponesa. Chayanov 

(1974) já ponderava que para atingir o ponto de equilíbrio entre o trabalho e as necessidades 

de consumo da família, o camponês em determinados momentos e circunstâncias destina a 

força de trabalho familiar para outras atividades, inclusive extra-agrícolas para garantir a 

subsistência da família. É, portanto, na junção das atividades no lote com às extra lote, sejam 

agrícolas ou não, que os camponeses assentados estudados por esta análise, têm buscado 

atingir o equilíbrio entre a força de trabalho e as necessidades de consumo da família, do 

mesmo modo como já indicava Chayanov (1974) para o caso russo: 

 

La familia campesina trata de cubrir sus necesidades de la manera más fácil 

y, por lo tanto, pondera los medios efectivos de producción y cualquier otro 

objeto al cual pode aplicarse su fuerza de trabajo, y la distribuye de manera 

tal que pueden aprovecharse todas las oportunidades que brindan una 

remuneración elevada. (CHAYANOV, 1974, p. 120). 

 

Assim, o trabalho acessório no caso em apreço, personificado no trabalho 

temporário ou assalariado dos assentados, existe quando o camponês percebe que este se faz 

necessário perante a ocorrência de intempéries agrícolas, excesso de força de trabalho no lote, 

casos em que há dificuldades financeiras/técnicas/infraestruturais com as lavouras ou quando 

os trabalhos empregados nas mesmas não garantem rendimentos suficientes para as 

necessidades familiares. Tais características levam os camponeses ao sobretrabalho, 

reduzindo ao mínimo das atividades internas e direcionando a força de trabalho familiar para 

fora da unidade de produção, quando os ganhos auferidos podem ser maiores (CHAYANOV, 

1974; PAULINO, 2006). Contudo, tal desvio da força de trabalho não deve ser confundido 
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com a lógica capitalista no sentido da busca pelo máximo de lucro possível, vez que, o 

objetivo da família camponesa é reproduzir-se como unidade econômica de produção pautada 

nas necessidades e, imediatamente ao alcançar o equilíbrio da relação trabalho consumo 

cessa-se o sobretrabalho (LIMA, 2009). “Em síntese o trabalho acessório do camponês [...] 

significa uma combinação técnica e econômica de otimização do uso da força de trabalho 

familiar” (SANTOS, 1978, p. 39) admitida pelos camponeses enquanto fonte suplementar dos 

rendimentos monetários insuficientes porque não implica na perda de sua condição 

camponesa. 

Este conjunto de práticas camponesas apresentadas, que possuem sua sustentação 

no território e deste negam a ordem do capital, estabelecem uma agricultura defensiva ou 

ainda criam formas de reprodução da condição de sua existência, foram entendidas, num 

passado recente, por movimentos socioterritoriais, sindicatos, partidos políticos entre outros, 

como relações atrasadas, individualistas, ingênuas, mitificadas e prejudiciais a formação da 

consciência política não contribuindo no enfrentamento ao sistema capitalista. Movimentos 

como o MST e estudiosos como Bogo (1998) afirmavam ser necessária uma “revolução 

cultural” para a superação do campesinato tradicional e transformação num novo camponês. 

O novo camponês deveria desenvolver uma consciência político-coletiva e ser capaz de 

pensar e elaborar um projeto de existência a partir de uma visão dos problemas estruturais da 

sociedade. Atualmente, alguns intelectuais e determinados membros de movimentos 

camponeses ainda entendem ser necessária tal superação da consciência camponesa para o 

prosseguimento das lutas. Contudo, os camponeses têm mostrado a sociedade que são sujeitos 

políticos que resistem à ordem dominante, constroem o seu território e a partir dali 

questionam e resistem através de práticas diversas e cotidianas a dinâmica do sistema 

capitalista. Os assentamentos estudados nesta pesquisa tem mostrado uma complexidade de 

formas de resistência utilizadas pelos camponeses assentados. Estas tem evidenciado que em 

muitos casos, a defesa e enfrentamento ao capital ocorrem de maneira mais intensa em torno 

de relações estabelecidas entre as famílias camponesas como as interações sociais de 

vizinhança, comunitárias, parentesco, compadrio do que aquelas apresentadas pelo MST. Ou 

seja, há uma resistência camponesa assentada nas forças do seu território que é para além dos 

movimentos socioterritoriais. O debate por ora apresentado se aproxima da afirmação de 

Shanin (2008) em relação à recriação camponesa na adversidade, as soluções encontradas 

para as questões e as alternativas construídas que os permitem persistir na condição de 

camponeses: 
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[...] a vida e existência camponesa é sob um grau considerável definida por 

não-camponeses, pelo governo e decisões governamentais, pelo movimento 

de fronteiras, pela mudança da natureza de regimes políticos etc. Ao mesmo 

tempo, podemos concluir que a resposta do campesinato às situações de crise 

nas quais eles são submetidos é sobretudo complexa e eles não ficam 

esperando que alguém traga a solução. As soluções encontradas para o 

problema de como permanecer camponês e assegurar a subsistência da 

família costumam ser muito flexíveis e, inventivas e criativas. (SHANIN, 

2008, p. 25). 

 

Assim, apostando na erudição do campesinato e no conjunto de resistências 

gestadas por esta classe para manutenção de seus territórios, sem desconsiderar as 

contradições inerentes a este processo, que se colocam tais reflexões, abertas a 

questionamentos e ao diálogo. Os quais permitirão aprofundar o debate paradigmático acerca 

das representações dos tipos de uso dos territórios, ou seja, as territorialidades, característica 

elementar para compreensão das disputas territoriais travadas e para ampliação das estratégias 

inversas à lógica do capital. É nessa análise da realidade que no capítulo seguinte tentar-se-á 

olhar para o território camponês no movimento entre a autonomia e a subalternidade no 

contexto da disputa por paradigmas antagônicos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

 

 

ENTRE A AUTONOMIA E A (IN)SUBORDINAÇÃO: O TERRITÓRIO 
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“A gente parece que se sente até um poco meio 

teimoso, nesta situação que tá aí hoje em dia. Todo 

mundo fica aí meio apostando só no outro lado e, 

não é fácil. Mas, é tenta de fazê arguma coisa, né? 

Procura mostra um poquinho do outro lado. Que 

também pode dá sobrevivência e não digo assim 

tanto em questão dê material, dinheiro”. 

(D. L., Comunidade Nossa Senhora Aparecida, 

Assentamento Ireno Alves dos Santos, janeiro de 

2015). 

 

 

 desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro, caracterizado 

nas últimas décadas pela territorialização do agronegócio, não 

eliminou, por completo, a produção camponesa. Esta condição deve-se, 

especialmente, à capacidade de luta do campesinato para conquista e manutenção na terra, 

assim como visualizado nas ocupações e assentamentos rurais. Secundariamente, a 

manutenção desta classe resulta da recriação contraditória de formas não capitalistas de 

produção no processo de acumulação do capital. Ou seja, o camponês brasileiro é um sujeito 

externo ao capitalismo, mas reproduzido na (in)subordinação à lógica do capital. Neste 

contexto é inegável que a tecnificação das relações de produção no campo causaram 

profundas alterações na forma de produzir dos camponeses, inclusive daqueles provenientes 

do processo de luta pela terra (assentados), levando-os em muitos casos, à submissão ao 

patamar agrícola e técnico dominante. Esta subalternidade está presente nos assentamentos 

estudados (conforme destacado nos capítulos anteriores), com a territorialidade do capital nos 

territórios camponeses, desde a produção leiteira (alguns em escala) para laticínios 

capitalistas, o arrendamento dos lotes, os cultivos de Pinus, Eucalipto, fumo e, sobretudo, de 

commodities agrícolas destinadas à exportação, em especial a soja, que são comercializados 

individualmente, associados a cooperativas agropecuárias e/ou na forma de “integração” às 

empresas capitalistas. Esta sujeição afeta a autonomia camponesa exercida em seus sítios e 

resulta na subordinação da renda da terra camponesa, seja pela compra de maquinários, 

O 
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sementes, fertilizantes, agrotóxicos ou pela comercialização da produção agrícola. Entretanto, 

a subalternidade da unidade camponesa ao capital é relativa, pois no território camponês se 

mesclam relações determinadas pelo sistema capitalista, como as expostas, com outras que as 

negam.  

Reafirma-se que os assentamentos em evidência, assim como os lotes camponeses 

destes, são entendidos como territórios (categoria política por excelência) e, enquanto tal, 

espaços permeados por relações de poder, lutas, conflitos e contradições. Isto é, os 

assentamentos estão inseridos numa permanente conflitualidade econômica, social e política 

que não se materializa, necessariamente, no processo de territorialização, desterritorialização 

e (re)territorialização do capital e do campesinato (como evidenciado no estudo de Santos 

(2014) em relação ao assentamento Fazenda Primavera no estado de São Paulo), dando-se por 

meio do controle das formas de uso do território, ou seja, controlando suas territorialidades 

como indicado em Fernandes (2009). Assim, considerando o exposto e, o fato de que para o 

campesinato, a aferição de renda monetária, embora importante para a preservação das 

condições de existência não detém a centralidade nos objetivos destes sujeitos, condição 

ocupada pela manutenção do núcleo familiar e do modo de vida específico, é que se 

apresentarão alguns elementos no sentido de compreender a hegemonia do PCA no contexto 

das disputas paradigmáticas existentes nos assentamentos selecionados.  

 

 

6.1 Disputas paradigmáticas nos assentamentos: os contornos da resistência 

 

Nos assentamentos selecionados por esta pesquisa se confrontam resistência, 

combate e adesão aos ditames do capital, conforme já exemplificado. Entretanto, a análise da 

paisagem destes territórios (embora não permita a compreensão das contradições envolvidas), 

revela a predominância (em termos de extensão de área), da agricultura executada em moldes 

semelhantes ao do agronegócio, ou seja, a hegemonia de uma lógica agrícola do capital. Esta 

supremacia de determinada forma de produção foi abordada na análise realizada no capítulo 

quatro do presente estudo, quando do debate sobre a territorialidade do agronegócio nos 

assentamentos estudados se demonstrou que este processo resulta na sujeição da renda da 

terra camponesa ao capital. Ao mesmo tempo, contatou-se que a referida relação é prenhe de 

contradições, pois os camponeses se valem da mesma para garantir as condições de sua 

existência. Compreende-se que estas práticas apontam para o território enquanto alternativa 
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defensiva para perpetuação da condição camponesa (subalternizada ao capital). Entretanto, há 

(embora ocupando área territorial menor), um conjunto de práticas de resistência (que também 

contém o seu contraditório – subordinação), que negam e se constituem em alternativas 

ofensivas ao sistema capitalista, como é o caso da agroecologia. Deste cenário, as 

interrogações que ressaltam são: por que resistências camponesas que negam o sistema 

capitalista (alternativas ofensivas) não predominam? Quais elementos que contribuem para 

esta condição de predominância do território enquanto alternativa defensiva do campesinato 

num processo de (in)subordinação ao modelo do capital? Porque os assentados, mesmo 

estando organizados e realizando diversas atividades coletivas, não conseguiram, até o 

momento, criar um conjunto de sistemas camponeses (agrícola, agroindustrial, comercial etc.) 

de modo a fugir das amarras do capitalismo? Um caminho é entender que os camponeses, 

embora sujeitos de fora do capitalismo, se reproduzem inseridos na estrutura comandada pela 

sociedade capitalista, estando submetidos às formas de exploração desta. Neste processo, 

inexiste um modelo específico (receita) de resistência camponesa, bem como, a ausência de 

linearidade desta visto as contradições que a permeiam, conforme já exposto. Outro é 

compreender que há um conjunto de contradições, disputas, conflitos, divergências e 

harmonias internas que transpassam as diversas formas de resistências gestadas nos 

assentamentos, gerando aceitações e recusas a estas, de modo que, os camponeses 

demonstram uma imensa capacidade de reconhecer e enfrentar as forças adversárias 

(independentemente da origem), as quais consideram inaceitáveis e/ou ameaçadoras à sua 

existência. 

Assim, em determinados contextos ocorrem resistências expressas em graus de 

negatividade dos camponeses à determinada forma de organização social, política ou 

econômica acarretando entraves a certas expressões de enfrentamento a ordem dominante. 

Considerando toda a questão estrutural do modo de produção capitalista em que os 

camponeses estão inseridos, mas, focalizando as questões internas é possível afirmar que o 

desenvolvimento do modelo agroecológico pode ser inserido como exemplar da conjuntura 

conflituosa que se estabelece nos assentamentos pesquisados. No decorrer do trabalho de 

campo teve-se a oportunidade, num determinado momento
65

, de diálogo com um técnico em 

agroecologia, vinculado ao CEAGRO e que presta assistência no assentamento Celso Furtado. 

                                                 
65

 Enquanto percorríamos as estradas do assentamento Celso Furtado. Tal delimitação não está posta no sentido 

de afirmar a inexistência de outras oportunidades, pois estas ocorreram em diversos momentos, pelas quais sou 

grato ao CEAGRO e a toda a equipe técnica pela possibilidade de diálogo e troca de informações. O que se 

pretende demarcar é o caráter reservado e informal da conversa, bem como, a neutralidade do ambiente em 

que esta ocorreu, fatores que permitiram um diálogo bastante franco, consequentemente, revelador. 
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Na interlocução o referido profissional apresentou alguns desafios e entraves enfrentados pela 

equipe técnica no desenvolvimento da agroecologia no supracitado assentamento. Estes 

entraves segundo o relato decorrem de experiências passadas que produziram desconfianças 

na equipe técnica, conforme se pode aferir na passagem a seguir.  

 

Aqui o início foi muito difícil. Tivemos umas bronca grande com o pessoal. 

Porque assim, quando cheguemo, eles nem queria ouvi fala de técnico, de 

agroecologia essas coisa. Demoro pro pessoal aceita conversa um pouco 

mais abertamente com a gente. Agora que temo um pouco mais confiança de 

alguns. Foi toda uma construção. Tivemo que chega e aos pouco mostra que 

somo sério e não temo vinculado com ninguém. Antes nem ouviam o que 

nóis falava. Agora uns nos dão ouvido. Outros são mais resistentes. Isso tudo 

é porque antes tinha uns técnico [Fundação Terra], contratos pelo INCRA 

pra presta assistência no assentamento e começaram com a coisa do orgânico 

e da agroecologia, só que tudo muito pro lado do interesse. Então eles dizia 

pro assentado, quando vinha algum recurso ou não, olha, você precisa de tal 

coisa pro seu lote, vai lá na loja do fulano que lá tem. Ah, precisa disso, 

daquilo e daquele outro o ciclano lá vende. Então os assentado ia, né? 

Confiava nos técnico. Só que o técnico tinha acerto com essas loja e ganhava 

por cima do que era vendido. E as loja vendia material de qualidade muito 

ruim e muito caro. Então a gente teve que fazê todo um trabalho de 

construção. Sempre falando olha você compra onde você qué. O dinheiro é 

seu, você escolhe. Isso pra nóis não importa. Aí hoje já tem um pessoal que 

tá mais dedicado, que procura a gente, que qué sabê como fazê as coisa, mas 

no início foi muito difícil. (J., Assentamento Celso Furtado, janeiro de 

2015). 

 

As experiências vivenciadas pelos camponeses são componentes indispensáveis 

na análise destes sobre as possibilidades futuras. O contexto de sucesso ou insucesso destas, 

assim como, a idiossincrasia daqueles que estiveram à frente de tentativas anteriores comporá 

o imaginário de projeção camponesa das atividades futuras. Desta forma, oxigenam-se 

concordâncias, discordâncias, conflitos e rejeições, sobretudo, entre assentados em geral, 

equipe de assistência técnica e lideranças dos assentamentos, ora determinadas pelo contexto, 

ora por motivações pessoais, as quais afetam diretamente a organização e aceitação de 

determinadas práticas pelos camponeses. Embora se saiba da diversidade de pessoas 

existentes nos assentamentos e que estes, assim como o restante da sociedade estão sujeitos a 

ação de intencionalidades duvidosas, não se trata aqui de uma espécie de julgamento das 

atitudes das lideranças, assentados em geral ou da equipe de assistência técnica, apontando 

quem está com a “verdade”, mas mostrar que internamente nos assentamentos, as relações são 

conflituosas e desencadeiam uma série de questões que levam a um grau de negatividade a 

determinadas propostas ou a quem à esta propondo. A frase de um camponês assentado no 

Ireno Alves dos Santos ao falar sobre suas experiências em relação ao PAC e a CACIA expõe 
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o descontentamento com o tipo de política adotada pelas lideranças do assentamento que, 

segundo ele, privilegiou algumas empresas e pessoas em detrimento da coletividade dos 

assentados: “Então é o que veio pra nóis. O refugo das coisa. E o dinhero desapareceu”. (D. 

C., Comunidade Arapongas, Assentamento Ireno Alves dos Santos, dezembro de 2013). Nos 

trechos adjacentes extraídos da entrevista com o mesmo camponês, a insatisfação é 

manifestada de maneira mais profunda, inclusive, com o resgate do conhecimento empírico 

sobre a tentativa de cooperativismo, a partir do MST, que existiu na região. 

 

Não é só lá em cima que dá os robo grande. Aqui em baixo, aqui nos 

pequeninhinho também da as coisa. É ruim. A gente vai ficando, 

desacreditado desses tipo de coisa. Cooperativa memo, eu não associo numa 

cooperativa, mais, nem que quera. Tinha uma tal de COAGRI, uma veiz. 

Nóis fumo sócio daquela bendita da COAGRI. Vinha tudo através da 

COAGRI. Nóis pegava o que eles queria dá. Já vi isso desde o começo do 

assentamento. Vi isso a dezessete ano atrás. Sempre foi assim oh! Os recurso 

vinha via COAGRI e daí eles passava o que queria. A CACIA foi um 

melhoramento da COAGRI. Mas, na verdade, os chefe é tudo os mesmo. 

Não muda muito. Muda um ou outro assim, mas o comando vem de lá igual. 

[...] Que nem o dono da Eletrocenter, que hoje é a maior material de 

construção do Rio Bonito. Esse era um pé de chinelo lá de Nova Laranjera, 

pra frente de Nova Laranjera ainda um poco. Não tinha nada. Ele construiu 

essa lojinha de coisa, começo explora os assentado, se enfio junto com a 

COAGRI e com o movimento. E começo a fazê assim: só ele vendia pros 

assentado. E daí uma coisa que valia um real ele vendia por dez e você tinha 

que compra naquela loja. Não podia ser em outra. Tinha que se ali. Vinha a 

licitação pra duas três loja, aquelas duas, três ganhava. Daí superfaturava o 

preço lá em cima e te vendia um material de mal qualidade. [...] [O que 

aconteceu com a COAGRI?] A COAGRI faliu. [Porquê?] Aí foi o borso 

grande, né? O presidente da COAGRI eu conheci ele de chinelo de dedo que 

nem eu ando por aí. [...] Não tinha nada. Quando ele saiu de Nova Laranjeras 

ele saiu com uma carreta de maquinário, dois trator traçado, um trator de 

esteira e uma carreta de mudança e a fazenda no Mato Grosso. Tudo tirado 

da COAGRI. Limpo a barraca de quitanda. E era uma cooperativa que era 

pra ajuda os assentado. Ajuda ma demora. Fazia o cara gasta o que não 

devia. Compra o que não precisava, a porcaria deles lá e não podia gasta um 

real fora. Só ali. Mas é claro, levanto. Fico uma super cooperativa.Vinha 

recurso do governo, vinha no seu nome, mas era só ali que você gastava. 

Que nem eu te falei já hoje. Daí ela levanto, fico a maior cooperativa quase 

da região. Comprava o que aparecia. Na época, tinha cinco, seis carreta, 

trator de esteira, tinha acho que uns quatro ou cinco, trator de pneu nem sei a 

quantia e aquelas seiscentos e oito, era amarelo de seiscentos e oito aí. Tudo 

da cooperativa. Em poco tempo desapareceu tudo. [...] Você vê, aqui, 

quando veio o primero recurso nosso. Foi descontado de cada família 

quatrocentos e quinze real. Novecentas e trinta e quatro família, quatrocentos 

e quinze real, isso a dezesseis ano atrás, era dinheiro, pra construi esse 

barracão que você viu ali [barracão na comunidade Arapongas] e um outro lá 

em baixo [barracão na comunidade da sede]. E até hoje, esses dois barracão, 

os cara tem o mercado, mas eles paga, ao invés de paga pra comunidade, 

porque é nosso, paga pro MST o aluguel dessas coisa ali. Pro MST não. Pra 
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dois cara que mora em Laranjera que diz que é do MST e recebe aluguel 

disso dali. O Fulano
66

 e mais o Sicrano* que recebem o aluguel desses dois 

barracão. (D. C., Comunidade Arapongas, Assentamento Ireno Alves dos 

Santos, dezembro de 2013). 

 

A constituição de cooperativas de assentados, assim como a COAGRI
67

, é um 

instrumento de luta e resistência dos camponeses. A fundação da COAGRI ocorreu em 

outubro de 1993, mas a sua história está inserida no contexto da realidade da região Centro-

Sul do Paraná, tendo início com as discussões travadas em torno da organização dos primeiros 

assentamentos rurais da região já na década de 1980 (FABRINI, 2002). Assentado num 

modelo de gestão empresarial, a COAGRI se constituiu numa Cooperativa de Prestação de 

Serviços (CPS), num contexto de busca de alternativas às dificuldades encontradas pelo MST 

na implantação das Cooperativas de Produção Agropecuária (CPAs), assentadas na 

coletivização das terras. Para Fabrini (2002) a formação da COAGRI insere-se na concepção 

de intensificação da cooperação nos assentamentos rurais e na consideração, pelo MST, das 

cooperativas como o principal instrumento para desenvolvimento de ações coletivas. O autor 

salienta que para o MST, o desenvolvimento de cooperativas nos assentamentos era 

considerado como forma de desenvolver as forças produtivas e incluir os assentados no 

mundo da mercadoria, criando condições para inverter o ordenamento social regido pelo 

capital. Assim, a organização das cooperativas vinculadas ao MST, implica na ideia de 

prioridade à organização da produção e das questões de ordem econômica, embora esta 

dimensão não seja única, e, em muitos casos, a eficiência política e de organização dos 

assentados se sobressaem à viabilização da produção (FABRINI, 2002). 

O relato do camponês, citado anteriormente, evidencia a dimensão econômica e 

política adquirida pela experiência organizativa em torno da COAGRI, assim como em igual 

proporção, as divergências internas e a decepção com a forma de administração, sobretudo, 

porque questões ali implantadas fogem ao mundo e a racionalidade camponesa em detrimento 

do privilégio da dinâmica do mercado. Isto se reverbera nas formas organizativas nos dias 

atuais (como exposto pelo assentado no trecho em ênfase) e, via de regra, são relacionadas a 

deliberações pessoais escapando às compreensões o contexto econômico, político e social em 

que a COAGRI ou “novas” formas de resistência foram/são planejadas e inseridas. Apesar 

                                                 
66

 Considerando que se trata de uma acusação que pode vir a denegrir a imagem das pessoas citadas, prejuízos 

morais ou “represálias” a quem citou e que não há provas sobre a veracidade de tais denúncias, assim como, 

tal investigação não é a finalidade do presente trabalho, optou-se metodologicamente, pela substituição dos 

nomes mencionados por uma designação genérica ou uma letra. Tal atitude será encontrada noutros casos 

semelhantes, devidamente identificados com um * (asterisco). 
67

 Para uma leitura profunda do processo de cooperação no MST e o caso da COAGRI ver Fabrini (2003). 
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dos problemas inerentes e contraditórios que dissociam a atuação das formas organizativas de 

luta e resistência, do projeto que determinara o seu conteúdo, é importante destacar que a 

partir da COAGRI, segundo Fabrini (2002), ocorreram redefinições territoriais nos 

assentamentos rurais da região, tais como: a ampliação dos cultivos, fortalecimento da luta e 

criação de uma rede comercial de grãos, principalmente. O autor frisa também que a 

cooperativa se constituiu numa forma de potencialização e territorialização da luta camponesa 

nos assentamentos rurais, bem como de intervenção política na sociedade. Acrescenta-se a 

criação de infraestrutura por meio da captação e alocação de recursos oficiais para a reforma 

agrária que serviram para ampliação das lutas camponesas na região e no estado. 

Imerso a este cenário de contradições e entraves que consubstancia a formação 

dos territórios camponeses pertencentes ao recorte analítico deste estudo, o depoimento de 

outro camponês, este assentado no Celso Furtado, que também revela desentendimentos e 

discordâncias com a postura de determinadas lideranças do movimento e do assentamento é 

oportuno, pois, eivadas de conteúdo pessoal recorrentemente são defrontadas e obstam o 

desenvolvimento de determinadas atividades, ao mesmo tempo em que, se constituem 

enquanto resistência. 

 

O A* é da direção [Do movimento, acampamento e do assentamento]. Ele 

trabaiava lá na CREHNOR, né? Ali é grupado, né? Quem puxo memo a 

CREHNOR, vem do Rio Grande do Sul, né? A CREHNOR é de lá. De lá de 

Porto Alegre. Ela veio pra Laranjera, se instalo, ma quem troxe, né? O 

movimento. O movimento já traz, com ideia de outros ganha. Entendeu? 

Aqui daí é a máfia, ali um puxa pra um lado e o outro pro outro. O Fulano* 

era da.... O Fulano*, o Sicrano*, viu fala, né? O Sicrano*, ma conversa, 

aquele lá é advogado. O Fulano* veio, não tinha nada. Nóis recém tava ali 

[acampamento]. Daí saiu o acampamento, porque o acampamento dá muita 

renda pra esses cara. Isso daqui dá muito dinheiro pra eles. [Como assim?] 

Porque tudo que a direção reúne aqui, do povo, eles ganham uma partilha pra 

trabalha pro povo lá, entendeu? Mas daí vai montando pra três, quatro. Aí o 

cara enrica, né? E não vem tudo o que eles prometem assim, pra gente. Não 

é assim. Óh! Tem muito desvio de coisa. É cesta básica é coisarada que 

vinha, né? De carreta, daí chegava lá em Laranjeira, chegava meio pacote 

pra nóis. [em Quedas do Iguaçu]. E onde que tava o resto? Daí a COAGRI 

ali, tinha os mercadão onde ficava tudo ali. E daí tinha gente que tinha 

partilha também daqui de dentro [assentamento], né? Tinha que se da 

direção, né? Otros não... [...] Aí alguns da direção foram trabaia ali 

[CREHNOR]. O Fulano*, o Beltrano*. Hoje o Beltrano* é advogado. Se 

formo, né? Pelo movimento. Nóis paguemo pra ele se forma, pra ele ganha 

dinheiro, né? Em veiz de ajuda, ele ajuda tira. Daí o que acontece. Óh! O 

Fulano* hoje ele tem um mercadão hoje em Nova Laranjeira. Hoje o 

Fulano* tem um mercado lá, é vereador em Nova Laranjeira. Então... [...]. 

Tem aquele outro o C*. Aquele C* até o carro dele eles queimaram no Silo 

ali. Se vê, o cara nunca entro dentro de um acampamento e daí chega ali o 

lote dele contemplado e quatrocentos excedentes. Mas o povo se revolta, né? 
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Nunca vê a cara do cara, daí o cara é contemplado. Imagina se o cara não vai 

dá vontade de mata um cara desse. Tem pai de família ali oito ano comendo 

mandioca e feijão e o cara só numa boa lá, né? Trabaiando, só na panca, 

carinho prá lá e pra cá. Ele era acho que técnico, agrônomo, arguma coisa 

assim. Ele é agrônomo. O cara vinha ali dizê que, quem tá na lista aí é o C*. 

Contemplado. Meu Deus do céu. A turma meteram fogo no barraco dele, 

queimaram o carro dele. Eles tiraram ele daí pra fora senão as turma tinham 

matado ele. (I. D. Comunidade Dez de Maio, Assentamento Celso Furtado, 

setembro de 2013). 

 

Considerando a importância que a organização no MST possui em relação à 

conquista da terra e na proposição de práticas agrícolas que negam o modelo hegemônico, 

pondera-se que, embora haja exageros e incoerências no relato anterior, testemunhos similares 

carregados de descontentamento foram obtidos em todos os assentamentos em investigação, 

fator que (sem entrar no mérito do juízo pessoal) se constrói enquanto entrave às estratégias 

ofensivas e de negação ao sistema agrícola do PCA. Neste âmbito, a fala de um assentado que 

desde o acampamento participou enquanto membro da direção do movimento, apontando o 

motivo que culminou na sua decisão pela desvinculação das funções relativas a organização 

coletiva é bastante pertinente para entender o enredo de dissonâncias que se manifestam nos 

assentamentos. O relato aponta desentendimentos com outras lideranças e técnicos da ATER 

quanto à forma de gestão e atuação de uma associação criada com a finalidade de possibilitar 

a comercialização de pepino com uma empresa de hortifrutigranjeiros da região. 

 

Numa certa época tinha os técnico da COOPERIGUAÇU dando assistência 

ao PAC, né? E tinha um coordenador ali que só ponhava minhoca na cabeça 

dos produtor, né? Daí ele invento que o pepino dava dinhero a doidado. E dá 

dinhero, o pepino, mas isso dentro de uma certa organização, né? E saiu 

ponhando nos assentado aí. Oh! Prantá pepino e prantá pepino. Daí os 

agricultor começaram o plantio de pepino, né? Começaram a se prepara pra 

pranta o pepino e tudo. Daí ele veio e propôs: oh! Tem que fazê uma 

associação, porque daí a Cantu [empresa do setor horti-fruti com sede no 

município de São Jorge do Oeste e que hegemoniza o mercado regional] 

pega. Mas tem que te uma associação. Formamo uma associação, home! 

Com CNPJ, com inscrição estadual, mas uma associação grande memo, 

sabe? E, infelizmente, lá na discussão me ponharam eu de presidente. 

Quando eu assumi de presidente, quando fechemo a associação, legalizemo, 

ele apareceu com uma dívida de cinquenta e três mil real. Pra associação. De 

arame, por exemplo, pra estalera o pepino. Porque daí dá pra produzi o 

pepino estalerado, né? Produz mais, né? De arame, caixa d’água, mangueira 

de cotejamento, é... meu Deus do céu, tudo quanté coisinha que precisava 

pra uma produção de pepino, ele compro tudo pra repassa pros produtor. Daí 

me assusto, né? E daí tinha um prantio de maracujá também, orgânico dentro 

do assentamento, mas era uma outra discussão com a firma lá de 

Prudentópolis. Ai ele queria inclui o trabalho, a despesa do maracujá 

também nessa associação. E daí eu me assusto quando ele veio com aquela 

dívida de cinquenta e três mil. E daí, nóis sentamo pra discuti isso dali. E daí 
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fomo vê se a CREHNOR conseguia financia os produtor. Fomo fazê o 

levantamento dos produtor, de setenta produtor, cinco não tava inadimplente. 

O resto tudo inadimplente, não conseguia financia. Home do céu, deu um 

quebra cabeça. Daí sentamo e dizemo oh: fica a cargo dos técnico entrega 

pros produtor isso aí então. E vamo tenta da a vorta por cima. Home do céu, 

eles chegavam num produtor, nem oiavam se a área dele era viável pra 

pranta pepino, se ele tinha água, se ele tinha mão de obra. O pepino precisa 

mão de obra, isso tudo é técnica, né? Se um técnico vem aqui na minha 

propriedade, e me diz: ah, você prante pepino aqui, se eu não tenho água, 

não tenho nada, como é que eu vô pranta pepino? E eles se enfiavam. Daí, de 

setenta produtor, vinte produziu. E nóis correndo, daí, pra da a vorta nessa 

dívida e tudo. Home do céu, e daí ainda por cima eles começaram a me 

persegui, daí? Os pessoal da ACAMF, né? Daí eu peguei, pedi dimissão e 

falei: nóis tinha cheque assinado pá paga essas coisa, né? Cheque assinado. 

Lá fora com a dívida, né? Daí eu reuni todos da ACAMF e os técnico e os da 

nova associação, APARDE que chamava a associação. I expriquei o 

caminho dos boi. Disse: oh! O negócio é o seguinte: eu entrei pensando nu 

assentado, agora, tecnicamente foi um desastre, que ninguém sento pra 

discuti, pra fazê essa dívida. Isso ninguém. Quando foi criado a associação, 

isso veio goela a baixo, essa dívida. E do maracujá ele queria que pagasse 

até os buraco, que fazia assim com o trato pra pranta os maracujá. Eu barrei. 

Barrei de veredo. Digo, não. Eu sô o presidente e agora, de hoje em diante, 

só vem coisa discutida pra dentro da associação. Daí eu falei, digo foi 

tecnicamente que a associação tá nessa situação. Nóis tava com quarenta e 

poucos mil de dívida ainda pa paga. Tinha produzido bastante pepino esses 

vinte produtor, mas daí os outro não produziram pra paga a dívida. E daí 

esses produtor pagaram as dele e queriam receber o que sobrava pra eles, o 

que tinha direito deles. E o pessoal da Cantu lá, viram que a gente ia lá todo 

dia discuti com eles e tudo, eles davam uma mão, ajudavam. O contador 

também me ajudava cem porcento também. O piazão que eu peguei pra 

coordena o puxo de pepino. Peguemo uma camionete do movimento lá. 

Aluguemo uma camionete do movimento pra puxa esses pepino tudo, paga 

motorista, home do céu, era um rolo dos cão. E eu vivia com a cabeça desse 

tamanho, assim cara. E sabendo que era tudo uma coisa que mal organizada 

tecnicamente. Maioria do fracasso foi tecnicamente, né? Daí eu chamei eles 

e falei. Digo oh: to pedindo dimissão. Tem cheque assinado. Eu assinei e o 

meu tesoureiro assino esses cheque. Ai de vocês deixa eu me incomoda uma 

vírgula por causa disso. To passando a associação, achem o presidente que 

vocês quisé. Mas só to dizendo pra vocês e falei, digo: é tecnicamente vocês 

não tiveram capacidade pra chega num produtor e vê que o produtor tinha 

mão de obra, tinha água pra produzi. E dá assistência. E sabê qual é o 

medicamento que passava no pepino. Isso foi o fracasso da associação. E daí 

falei pareio tudo, né? Os da ACAMF tudo, aí falei tudo. Oh! Ai de vocês 

fazerem o meu nome, eu toca de fazê uma viagem pra i responde arguma 

coisa dessa. Que daí vai tudo vocês. Que daí sabiam, né? Que eu sabia do 

contexto geral da coisa, né? Digo: vai tudo vocês. Vai técnico, vai ACAMF, 

vai tudo po pau. E eu to me afastando e vô trabaia no meu lote, bem 

quetinho. Só peço pra vocês que não deixe o meu nome padece. Daí me 

afastei, daí não fui mais em coisa nenhuma, nada. (M. S., Comunidade Alto 

Alegre, Assentamento Marcos Freire, dezembro de 2013. Grifo nosso). 

 

Na narrativa exposta, a necessidade de formas organizativas coletivas que 

beneficiem os assentados contrasta com o desgaste de um conjunto de desacertos políticos 
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internos que culminam com o afastamento, do camponês citado, dos cargos diretivos e 

organizativos. Destaca-se na passagem a simbiose existente entre os aprendizados da 

organização coletiva (técnico, político e econômico) forjados no processo de luta, com um 

conjunto de saberes e valores elaborados historicamente que transpassam a esfera econômica-

produtiva e possuem valiosa importância constitutiva deste sujeito: qual seja, a garantia de 

manutenção de sua integridade moral. Trata-se de uma defesa da honra moral e ética 

camponesa que se levanta enquanto resistência às formas que não condizem com sua 

concepção de mundo. Porém, se por um lado o camponês da citação anterior se afastou de 

determinadas atividades diretivas e organizativas que propunham e executavam formas de 

resistências, por outro, as forças foram canalizadas para seu lote, onde a partir de uma 

concepção crítica sobre o modelo dominante na agricultura, estabelece processos em vista da 

transição agroecológica. Contudo, o que move este processo não é uma relação econômica, 

mas a ética calcada num nexo harmonioso com a natureza e, sobretudo, no bem estar familiar, 

conforme exemplifica: “[...] a gente tando nessa linha e tando peleando, pelo menos a famía 

da gente e aquilo que a gente vai, consegue vende arguma coisinha pros otros, sabe? É uma 

coisa limpa, sabe? Que não tem agrotóxico. Esse é o lema, né?” (M. S., Comunidade Alto 

Alegre, Assentamento Marcos Freire, dezembro de 2013). Assim, as formas de enfrentamento 

camponês ao capital, forjadas a partir da organização coletiva nos assentamentos rurais 

analisados, estão imersas no conjunto das relações sociais destes grupos. De modo que, às 

relações sociais que marcam as formas de organização política, econômica e social, 

imbricam-se construções históricas, empíricas e simbólicas que servem para explicá-las, 

justificá-las e regulá-las.  

Acrescenta-se a este cenário de entraves ao desenvolvimento de práticas ofensivas 

ao modelo hegemônico do capital para a agricultura, o desconhecimento e a desconfiança por 

parte dos camponeses, das alternativas propostas. Isto foi percebido em relação à 

agroecologia. Muitos camponeses realizam grande parte de seus cultivos, destacadamente os 

destinados ao autoconsumo, em sistema semelhante à produção agroecológica/orgânica, ou 

seja, utilizando matéria orgânica produzida no próprio sitio, não aplicação de agrotóxicos, 

emprego de sementes crioulas entre outras técnicas acumuladas secularmente, porém, sem se 

utilizar da terminologia científica e moderna criada. Outros ao serem questionado sobre se 

praticam a produção agroecológica frequentemente respondiam: “A minha horta e as coisas 

para o consumo da casa é tudo agroecológico. Não ponho um pingo de veneno”. (M. L., 

Comunidade Arapongas, Assentamento Ireno Alves dos Santos, dezembro de 2013). Também 
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nos diálogos travados a campo se constatou a corrente confusão entre os assentados de que o 

sistema PRV é sinônimo de agroecologia, bem como, a associação de que somente a produção 

de hortaliças é agroecológica ou orgânica. “[O senhor faz cultivo agroecológico?] Não. 

Produção de verduras não dá muito certo por aqui. Se morássemos perto duma cidade grande 

quem sabe, né?” (P. R., Comunidade Nossa Senhora Aparecida, Assentamento Celso Furtado, 

outubro de 2013). Tal desconhecimento gera insegurança no “novo” que ora se apresenta. A 

respeito disso é ilustrativo o relato de um camponês, que atualmente possui seu lote 

certificado como agroecológico, ao explicar a desconfiança inicial dos demais assentados 

acerca do processo que ele estava obstinado a se dedicar.  

 

No começinho aí, teve gente que me falou, diz ih! Você vai lida com o leite 

orgânico pode termina com tudo que ocê tem em roda da casa aí. Pode 

termina com porco, com galinha, com tudo. Digo porquê? Não, não, os 

técnico não vão aceita, porque não sei o quê, não sei o quê. Digo: mais meu 

Deus do céu! Se cada qual dos bichinho tá no seu lugar, nem um incomoda o 

outro, nada a vê. Dito e feito, né? (A. S., Comunidade Nova Conquista, 

Assentamento Ireno Alves dos Santos, janeiro de 2015. Grifo nosso). 

 

Reafirma-se a existência, nos assentamentos, de iniciativas à promoção e ao 

conhecimento da agroecologia, como já pontuado em passagens anteriores deste estudo. 

Porém, estas também possuem limites e são influenciadas por um conjunto de fatores de 

ordem pessoal, técnica, econômica, política etc. Estes fatores somados aos descritos 

anteriormente e a outros elencados nos capítulos quatro e cinco (uso extremo de venenos por 

vizinhos, arrendatários, questão familiar, lógica interna etc.), influenciam negativamente o 

desenvolvimento de um modelo agrícola diferenciado e ofensivo às normas do padrão 

agrícola dominante. Portanto, o que se extrai é a complexa e contraditória realidade em que os 

assentamentos rurais estão inseridos em que territorialidades de dominação e territorialidades 

de resistência se imbricam dialeticamente no contexto da reprodução da existência 

camponesa. 

 

6.2 Território enquanto alternativa defensiva e território enquanto alternativa ofensiva 

 

Considerando o exposto, seria possível dizer que nos assentamentos selecionados 

o território camponês enquanto alternativa defensiva se sobrepõe ao território enquanto 

alternativa ofensiva ao modelo do capital? Mesmo observando a predominância de 

alternativas defensivas (assinalada no início do item anterior), tal afirmação acarretaria na 
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perda do movimento da realidade e da relação dialética em que a classe camponesa constrói as 

condições de sua existência. Pois as alternativas defensivas criadas, na maioria das vezes 

subalternizadas, são também ofensivas ao ponto que se constituem em possibilidades de 

existência do campesinato no sistema do capital. Ou seja, a própria autonomia camponesa 

(relativa) pode estar contida na sua subalternidade ao capital. Nesse sentido e considerando a 

extração da renda camponesa no processo de subordinação de sua produção é importante a 

compreensão de que “Quem cultiva e como cultiva é tão importante como o que cultiva e 

onde cultiva” (GARCIA JR., 1989, p. 25), pois o camponês, diferentemente do capitalista, 

leva em consideração outros elementos e não somente o lucro. Enquanto que o capitalista 

migra sempre para o ramo produtivo que dá mais lucro o campesinato segue uma lógica 

interna, isto é, a decisão sobre o que cultivar não está calcada no mercado. Trata-se de uma 

lógica interna determinada por um conjunto de fatores, como por exemplo, o adoecimento de 

um membro da família, como o ocorrido com um camponês assentado no Ireno Alves dos 

Santos, que relata os motivos que o levaram a mudar da pecuária leiteira para a lavoura de 

soja como atividade estruturadora em seu lote. 

 

Até agora eu tava só mexendo com as vaca de leite. Eu prantava só pra fazê 

silage. Eu não prantava roça pra vende. Tanto que faiz, acho que seis ano 

que não vendo um caroço de nada. Só o leite mesmo. Eu prantava só pra fazê 

silage. Era dois alquere aí, dois silo ali. Dois alquere era pra trata as vaca. 

Mais agora o médico proibiu de levanta cinco quilo. Nada, nada porque duas 

vez foi sofrido, então qualquer coisa pode arrebenta e... Daí ele falo: oh, 

você, serviço de roça, ele falo, cabo. Falei: mais oia! Mais o trator faiz. Aí 

vamo fazendo, Aí pago pros outro fazê, porque a gente não tem maquinário. 

[...] Eu prantei soja foi só esse ano. Só por causa do pobrema do coração, 

porque senão não tinha, era mio. Já tinha até comprado a semente e tudo e 

fui lá e devolvi a semente de mio e peguei a de soja. Essa daqui a ceifa vai 

ali e colhe, a prantadera vem ali e pranta, limpa e eu não ponho a mão em 

nada, né? Já o mio tem que por a mão na massa, não tem jeito, né? [Para 

fazer a silagem]. Precisa de gente pra me ajuda ali e tem que tá 

esparramando, arrumando, sovando, né? Então, dá bem mais serviço que a 

soja. (D. C., Comunidade Arapongas, Assentamento Ireno Alves dos Santos, 

dezembro de 2013). 

 

A flexibilidade intrínseca à classe camponesa é marca de todo esse processo da 

construção das condições de existência que, embora necessite da produção, dos fatores 

econômicos para a sobrevivência, não é regido por esta esfera. Tal flexibilidade que resulta 

num conjunto de práticas e estratégias continuamente reformuladas visando à manutenção 

familiar, também pode ser conferida no relato de um casal de camponeses do assentamento 

Celso Furtado: “Aqui nóis já vendemo na fera, entremo no turismo rural. No PAA. Entrei no 
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orgânico. Já peguei o selo orgânico. Só que não teve apoio assim, nenhum. Só exigência, 

exigência e apoio nada, né? Daí ....” (A. G.; M. G. Comunidade São Jorge, Assentamento 

Celso Furtado, janeiro de 2015). Neste contexto, torna-se necessário ainda, a compreensão de 

que a produção camponesa ultrapassa os limites da mera produção agropecuária, pois a ela 

está implícito um conjunto de relações econômicas, políticas, sociais, religiosas, culturais e 

tantas outras, intrínsecas ao conceito de camponês e que engendram a reprodução destes. 

Conforme qualificado por Fabrini (2002, p. 210. Grifo nosso), “A produção camponesa não é 

apenas uma forma de produção agropecuária, seja ela eficiente economicamente ou não. É 

mais do que produção agrícola. É uma forma de produzir e reproduzir a sua existência 

enquanto sujeitos no processo social”. É nesta perspectiva em que, a manutenção do equilíbrio 

familiar vem em primeiro plano (conforme se averigua no trecho subsequente), que os 

territórios camponeses em evidência vêm sendo construídos. 

 

Principalmente que nem pra nóis que começemo do zero. Na pura da loca, 

deu na cabeça, oia, de hoje em diante não imo mais usa veneno em parte 

nenhuma e deu o que dé e vamo enche de capim e pronto. Né? Sem 

orientação do seu ninguém. E graças a Deus se demo bem, né? Tá dando 

bem pá enquilibra, né? (A. S., Comunidade Nova Conquista, Assentamento 

Ireno Alves dos Santos, janeiro de 2015. Grifo nosso). 

 

A manutenção do equilíbrio familiar insere-se num conjunto de formas cotidianas 

de resistência dos camponeses que precisam ser consideradas nas análises destes sujeitos. 

Estas, mesmo quando subordinadas, se contrapõem ao sistema dominante na reprodução da 

existência camponesa. Assim, há um conjunto de lutas pacientes e silenciosas do campesinato, 

muitas vezes ignoradas, que se apresentam enquanto possibilidades de existência desta classe. 

Estas, conforme advertido por Scott (2011), são lutas prosaicas, porém constantes, que opõe o 

campesinato àqueles que procuram extrair-lhe a renda, sejam na forma de alimento, juros, 

impostos ou trabalho. Scott (2011) apresenta ainda um exemplo bastante elucidativo acerca 

das formas ordinárias de resistência camponesa: 

 

Da mesma forma que milhões de polipoides antozoários criam, sem 

planejamento e organização [willy-nilly], um recife de coral, assim também 

milhares e milhares de atos individuais de insubordinação e evasão criam sua 

própria barreira de recife econômica ou política. (SCOTT, 2011, p. 227). 

 

Portanto, a linearidade definitivamente não é a marca da resistência camponesa, 

ao menos nos territórios analisados neste trabalho. É preciso entender que conjuntamente as 
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formas organizadas coletivamente que privilegiam o enfrentamento estrutural à ordem social 

vigente, há um conjunto de formas corriqueiras de resistência. Ambas são portadoras da 

autonomia, mas também da (in)subordinação. Entendê-las, é apreender o que grande parte dos 

camponeses assentados tem feito para defender seus interesses da melhor forma que 

conseguem fazê-lo. Trata-se de compreender que embora a obtenção de renda monetária seja 

importante para a manutenção do campesinato na terra, não é a simples situação econômica 

que os move. Há outros fatores, externos à lógica econômica que se constituem em estratégia 

ou fortalecem um conjunto de estratégias na garantia da existência camponesa. Dentre os 

quais se destacam o círculo familiar e comunitário. Não se trata de algo reproduzido apenas 

na esfera da cultura, pois nos territórios analisados, há evidências (já apresentadas) de que 

estes elementos movem os camponeses a se relacionarem aos ditames do capital das mais 

variadas formas, seja enfrentando, subordinando, se (in)subordinando, ou criando práticas 

mais autônomas, enfim, adequações para assegurar permanências. Por isso, é preciso sempre 

considerar o projeto histórico do campesinato, o qual: 

 

[...] procura na terra mais que a renda, mas a concretização de um modo de 

vida pautado na autonomia do trabalho e na reprodução social delimitada 

pelos profundos vínculos familiares e comunitários, o que lhe permite se 

colocar no mundo de forma completamente diversa daqueles que vivenciam 

a alienação do trabalho. (PAULINO, 2012, p. 32). 

 

É nesse sentido que, nos territórios em estudo, identificou-se que formas de 

resistência ofensivas ao modelo agrícola do capital, como a agroecologia, por exemplo, tem se 

solidificado apenas onde atende as demandas internas do grupo familiar. Ou seja, nos lugares 

em que tal prática condiz com a dinâmica própria da família camponesa, a partir da qual, as 

decisões sobre as melhores formas de intervenção no sítio são tomadas. Portanto, 

considerando a agroecologia enquanto principal alternativa ofensiva ao modelo do capital 

encontrada nos assentamentos analisados e que esta implica na negação da subordinação da 

renda camponesa (como apresentado no capítulo 5), para o campesinato, o caráter econômico 

é somente um dos elementos no cenário analisado. O relato de um assentado no Ireno Alves 

dos Santos, ao responder por que optou pela agroecologia corrobora com a compreensão 

mencionada: “O objetivo maior é até preservar a questão da saúde, né? Saúde da gente memo. 

Saúde animal. Se livra um pouco desses veneno”. (D. L., Comunidade Nossa Senhora 

Aparecida, Assentamento Ireno Alves dos Santos, janeiro de 2015). 
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Outro aspecto importante a considerar é que mesmo subordinados aos ditames do 

sistema capitalista, os camponeses não são meros trabalhadores para o capital como afirmado 

por Wanderley (1985). Isto é, o espaço ocupado por esta classe não se restringe àquele criado 

pelo capital, como se a existência futura daquela estivesse vinculada às determinações do 

capitalismo. Os assentamentos analisados pelo presente estudo são provas de que os 

camponeses são determinantes na construção de seus territórios e que a subalternidade a que 

são levados insere-se, na maioria dos casos, num processo de insubordinação na reprodução 

das condições de sua existência. Assim, considerando os avanços e refluxos nas formas de 

resistência camponesa e a ocorrência em maior grau da territorialidade do capital no território 

camponês, compartilha-se das advertências de Shanin (1980); Martins (1979; 1981); Oliveira 

(1987); Fabrini (2002); Paulino (2003); Almeida (2003) e Fernandes (1994; 1999; 2013a), 

para os quais, o capitalismo não tem o poder de reproduzir o conjunto das relações em 

uníssono à sua lógica. Para tanto, interpretar a essência de tais fenômenos a luz da categoria 

contradição indissociável ao movimento da realidade é precípuo para a compreensão de que a 

permanência do campesinato não está subjugada a aceitação e integração a dinâmica 

capitalista como propalado pelos teóricos do paradigma do capitalismo agrário. 

Admitindo as contradições inerentes ao campesinato e ao modo de produção 

capitalista, refletidas na construção dos territórios analisados por este estudo e, reconhecendo 

que a diversidade é subjacente ao conjunto de formas organizativas no campo, cada qual rica 

em especificidades, considera-se fundamental a compreensão de que apesar de todos os 

imperativos inerentes a territorialidade do capital, os camponeses continuam donos de seu 

tempo e território, sendo que as estratégias de produção econômica e reprodução social são 

mais amplas, assentadas numa infinidade de artifícios econômicos e políticos externos as 

relações capitalistas. Inserem-se entre estas a produção para autoconsumo familiar, ajuda 

mútua, produção agroecológica, trabalho familiar, associações diversas, costumes e tradições 

camponesas, entre outras, que possuem como finalidade central a reprodução do grupo 

familiar e não o lucro e a acumulação. Trata-se, portanto, de um emaranhado de estratégias 

adotadas de acordo com as condições internas mais apropriadas, em que, paralelamente a 

determinada atividade estruturante se articula um conjunto de outras igualmente importantes. 

É justamente este arranjo presente no território camponês que remete ao entendimento deste a 

partir da “lógica da complementaridade” (PAULINO, 2003), ou seja, de uma combinação 

entre variadas estratégias em que determinada atividade assume caráter estruturador 
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remetendo as mais diversas trajetórias: sejam de autonomia ou de subalternidade que 

contraditoriamente garantem a resistência.  

Nessa acepção, as diversas atividades existentes nos assentamentos sujeitas à 

territorialidade do capital, embora tendam a reproduzir a diferenciação do espaço geográfico, 

de forma alguma podem ser excluídas do conjunto em razão de que as mesmas se inscrevem 

igualmente no contexto das combinações existentes no território camponês. Assim, ao posto 

que na lógica da complementaridade invariavelmente a hierarquia de certa atividade não pode 

ser confundida com primazia, pois se “individualmente se diferenciam, no conjunto 

manifestam uma articulação que revela a própria lógica de reprodução camponesa”. 

(PAULINO, 2003, p. 193). Nisto reside à impossibilidade da análise compartimentada do 

território camponês, pois neste se materializam um conjunto de estratégias orientadas por uma 

racionalidade que parte da família para a terra, da avaliação subjetiva das necessidades do 

núcleo familiar, de modo que a produção e o trabalho são organizados a partir da experiência 

histórica e conduzidos de forma a proporcionar o equilíbrio na manutenção das necessidades 

familiares. Considera-se, portanto, que a subordinação à territorialidade do capital analisada 

no contexto das condições de reprodução da existência camponesa permite aos camponeses a 

possibilidade de se reproduzirem, obviamente consideradas todas às implicações disto. Tal 

afirmação é semelhante à compreensão de Garcia Júnior (1989), que ao estudar as estratégias 

de reprodução camponesa no Nordeste brasileiro, conclui que, em muitas ocasiões para a 

manutenção de práticas associadas à condição de liberto, os camponeses visualizam na 

migração ao sul, o caminhado para o roçado. É neste âmbito contraditório que tem se dado a 

construção dos territórios e a reprodução das condições de existência camponesa nos 

assentamentos em análise. Num movimento dialético entre a autonomia e a subalternidade. 

No qual, a subordinação é portadora da resistência, assim como a resistência, contém a 

subordinação.  

Por fim, Woortmann (1990) apresenta argumentações que colaboram na 

compreensão desse movimento para a garantia da existência camponesa, evidenciado nos 

assentamentos selecionados pela presente análise. Aliás, a palavra movimento é bastante 

representativa, pois na sua etimologia nega a dinâmica linear, ao tempo em que, também é 

dialética, pois representa o ir e vir do tempo no espaço, de modo que, práticas passadas 

reconstruídas no presente, criam as possibilidades do futuro como indicado por Woortmann 

(1990). 
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A trajetória camponesa não é, contudo, linear. Um movimento que se dirige 

a uma dimensão da modernidade pode ser, ele mesmo, necessário para que 

haja um outro movimento, o de reconstituir a tradição. [...] Inversamente, o 

apego à tradição pode ser o meio de sobreviver à grande transformação: 

manter-se como produtor familiar em meio ao processo mais geral de 

proletarização ou de empobrecimento. A tradição, então, não é o passado 

que sobrevive no presente, mas o passado que, no presente, constrói as 

possibilidades do futuro. (WOORTMANN, 1990, p. 16-17. Grifo nosso). 

 

É este movimento sinuoso, irregular, dialético e contraditório que se evidenciou 

na construção dos territórios camponeses estudados e ao contrário do que análises apressadas 

possam impor, é a capacidade de resiliência do campesinato para garantir permanências que 

historicamente contribuem para a existência desta classe, que se revelou. 
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“Tente!  

Levante tua mão sedenta e recomece a andar. 

Não pense que a cabeça aguenta se você parar. 

[...]  

Tente!  

E não diga que a vitória está perdida.  

Se é de batalhas que se vive a vida.  

Tente [mos] outra vez”.  

(Raul Seixas) 

 

 

 construção de um território pressupõe a luta e o embate para 

desterritorializar e desconstruir uma lógica antagônica aos ideais que 

estão sendo edificados. Entretanto, a linearidade, definitivamente, não 

é a marca deste processo que se manifesta de maneira dialética e contraditória, com a 

reprodução de antagonismos. Neste contexto, o delineamento de um referencial teórico-

metodológico coerente a partir da perspectiva materialista histórica dialética, efetivou-se 

como um desafio contínuo na análise da construção dos territórios camponeses no Centro-Sul 

paranaense. De tal modo e, como todo trabalho que se pretende complexo e aberto às 

incertezas, é impossível traçar aqui considerações definitivas e fechadas como uma espécie de 

“modelo ideal” (nem é esse o desejo) seja para os estudos sobre o campesinato 

(especialmente, aquele vinculado a luta pela terra), quanto em relação a esta classe. 

Sobretudo, em relação aos camponeses, seria muita prepotência, pois como muito bem já 

reiterou Shanin (2008), nós temos muito mais a aprender com estes do que ensina-los como 

viver. Por isso, à guisa de uma “conclusão inconclusa”, aponta-se apenas alguns elementos 

para uma reflexão final deste momento, que refere-se a um recorte da realidade e reflete uma 

situação que é conjuntural, dada a dinamicidade com que a classe camponesa gerencia as 

condições para a garantia de sua existência. 

Ao analisar os camponeses dos assentamentos Celso Furtado, Ireno Alves dos 

Santos, Marcos Freire e Dez de Maio, chegou-se a um conjunto de verificações que indicam a 

constituição destes enquanto territórios de luta e resistência camponesa iniciados com o 

A 
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processo de conquista da terra, mas que extrapolam este. Privilegiando a importância do 

conflito como expressão da política indissociável ao território percebeu-se que a construção 

dos territórios estudados é permeada por disputas e harmonias diversas. Há nestes territórios 

uma série de conflitos de classe, de assimetrias de poder, de acesso a recursos, de políticas 

públicas, de visão de mundo, enfim, complexas disputas territoriais e paradigmáticas que se 

travam nos assentamentos rurais mencionados.  

O pressuposto inicial da presente investigação era de que os assentamentos rurais 

em foco estavam hegemonizados pelo modelo agrícola do capital, ou seja, aquele apregoado 

pelos defensores do PCA. No limite desta aparência, por mais que fosse considerado todo o 

processo de luta camponesa, a compreensão tendia para afirmações que evidenciavam a 

subalternidade como marca dos assentamentos rurais. Tal entendimento não é errôneo, mas 

parcial diante da complexidade com que a realidade se apresenta. Assim, inicialmente tentou-

se compreender as razões que levavam a situação subalterna que os camponeses assentados se 

encontravam. Uma das verificações foi sobre a forma de reforma agrária posta em prática no 

Brasil, o qual se assenta em ações públicas para a solução pontual dos conflitos, mantém a 

estrutura fundiária concentrada e não cria condições de autonomia para o campesinato. Em 

outras palavras, há falta de políticas efetivas e comprometidas com a realização de uma ampla 

reforma agrária que conjugue democratização do acesso a terra com superação das políticas 

agrícolas do PCA que tem como foco o capital no processo de subordinação do campesinato. 

Ou seja, a questão é estrutural. Neste contexto, o entendimento de que a reforma agrária 

realizada no Brasil é fruto da luta camponesa é imprescindível. Pois o enfrentamento à ordem 

dominante é a principal forma de territorialização do campesinato no país. 

Entrementes, a contextualização da mesorregião Centro-Sul do Paraná colaborou 

para o entendimento do enredo histórico, econômico e social que os territórios estudados 

inserem-se. A análise deste processo possibilitou a compreensão das desigualdades sociais e 

da dominação territorial do latifúndio (estabelecidas historicamente), e a evidenciar os 

conflitos e as disputas territoriais decorrentes. Explorando este cenário, notabilizaram-se as 

transformações que a luta camponesa pela terra estabeleceu na referida região, em relação à 

estrutura fundiária, visto que nesta se concentram a maioria dos assentamentos rurais do 

estado do Paraná e, além disso, pois arraigou um conjunto de relações que transcendem a 

conquista da terra e se materializam em ações e dinâmicas que conferem uma correlação de 

forças no território, ainda desiguais, mas pouco mais favoráveis ao campesinato. 
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Fundamentalmente, a análise dos assentamentos elencados evidenciou as disputas 

paradigmáticas estabelecidas nestes territórios. Disputas que iniciam com a concepção de 

reforma agrária posta em voga pelo Estado brasileiro e que frequentemente é questionada 

pelos camponeses. Estes enfrentamentos possuem rebatimentos nos territórios. São 

confrontos, muitas vezes ocultos, pelo uso destes territórios, ou seja, pela territorialidade que 

expressa às relações de poder e consequentemente determinam as configurações territoriais. 

De tal maneira, fundamentando-se nas experiências vivenciadas pelos assentados 

dos assentamentos estudados, constatou-se que estes territórios camponeses têm, 

majoritariamente, sido utilizados como espaços de produção sob fortes mecanismos de 

subordinação à lógica da agricultura capitalista (territorialidade do agronegócio) que alija os 

assentados de atuarem como protagonistas nesse processo. Trata-se da “integração” com 

empresas fumicultoras, monocultivos de commodities agrícolas, arrendamentos dos lotes, 

pecuária leiteira subordinada às empresas lácteas entre outros instrumentos que configuram a 

territorialidade do agronegócio no território camponês e subjugam ainda mais a produção no 

campo em favor dos capitalistas. Logo, se sujeita a produção camponesa drenando boa parcela 

da renda gerada nestes territórios ao sistema do capital, ausentando os camponeses da 

apropriação dos resultados objetivos do seu trabalho. Ou seja, como o que estes camponeses 

precisam extrair da terra não é regulado pelo lucro médio do capital, mas pela necessidade de 

reprodução das condições de existência da família, a riqueza que criam têm se realizado em 

mãos estranhas às suas, fluindo disfarçadamente para o capital comercial, financeiro, 

industrial ou ainda “como alimento de custo reduzido que barateia a reprodução da força de 

trabalho” (MARTINS, 1981, p. 177) dos trabalhadores urbanos em detrimento do 

empobrecimento da classe camponesa como muito bem afirmado por Martins (1981). Esta 

lógica representa um obstáculo à autonomia camponesa nos territórios estudados. Entretanto, 

verificou-se que isso ocorre de forma dialética, pois ao mesmo tempo em que as atividades 

capitalistas representam empecilhos ao campesinato, tem favorecido sua resistência 

contraditória, haja vista que a maioria dos assentados procura reafirmar sua condição 

camponesa a partir da lógica da complementaridade que se estabelece nos lotes. É nesse 

sentido que se identificou diversas partes que conjuntamente compõem as estratégias de 

recriação dos camponeses assentados que, em diferentes medidas, são combinadas com 

práticas e elementos do paradigma do capitalismo agrário, cuja incorporação resulta tanto do 

apelo de redenção econômica quanto da aparente inexorabilidade da onda 

tecnificante/dominante, sempre a exigir mudanças, às quais (como visto no decorrer deste 
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estudo), são respondidas com adequações a fim de assegurar permanências. Portanto, mesmo 

subordinado à territorialidade do capital, o domínio do território permite aos camponeses 

práticas associadas à condição de liberto. 

Se as contradições são inerentes ao campesinato, também são um conjunto de 

formas de resistência tecidas no enfrentamento ao capital, sejam elas produzidas 

coletivamente a partir da organização no MST ou próprias do devir histórico do campesinato 

que cotidianamente na luta pela sua existência cria e reproduz ações de negação ao sistema 

capitalista. Evidentemente, ambas possuem limites, os quais se tentaram explicitar. Neste 

ínterim, é salutar deixar claro que os argumentos utilizados que possam soar como críticas à 

organização coletiva, não concerne ao descarte destas iniciativas de enfrentamento ao capital. 

Ao contrário, trata-se de compreender as contradições destas estratégias para que se possa 

combiná-las a outras rupturas cotidianas que tenham como ponto de partida o campesinato.  

Este entendimento reafirma o quão inegável é o papel político e histórico do 

campesinato. Os quatro assentamentos selecionados para fins analíticos do presente estudo 

são testemunhos do conteúdo político das lutas camponesas no questionamento à ordem 

vigente. Foi através desta trajetória de enfrentamentos que ocorreu a territorialização das 

relações camponesas num território que antes era de domínio do latifúndio (Giacomet-

Marodin). É também nesta lógica de resistência que após a conquista da terra se 

estabeleceram um conjunto de novas formas de enfrentamento coletivas ou não, bem como, 

uma série de novas situações que ocasionaram fragmentações internas. É indubitável que tal 

conjuntura de fragmentações traz prejuízos políticos no enfrentamento estrutural, porém, o 

que ressalta, é a unidade em ser camponês visualizada em todos os assentamentos e 

congruente a todos aqueles assentados entrevistados. Uma unidade que visa proteger o modo 

de vida camponês àquelas situações que se opõem a este. Uma unidade que no limite da 

expropriação dos filhos por conta da exiguidade do lote para manutenção de todo o grupo 

familiar e derivações (casamentos), denúncia tal condição à sociedade e coloca todos (pais e 

filhos) em nova luta pela conquista da terra (agora para a família dos filhos), contra o mesmo 

latifúndio. Trata-se de uma coesão que, sobretudo, é verificada na sociabilidade e na teia de 

relações estabelecidas nos assentamentos em voga. Uma aderência que desenha a apropriação 

camponesa do território, pela qual, a terra não é de negócio, mas sim, “morada da vida”. 

Lugar onde a tríade terra, trabalho e família são movidos por uma economia doméstica que 

contraria a lógica do capital. Onde cada família gerencia e organiza sua propriedade de acordo 

com suas possibilidades e necessidades para a manutenção das condições de sua existência, 
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por isso a multiplicidade. Território onde a dinamicidade dos fenômenos é a marca da 

resiliência e a renda embora importante para manutenção camponesa não ocupa posição 

central, pois, se em determinado ano cultiva-se dada cultura, nada impede que no ano seguinte 

esta seja substituída por outra que melhor atenda as necessidades familiares, mesmo que a 

primeira seja mais rentável.  

É evidente que as fragmentações internas existentes nos territórios analisados, 

sobretudo, àquelas decorrentes de posições políticas divergentes, precisam ser superadas para 

a ampliação das condições de existência camponesa de forma mais autônoma e na promoção 

de enfrentamentos mais ofensivos à ordem social regida pelo capital. Contudo, estes 

enfrentamentos devem ter como perspectiva o campesinato e a dinâmica desta classe. É nessa 

condição que se visualizou a construção da agroecologia enquanto um caminho. Entretanto, 

só o será, quando estiver em acordo com as demandas e necessidades internas das famílias 

que optarem por esta. Reside nisto, uma das dificuldades de formas massivas e lineares de 

resistência ofensivas ao sistema do capital no interior dos assentamentos rurais pesquisados.  

Assim, a busca pela fuga das generalizações levou a um conjunto de elementos 

que permitiram compreender as territorialidades, resistências, contradições, enfim apreender o 

movimento da realidade que impactam os territórios estudados e consequentemente o 

campesinato. No decorrer do trabalho buscou-se conhecer um pouco melhor o campesinato, 

entendendo suas opções, tentando desenredar os mecanismos que lhes saqueiam a renda e 

com esta o suor e o sustento de sua família, mas, sobretudo, aprendeu-se com as inventivas 

resistências desta classe, esforçando em explicitar este conjunto à sociedade como uma forma 

de se fazer uma geografia comprometida com a classe camponesa.  

Portanto, generalizar a existência de um assentamento num dado espaço 

geográfico esconde um conjunto de histórias de reciprocidades, encontros e desencontros; 

conflitos e disputas; territorialidades distintas; aprisionamentos e libertação; destes sujeitos 

que ao mesmo tempo em que são conservadores (apegados à valores culturais, à família, à 

honra, à natureza etc.) são radicais e na luta diária pela (re)criação das condições de sua 

existência (o que inclui os valores considerados conservadores) resistem a tudo que nega a sua 

essência e contradiz seu modo de vida. Mesmo que para tanto, necessitem dialeticamente, se 

subordinar conscientemente ao capital. 

Reafirma-se que aquilo que foi pensado no início desta pesquisa não é o que se 

pensa agora, ao final da mesma. Procurou-se refletir criticamente e complexamente sobre o 

processo de construção dos territórios camponeses decorrentes da luta pela terra no Centro-
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Sul paranaense fugindo às generalizações e estereótipos comumente utilizados. A 

territorialidade do agronegócio nos territórios camponeses, assim como as resistências 

forjadas pelos últimos são as marcas da conflitualidade entre paradigmas divergentes travada 

nos assentamentos. Assim, acredita-se que se tem uma tese, porém, como dito no início do 

presente capítulo, aberta às incertezas, aos questionamentos e reflexões que podem e devem 

advir do debate gerado a partir do que aqui está escrito. Se conseguir gerar o debate, já terá 

valido o esforço de chegar até aqui. Por fim, reconhece-se que a contribuição à teoria do 

campesinato não se encerra nesta pesquisa, pois muito ainda há de ser estudado para a 

compreensão e reconhecimento destes enquanto classe que são. Por outro lado, também nos 

encontramos em movimento e inquietações novas surgem, as quais, certamente originarão 

outras contribuições, talvez para por em questão os argumentos aqui construídos. Isto é 

positivo. Estar em movimento é exigência para a compreensão da dinamicidade e 

complexidade da realidade. Realidade esta, que para as classes camponesa e trabalhadora é 

composta por “Dias de Luta”, como na canção do “Ira”, na qual os versos de Edgar Scandurra 

parecem retratar a cotidianidade destes sujeitos em movimento no mundo do capital.  

 

Só depois de muito tempo fui entender aquele homem; 

Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco; 

Quando se sabe ouvir não precisam muitas palavras; 

Muito tempo eu levei pra entender que nada sei...  

Que nada sei; 

Só depois de muito tempo comecei a entender; 

Como será meu futuro, como será o seu? 

Se meu filho nem nasceu, eu ainda sou o filho; 

Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois; 

Cantar depois... 

Se sou eu ainda jovem passando por cima de tudo; 

Se hoje canto essa canção o que cantarei depois; 

Só depois de muito tempo comecei a refletir; 

Nos meus dias de paz; 

Nos meus dias de luta; 

Se sou eu ainda jovem passando por cima de tudo; 

Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois; 

Se sou eu ainda jovem passando por cima de tudo; 

Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? 

[O que?] 

(Edgard Scandurra). 

 

 

(Marechal Cândido Rondon, outono de 2015, marcado pelo roubo e covardia do 

governo do Paraná para com os trabalhadores do Estado). 
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APÊNDICE 

 



APÊNDICE 1: 

QUESTIONÁRIO AOS CAMPONESES DO ASSENTAMENTO CELSO FURTADO 

Questionário Aplicado em ___/____/2013 

 

Nome: __________________________________ Nº do Lote:_____ Grupo:_____________________ 

Comunidade:___________________ Nº pessoas no lote:__________ Tamanho do Lote:___________ 

Participou da ocupação e acampamento? (  ) sim (  ) não____________________________________ 

Habitação: (  ) Madeira (  ) Alvenaria (  ) mista | Nº de Filhos:_____ Quantos estudam:_____________ 

Onde Estudam: (  )Assentamento (  ) Fora/Cidade | Come chegam a escola:______________________ 

Escolaridade:  

Homem: Fundamental: (  ) Completo (  ) Incompleto – Médio: (  ) Completo (  ) Incompleto – 

Superior: (  ) Completo (  ) Incompleto  

Mulher: Fundamental: (  ) Completo (  ) Incompleto – Médio: (  ) Completo (  ) Incompleto – 

Superior: (  ) Completo (  ) Incompleto  

Filho 1: Fundamental: (  ) Completo (  ) Incompleto – Médio: (  ) Completo (  ) Incompleto – 

Superior: (  ) Completo (  ) Incompleto 

Filho 2: Fundamental: (  ) Completo (  ) Incompleto – Médio: (  ) Completo (  ) Incompleto – 

Superior: (  ) Completo (  ) Incompleto 

Filho 3: Fundamental: (  ) Completo (  ) Incompleto – Médio: (  ) Completo (  ) Incompleto – 

Superior: (  ) Completo (  ) Incompleto 

Filho 4: Fundamental: (  ) Completo (  ) Incompleto – Médio: (  ) Completo (  ) Incompleto – 

Superior: (  ) Completo (  ) Incompleto 

Outros:____________________________________________________________________________ 

Município que morava antes do assentamento________________________ (  ) Campo  (  ) Cidade 

No que trabalhava antes do assentamento?  

(  ) arrendatário (  ) Posseiro (  ) Empregado Rural (  ) Boia-fria (  ) Meeiro (  ) Empregado urbano  

(  ) Morava/trabalhava com os pais (  ) proprietário (  ) parceiro (  ) Outro _______________________ 

 

Qual o tipo de titulação das terras no assentamento?_______________________________________ 

O que pensa sobre isso? ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

Qual forma seria melhor? Porque?______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Sistema de Produção: (  ) Madeira (  ) Agroecológico (  ) Convencional 

Área para lavoura comercial:_____________  

Qual o regime de exploração da terra (  ) Cultivo próprio (  ) Arrenda p/ outros (  ) outro  
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(  ) Arrenda total (  ) Arrenda parcial | Quanto de terra sobra?_________________________________ 

Porque arrenda ou não a terra?_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Arrenda para quem? (  ) assentado (  ) de fora______________________________________________ 

Como é esse arrendamento? (  ) Valor fixo (  ) porcentagem da produção 

Qual a renda anual com o arrendamento?_________________________________________________ 

Se tivesse plantado acha que teria sido maior?_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Arrenda terra de outros? (  ) sim (  ) não __________________________________________________ 

 

Cultivos do lote destinados, principalmente à comercialização: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Vendem para quem?_________________________________________________________________ 

Qual foi a renda obtida na última safra?__________________________________________________ 

Poderia ter sido maior com outros cultivos?_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Pretende mudar?____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Acompanha os preços dos produtos agrícolas ou fica sabendo só no momento da venda?  

(  ) sim (  ) não (  ) Só na venda 

__________________________________________________________________________________ 

Dos produtos destinados a venda, guarda parte da produção para o sustento da família e alimentação 

dos animais? (  ) sim (  ) não 

Porque?___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Quais produtos são guardados _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Como faz para guardar? 

__________________________________________________________________________________ 
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Quem lhe ensinou a fazer assim? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Como é tomada a decisão entre venda e consumo? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Qual é a principal fonte de renda do lote?_________________________________________________ 

Para quem é vendido?________________________________________________________________ 

O que tem achado do preço?___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Qual a renda anual desta?_____________ Mensal_________________________________________ 

Porque optou por esta atividade (fumo, Madeira, Agroecológico, Leite, soja)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Tem recebido algum apoio do governo para esta produção? (  ) sim (  ) não 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Utiliza algum empréstimo para realizar a lavoura? (  ) sim (  ) não  

Qual? (  ) PRONAF (  ) Outro ______Utilizou alguma vez? (  ) sim (  ) não? (  ) PRONAF (  ) Outro__ 

Porque usa/não mais?_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Considera: (  ) ideal (  ) insuficiente (  ) outro _____________________________________________ 

O que precisa melhorar em relação a isso? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Como são realizados os cultivos destinados à venda no lote?  

(  ) mecanizada (  ) adubos químicos (  ) agrotóxicos (  ) tração animal (  ) manual (  ) adubos orgânicos 

(  ) misto __________________________________________________________________________ 
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Onde compra os fertilizantes e agrotóxicos?_______________________________________________ 

Ás máquinas/equipamentos/animais são próprias? (  ) sim (  ) não______________________________ 

 

De onde vêm as sementes? 

(  ) trocas com vizinhos (  ) guarda em casa (  ) compra no comércio (cerealistas, cooperativas etc.)  

Onde compra?______________________________________________________________________ 

Se guardadas em casa de uma safra para outra, quais os procedimentos usados para conserva-las e 

evitar que as mesmas estraguem antes do plantio pelo ataque de pragas como o caruncho?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Quem lhe ensinou a fazer assim? (  ) pais (  ) parentes (  )Amigos/vizinhos (  ) outro________ 

 

Utiliza ou já utilizou sementes transgênicas? (  ) sim  (  ) não (  ) já utilizou 

 

Aproveita esterco e restos para adubar a propriedade? (  ) sim  (  ) não 

Porque/Explique?____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

O cultivo segue recomendações de técnicos ou vem de sua experiência? (  ) técnico (  ) Experiência 

Explique:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Possuem assistência técnica no assentamento? (  ) sim (  ) não  

(  ) EMATER (  ) Cooperativas (  ) Outra_________________________________________________ 

 

A EMATER ou algum outro órgão tem direcionado para a produção de determinado cultivo?  

(  ) sim (  ) não 

 

O que pensa sobre isso? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Área reservada para o autoconsumo:_____________________ 

O que produz para o autoconsumo? 

__________________________________________________________________________________ 
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Como realiza estes cultivos? 

(  ) mecanizada (  ) adubos químicos (  ) tração animal (  ) manual   (  ) adubo orgânico (  ) misto  

(  ) conhecimentos técnicos (  ) Experiência própria 

De onde vêm as sementes? (  ) guardadas em casa (  ) trocas com vizinhos (  ) compra no comércio 

(cerealistas, cooperativas etc.) Onde compra?______________________________________________ 

 

Da comida consumida diariamente, o que vem da sua própria produção? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Se guardadas em casa de uma safra para outra, quais os procedimentos usados para conserva-las e 

evitar que as mesmas estraguem antes do plantio pelo ataque de pragas como o caruncho?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Quem lhe ensinou a fazer assim? (  ) pais (  ) parentes (  )Amigos/vizinhos (  ) outro________ 

 

Considera importante a produção de vários produtos? (  ) sim (  ) não 

Explique: __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Com quem aprendeu que é/não importante?  

(  ) pais (  ) parentes (  ) amigos/vizinhos (  ) movimento (  ) outro________________ 

 

Área de Pastagem:_________________________ 

Quantas Cabeças:  

Gado:_____________ Porcos:______________ Ovelhas:______________ Galinhas______________ 

Outros:____________________________________________________________________________ 

Destino: 

gado: (  ) Comércio (quanto):__________ (  )Consumo no Lote (quanto):_____________________ 

Porcos: (  ) Comércio (quanto):__________ (  )Consumo no Lote (quanto):_____________________ 

Ovelhas: (  ) Comércio (quanto):__________ (  )Consumo no Lote (quanto):_____________________ 

galinhas (  ) Comércio (quanto):__________ (  )Consumo no Lote (quanto):_____________________ 
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ovos: (  ) Comércio (quanto):__________ (  )Consumo no Lote (quanto):_____________________ 

outros: (  ) Comércio (quanto):__________ (  )Consumo no Lote (quanto):_____________________ 

Quantas vacas? _______________________ Quanto produz de leite:___________________________ 

Destino: (  ) Comércio (quanto):____ (  )Consumo no Lote (quanto):______ 

Quais derivados de leite:______________________________________________________________ 

Destino destes: (  ) Comércio (quanto):__________ (  ) Consumo no Lote (quanto):_______________ 

Vende para quem?___________________________________________________________________ 

 

Quais os critérios utilizados na escolha das atividades produtivas do lote? Ou seja, como é tomada a 

decisão sobre o que plantar no lote?_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Trabalha no sistema de integração à alguma empresa? (  ) sim (  ) não 

A integração com alguma empresa de fumo, frango, porco etc. seria boa oportunidade? (  ) sim (  ) não 

Porque?___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Possui alguma indústria (fumo, leite, frango, pinus) que interfere de alguma forma na organização do 

sitio, na maneira de cuidar no que, como e onde plantar? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Vende ao PAA, PNAE ou similares? (  ) sim (  ) não 

Porque/ o que acha desses programas?___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Quais são as principais cerealistas, empresas (leite, fumo), cooperativas (agronegócio etc.) mais 

atuantes nos assentamentos? 
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Quantas pessoas da família trabalham no lote:_________  

Alguém da família trabalha de assalariado? (  ) sim (  ) não | Vive no lote? (  ) sim (  ) não 

Qual atividade:______________________________________________________________________ 

O dinheiro é usado para a manutenção do lote? (  ) sim (  ) não _______________________________ 

Quantos do lote trabalham de boia-fria:_____________Dias por ano:__________________________ 

 

Como faz quando precisa de mais gente para ajudar no trabalho no sitio? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Troca dias de Serviço: (  ) sim (  ) não | Período:__________ com quem?________________________ 

Porque troca/não dias de serviço?_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Como funciona esta troca de dias?______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

Quem lhe ensinou e incentivou a fazer isso? (  ) pais (  ) parentes (  ) amigos/vizinhos (  ) movimento 

 

Qual é a renda familiar mensal__________________ e anual_________________________________ 

Possui Alguma Renda Extra (bolsa família, aposentadoria etc.): (  ) sim (  ) não Qual?_____________ 

 

O senhor faz algum cálculo em relação aos custos e ganhos da produção? (  ) sim (  ) não 

Como faz?_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Nos custos Contabiliza o seu trabalho e de sua família? (  ) sim (  ) não 

Porque?___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Participação em organizações: 

(  ) STR | Já participou? (  ) Sim (  ) Nunca | Quem lhe incentivou a participar ou não: (  ) MST (  ) Pais 

(  ) outros familiares (  ) amigos/vizinhos (  ) outros______ paga a mensalidade? (  ) sim (  ) não  

Porque é/não associado_______________________________________________________________ 

Como vê a atuação do STR? (  ) excelente (  ) boa (  ) insuficiente (  ) ruim (  ) péssima  

No que ele tem contribuído?___________________________________________________________ 

 

(  ) Partido Político | Qual? _______ | Já participou? (  ) Sim (  ) Nunca | Quanto tempo? ______ 

Quem lhe incentivou a participar ou não: (  ) MST (  ) Pais (  ) outros familiares (  ) amigos/vizinhos  

(  ) outros__________ Porque é/não filiado_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

(  ) Associado a Cooperativa | Qual? _______ | Já participou? (  ) Sim (  ) Nunca | Quem lhe incentivou 

a participar ou não: (  ) MST (  ) Pais (  ) outros familiares (  ) amigos/vizinhos (  ) outros___________ 

Porque é/não associado_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Possui Alguma Cooperativa no Assentamento: (  ) sim (  ) não | Qual:__________________________ 

No que ela atua:_____________________________________________________________________ 

 

(  ) Associação | Qual? _______ | Já participou? (  ) Sim (  ) Nunca | Quem lhe incentivou a participar 

ou não: (  ) MST (  ) Pais (  ) outros familiares (  ) amigos/vizinhos (  ) outros___________ 

Porque é/não associado_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Possui Alguma Associação no Assentamento: (  ) sim (  ) não | Quais:__________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Qual a função delas__________________________________________________________________ 

 

(  ) Outro | Qual? _______ | Já participou? (  ) Sim (  ) Nunca | Quem lhe incentivou a participar ou 

não: (  ) MST (  ) Pais (  ) outros familiares (  ) amigos/vizinhos (  ) outros___________ 

 

Atividades realizadas com os vizinhos:  

(  ) troca de sementes (  ) troca de produtos (  ) empréstimos de ferramentas (  ) empréstimo de 

mercadorias (  ) dinheiro (  ) troca de dias de serviço (  ) trabalhos de mutirão (  ) outra____________ 

Como é feito no momento de abate de algum animal? Qual a dinâmica? Vizinhos e parentes ajudam? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



343 

 

 

São realizadas festas nas comunidades? (  ) sim (  ) não 

 

Como funciona o trabalho e a participação das pessoas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Qual a finalidade destas festas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Principal dificuldade que precisa melhorar no assentamento? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

O que acha da infraestrutura no assentamento? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

O que tem mantido o senhor no campo? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

O que o senhor gostaria de implantar no seu lote para gerar mais renda? Tem mercado para isso aqui? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2: 

QUESTIONÁRIO AOS CAMPONESES ASSENTADOS 

Questionário Aplicado em ___/____/2013 

 

Assentamento: (  ) Ireno Alves dos Santos (  ) Marcos Freire (  ) 10 de Maio  

Nome: __________________________________ Nº do Lote:_____ Grupo:_____________________ 

Comunidade:___________________ Nº pessoas no lote:__________ Tamanho do Lote:___________ 

Participou da ocupação e acampamento? (  ) sim (  ) não____________________________________ 

Quantos filhos estudam atualmente:_____ Onde Estudam: (  )Assentamento (  ) Fora/Cidade 

Município que morava antes do assentamento________________________ (  ) Campo  (  ) Cidade 

No que trabalhava antes do assentamento?  

(  ) arrendatário (  ) Posseiro (  ) Empregado Rural (  ) Boia-fria (  ) Meeiro (  ) Empregado urbano  

(  ) Morava/trabalhava com os pais (  ) proprietário (  ) parceiro (  ) Outro _______________________ 

 

Qual o tipo de titulação das terras no assentamento?_______________________________________ 

O que pensa sobre isso? Qual forma seria melhor? Porque? __________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Sistema de Produção: (  ) Madeira (  ) Agroecológico/orgânico (  ) Convencional 

Área para lavoura comercial:_____________  

Qual o regime de exploração da terra (  ) Cultivo próprio (  ) Arrenda p/ outros (  ) outro  

(  ) Arrenda total (  ) Arrenda parcial | Quanto de terra sobra?_________________________________ 

Porque arrenda ou não a terra?_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Arrenda para quem? (  ) assentado (  ) de fora______________________________________________ 

Como é esse arrendamento? (  ) Valor fixo (  ) porcentagem da produção 

Se tivesse plantado teria obtido maior renda?_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Arrenda terra de outros? (  ) sim (  ) não __________________________________________________ 

Cultivos do lote destinados principalmente à comercialização: 

__________________________________________________________________________________ 

Vendem para quem?_________________________________________________________________ 

Poderia ter obtido maior renda com outros cultivos?________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Pretende mudar? (  ) sim (  ) não ________________________________________________________ 
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Acompanha os preços dos produtos agrícolas ou fica sabendo só no momento da venda?  

(  ) sim (  ) não (  ) Só na venda ________________________________________________________ 

Dos produtos destinados a venda, guarda parte da produção para o sustento da família e alimentação 

dos animais? (  ) sim (  ) não 

Quais são guardados _________________________________________________________________ 

Porque guarda?_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Como faz para guardar? Com quem aprendeu?_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Qual é a principal fonte de renda do lote?_________________________________________________ 

Para quem é vendido?________________________________________________________________ 

O que tem achado do preço?___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Qual a renda anual desta?_____________ Mensal_________________________________________ 

Porque optou por esta atividade (fumo, Madeira, Agroecológico, Leite, soja)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Tem recebido algum apoio do governo para esta produção? (  ) sim (  ) não 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Utiliza algum empréstimo para realizar a lavoura? (  ) sim (  ) não  

Qual? (  ) PRONAF (  ) Outro ______Utilizou alguma vez? (  ) sim (  ) não? (  ) PRONAF (  ) Outro__ 

Porque usa/não mais?_________________________________________________________________ 

Considera: (  ) ideal (  ) insuficiente (  ) outro _____________________________________________ 

O que precisa melhorar em relação a isso? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Como são realizados os cultivos destinados à venda no lote?  

(  ) mecanizada (  ) adubos químicos (  ) agrotóxicos (  ) tração animal (  ) manual (  ) adubos orgânicos 

(  ) misto __________________________________________________________________________ 

Onde compra os fertilizantes e agrotóxicos?_______________________________________________ 
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Ás máquinas/equipamentos/animais são próprias? (  ) sim (  ) não______________________________ 

 

De onde vêm as sementes? 

(  ) trocas com vizinhos (  ) guarda em casa (  ) compra no comércio (cerealistas, cooperativas etc.)  

Onde compra?______________________________________________________________________ 

Como faz para conservar as sementes de uma safra para outra?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Onde aprendeu a fazer assim? (  ) pais (  ) parentes (  )Amigos/vizinhos (  ) outro________ 

Utiliza ou já utilizou sementes transgênicas? (  ) sim  (  ) não (  ) já utilizou 

Aproveita esterco e restos para adubar a propriedade? (  ) sim  (  ) não 

Porque/Explique?____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

O cultivo segue recomendações de técnicos ou vem de sua experiência? (  ) técnico (  ) Experiência 

Explique:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Possuem assistência técnica no assentamento? (  ) sim (  ) não  

(  ) EMATER (  ) Cooperativas (  ) Outra_________________________________________________ 

 

Alguma entidade tem direcionado para a produção de determinado cultivo? (  ) sim (  ) não 

O que pensa sobre isso? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Área reservada para o autoconsumo:_____________________ 

O que produz para o autoconsumo? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Como realiza estes cultivos? 

(  ) mecanizada (  ) adubos químicos (  ) tração animal (  ) manual   (  ) adubo orgânico (  ) misto 

_____ (  ) conhecimentos técnicos (  ) Experiência própria 

De onde vêm as sementes? (  ) guardadas em casa (  ) trocas com vizinhos (  ) compra no comércio 

(cerealistas, cooperativas etc.) Onde compra?______________________________________________ 
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Como faz para conservar as sementes de uma safra para outra?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Onde aprendeu a fazer assim? (  ) pais (  ) parentes (  )Amigos/vizinhos (  ) outro________ 

É importante a produção de vários produtos? (  ) sim (  ) não 

Explique: __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Com quem aprendeu que é/não importante?  

(  ) pais (  ) parentes (  ) amigos/vizinhos (  ) movimento (  ) outro________________ 

 

Área de Pastagem:_________________________ 

Quantas Cabeças:  

Gado:_____________ Porcos:______________ Ovelhas:______________ Galinhas______________ 

Outros:____________________________________________________________________________ 

Destino: 

gado: (  ) Comércio (quanto):__________ (  )Consumo no Lote (quanto):_____________________ 

Porcos: (  ) Comércio (quanto):__________ (  )Consumo no Lote (quanto):_____________________ 

Ovelhas: (  ) Comércio (quanto):__________ (  )Consumo no Lote (quanto):_____________________ 

galinhas (  ) Comércio (quanto):__________ (  )Consumo no Lote (quanto):_____________________ 

ovos: (  ) Comércio (quanto):__________ (  )Consumo no Lote (quanto):_____________________ 

outros: (  ) Comércio (quanto):__________ (  )Consumo no Lote (quanto):_____________________ 

Quantas vacas? _______________________ Quanto produz de leite:___________________________ 

Destino: (  ) Comércio (quanto):____ (  )Consumo no Lote (quanto):______ 

Quais derivados de leite:______________________________________________________________ 

Destino destes: (  ) Comércio (quanto):__________ (  ) Consumo no Lote (quanto):_______________ 

Vende para quem?___________________________________________________________________ 

 

Quais os critérios utilizados na escolha das atividades produtivas do lote? Ou seja, como é tomada a 

decisão sobre o que plantar no lote?_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Trabalha no sistema de integração à alguma empresa? (  ) sim (  ) não 

A integração com alguma empresa de fumo, frango, porco etc. seria boa oportunidade? (  ) sim (  ) não 
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Porque?___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Vende ao PAA, PNAE ou similares? (  ) sim (  ) não 

Porque/ o que acha desses programas?___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Quais são as principais cerealistas, empresas (leite, fumo), cooperativas (agronegócio etc.) mais 

atuantes nos assentamentos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Quantas pessoas da família trabalham no lote:_________  

Alguém da família que vive no lote trabalha de assalariado? (  ) sim (  ) não 

Qual atividade:______________________________________________________________________ 

O dinheiro é usado para a manutenção do lote? (  ) sim (  ) não _______________________________ 

Alguém do lote trabalha de boia-fria:_____________Dias por ano:__________________________ 

Como faz quando precisa de mais gente para ajudar no trabalho no sitio? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Troca dias de Serviço: (  ) sim (  ) não | Período:__________ com quem?________________________ 

Porque troca/não dias de serviço?_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Como funciona esta troca?_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

Quem lhe ensinou e incentivou a fazer isso? (  ) pais (  ) parentes (  ) amigos/vizinhos (  ) movimento 

 

Possui Alguma Renda Extra (bolsa família, aposentadoria etc.): (  ) sim (  ) não Qual?_____________ 

O senhor faz algum cálculo em relação aos custos e ganhos da produção? (  ) sim (  ) não 

Como faz?_________________________________________________________________________ 

Nos custos Contabiliza o seu trabalho e de sua família? (  ) sim (  ) não 
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Porque?___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Participação em organizações: 

(  ) STR | Já participou? (  ) Sim (  ) Nunca | Quem lhe incentivou a participar ou não: (  ) MST (  ) Pais 

(  ) outros familiares (  ) amigos/vizinhos (  ) outros______ paga a mensalidade? (  ) sim (  ) não  

Porque é/não associado_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Como vê a atuação do STR? (  ) excelente (  ) boa (  ) insuficiente (  ) ruim (  ) péssima  

No que ele tem contribuído?___________________________________________________________ 

(  ) Partido Político | Qual? _______ | Já participou? (  ) Sim (  ) Nunca | Quanto tempo? ______ 

Quem lhe incentivou a participar ou não: (  ) MST (  ) Pais (  ) outros familiares (  ) amigos/vizinhos  

(  ) outros__________ Porque é/não filiado_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(  ) Associado a Cooperativa | Qual? _______ | Já participou? (  ) Sim (  ) Nunca | Quem lhe incentivou 

a participar ou não: (  ) MST (  ) Pais (  ) outros familiares (  ) amigos/vizinhos (  ) outros___________ 

Porque é/não associado_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(  ) Associação | Qual? _______ | Já participou? (  ) Sim (  ) Nunca | Quem lhe incentivou a participar 

ou não: (  ) MST (  ) Pais (  ) outros familiares (  ) amigos/vizinhos (  ) outros___________ 

Porque é/não associado_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Atividades realizadas com os vizinhos:  

(  ) troca de sementes (  ) troca de produtos (  ) empréstimos de ferramentas (  ) empréstimo de 

mercadorias (  ) dinheiro (  ) troca de dias de serviço (  ) trabalhos de mutirão (  ) outra____________ 

Como é feito no momento de abate de algum animal? Qual a dinâmica? Vizinhos e parentes ajudam? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

São realizadas festas nas comunidades? (  ) sim (  ) não 

Qual a finalidade destas? (  ) Manutenção da Comunidade (  ) Igreja (  ) outro 

Como funciona o trabalho e a participação das pessoas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

O que o senhor gostaria de implantar no seu lote para gerar mais renda? Tem mercado para isso aqui? 

__________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3: 

QUESTIONÁRIO AOS CAMPONESES ASSENTADOS – AGROECOLÓGICO/ORGÂNICO 

Questionário Aplicado em ___/____/2013 

 

Assentamento: (  ) Celso Furtado (  ) Ireno Alves dos Santos (  ) Marcos Freire (  ) 10 de Maio  

Nome: __________________________________ Nº do Lote:_____ Grupo:_____________________ 

Comunidade:___________________ Nº pessoas no lote:__________ Tamanho do Lote:___________ 

Participou da ocupação e acampamento? (  ) sim (  ) não____________________________________ 

Quantos filhos estudam atualmente:_____ Onde Estudam: (  )Assentamento (  ) Fora/Cidade 

Município que morava antes do assentamento________________________ (  ) Campo  (  ) Cidade 

 

No que trabalhava antes do assentamento?  

(  ) arrendatário (  ) Posseiro (  ) Empregado Rural (  ) Boia-fria (  ) Meeiro (  ) Empregado urbano  

(  ) Morava/trabalhava com os pais (  ) proprietário (  ) parceiro (  ) Outro _______________________ 

 

Porque optou pela Agroecologia/orgânicos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Tem recebido algum apoio do governo para esta produção? (  ) sim (  ) não 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Utiliza algum empréstimo para realizar a lavoura? (  ) sim (  ) não  

Qual? (  ) PRONAF (  ) Outro ______Utilizou alguma vez? (  ) sim (  ) não? (  ) PRONAF (  ) Outro__ 

Porque usa/não mais?_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Considera: (  ) ideal (  ) insuficiente (  ) outro _____________________________________________ 

O que precisa melhorar em relação a isso? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Qual é a principal fonte de renda do lote?_________________________________________________ 

Para quem é vendido?________________________________________________________________ 

O que tem achado do preço?___________________________________________________________ 

Qual a renda anual desta?_____________ Mensal_________________________________________ 
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Área para lavoura comercial:_____________  

Cultivos do lote destinados principalmente à comercialização: 

__________________________________________________________________________________ 

Vendem para quem?_________________________________________________________________ 

Poderia ter obtido maior renda com outros cultivos?________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Pretende mudar? (  ) sim (  ) não ________________________________________________________ 

 

Como são realizados os cultivos destinados à venda no lote?  

(  ) mecanizada (  ) tração animal (  ) manual (  ) adubos orgânicos (  ) misto _____________________ 

Ás máquinas/equipamentos/animais são próprias? (  ) sim (  ) não______________________________ 

 

De onde vêm as sementes? 

(  ) trocas com vizinhos (  ) guarda em casa (  ) compra no comércio (cerealistas, cooperativas etc.)  

Onde compra?______________________________________________________________________ 

Como faz para conservar as sementes de uma safra para outra?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Onde aprendeu a fazer assim? (  ) pais (  ) parentes (  )Amigos/vizinhos (  ) outro________ 

 

Aproveita esterco e restos para adubar a propriedade? (  ) sim  (  ) não 

Porque/Explique?____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

O cultivo segue recomendações de técnicos ou vem de sua experiência? (  ) técnico (  ) Experiência 

Explique:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Possuem assistência técnica para a agroecologia no assentamento? (  ) sim (  ) não  

(  ) EMATER (  ) Cooperativas (  ) CEAGRO (  ) Outra______________________________________ 

 

Alguma entidade tem direcionado para a produção de determinado cultivo? (  ) sim (  ) não 

O que pensa sobre isso? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Área reservada para o autoconsumo:_____________________ 

O que produz para o autoconsumo? 

__________________________________________________________________________________ 
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Como realiza estes cultivos? 

(  ) mecanizada (  ) adubos químicos (  ) tração animal (  ) manual   (  ) adubo orgânico (  ) misto  

(  ) conhecimentos técnicos (  ) Experiência própria 

De onde vêm as sementes? (  ) guardadas em casa (  ) trocas com vizinhos (  ) compra no comércio 

(cerealistas, cooperativas etc.) Onde compra?______________________________________________ 

Como faz para conservar as sementes de uma safra para outra?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Onde aprendeu a fazer assim? (  ) pais (  ) parentes (  )Amigos/vizinhos (  ) outro________ 

 

É importante a produção de vários produtos? (  ) sim (  ) não 

Explique: __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Com quem aprendeu que é/não importante?  

(  ) pais (  ) parentes (  ) amigos/vizinhos (  ) movimento (  ) outro________________ 

 

Área de Pastagem:_________________________ 

Quantas Cabeças:  

Gado:_____________ Porcos:______________ Ovelhas:______________ Galinhas______________ 

Outros:____________________________________________________________________________ 

Destino: 

gado: (  ) Comércio (quanto):__________ (  )Consumo no Lote (quanto):_____________________ 

Porcos: (  ) Comércio (quanto):__________ (  )Consumo no Lote (quanto):_____________________ 

Ovelhas: (  ) Comércio (quanto):__________ (  )Consumo no Lote (quanto):_____________________ 

galinhas (  ) Comércio (quanto):__________ (  )Consumo no Lote (quanto):_____________________ 

ovos: (  ) Comércio (quanto):__________ (  )Consumo no Lote (quanto):_____________________ 

outros: (  ) Comércio (quanto):__________ (  )Consumo no Lote (quanto):_____________________ 

Quantas vacas? _______________________ Quanto produz de leite:___________________________ 

Destino: (  ) Comércio (quanto):____ (  )Consumo no Lote (quanto):______ 

Quais derivados de leite:______________________________________________________________ 

Destino destes: (  ) Comércio (quanto):__________ (  ) Consumo no Lote (quanto):_______________ 

Vende para quem?___________________________________________________________________ 

 

Quais os critérios utilizados na escolha das atividades produtivas do lote? Ou seja, como é tomada a 

decisão sobre o que plantar no lote?_____________________________________________________ 

Vende ao PAA, PNAE ou similares? (  ) sim (  ) não 
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Porque/ o que acha desses programas?___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Quantas pessoas da família trabalham no lote:_________  

Alguém da família que vive no lote trabalha de assalariado? (  ) sim (  ) não 

Qual atividade:______________________________________________________________________ 

O dinheiro é usado para a manutenção do lote? (  ) sim (  ) não _______________________________ 

Alguém do lote trabalha de boia-fria:_____________Dias por ano:__________________________ 

 

Como faz quando precisa de mais gente para ajudar no trabalho no sitio? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Troca dias de Serviço: (  ) sim (  ) não | Período:__________ com quem?________________________ 

Porque troca/não dias de serviço?_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Como funciona esta troca de dias?______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

Quem lhe ensinou e incentivou a fazer isso? (  ) pais (  ) parentes (  ) amigos/vizinhos (  ) movimento 

 

Possui Alguma Renda Extra (bolsa família, aposentadoria etc.): (  ) sim (  ) não Qual?_____________ 

 

O senhor faz algum cálculo em relação aos custos e ganhos da produção? (  ) sim (  ) não 

Como faz?_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Nos custos Contabiliza o seu trabalho e de sua família? (  ) sim (  ) não 

Porque?___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Participação em organizações: 

(  ) STR | Já participou? (  ) Sim (  ) Nunca | Quem lhe incentivou a participar ou não: (  ) MST (  ) Pais 

(  ) outros familiares (  ) amigos/vizinhos (  ) outros______ paga a mensalidade? (  ) sim (  ) não  

Porque é/não associado_______________________________________________________________ 
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Como vê a atuação do STR? (  ) excelente (  ) boa (  ) insuficiente (  ) ruim (  ) péssima  

No que ele tem contribuído?___________________________________________________________ 

 

(  ) Partido Político | Qual? _______ | Já participou? (  ) Sim (  ) Nunca | Quanto tempo? ______ 

Quem lhe incentivou a participar ou não: (  ) MST (  ) Pais (  ) outros familiares (  ) amigos/vizinhos  

(  ) outros__________ Porque é/não filiado_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

(  ) Associado a Cooperativa | Qual? _______ | Já participou? (  ) Sim (  ) Nunca | Quem lhe incentivou 

a participar ou não: (  ) MST (  ) Pais (  ) outros familiares (  ) amigos/vizinhos (  ) outros___________ 

Porque é/não associado_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

(  ) Associação | Qual? _______ | Já participou? (  ) Sim (  ) Nunca | Quem lhe incentivou a participar 

ou não: (  ) MST (  ) Pais (  ) outros familiares (  ) amigos/vizinhos (  ) outros___________ 

Porque é/não associado_______________________________________________________________ 

 

Atividades realizadas com os vizinhos:  

(  ) troca de sementes (  ) troca de produtos (  ) empréstimos de ferramentas (  ) empréstimo de 

mercadorias (  ) dinheiro (  ) troca de dias de serviço (  ) trabalhos de mutirão (  ) outra____________ 

 

Participa da feira nas cidades? (  ) Rio Bonito (  ) Laranjeiras  

Quem incentivou a realização das feiras? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Qual a importância da Feira? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Como faz para estipular o preço dos produtos nas feiras?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

O que o senhor gostaria de implantar no seu lote para gerar mais renda? Tem mercado para isso aqui? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 4: 

ENTREVISTAS LIDERANÇAS DOS ASSENTAMENTOS CELSO FURTADO 

 

Entrevista realizada em ___/____/2013 

 

Nome:____________________________________________ Função:_________________________ 

 

Como ficaram sabendo das terras da Araupel? Essas terras eram griladas? Explique a história das 

terras e da luta para a conquista deste assentamento. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

O que é o grupo gestor do assentamento Celso Furtado?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Quem integra? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Qual a finalidade? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Há alguma Cooperativa no assentamento? (  ) sim (  ) não 

Qual?_____________________________________________________________________________ 

No que ela atua?____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Possui associações no assentamento? (  ) sim (  ) não 

Quais?____________________________________________________________________________ 

No que atuam?____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

No assentamento, possui alguma outra forma de organização econômica ou política? (  ) sim (  ) não 

Qual?_____________________________________________________________________________ 
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No que ela atua?____________________________________________________________________ 

Existe um projeto do MST para esse assentamento? (  ) sim (  ) não 

Qual é esse projeto? _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Na perspectiva do MST, como deveria ser a produção no assentamento?________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Qual sua opinião sobre a produção agroecológica no assentamento?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

O que tem sido feito em relação a isso? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Qual a sua opinião sobre a produção da madeira no assentamento? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

E em relação a produção convencional? 
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Ocorre o arrendamento de terras no assentamento? (  ) sim (  ) não 

Para quem é arrendado? ______________________________________________________________ 

Que fato tem levado os camponeses arrendarem as terras? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Qual a posição em relação a isso? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

O assentamento é beneficiado pelo PAA, PNAE ou programas similares? (  ) sim (  ) não 

O que acha desses programas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Quais são as principais cerealistas, empresas (leite, fumo etc.), cooperativas (agronegócio) mais 

atuantes no assentamento?____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Existem empresas que atuam no sistema de integração dentro do assentamento? (  ) sim (  ) não 

 

A integração com alguma empresa de fumo, frango, porco etc. seria boa oportunidade? (  ) sim (  ) não 

Porque?___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Há pessoas que foram assentadas e abandonaram os lotes, venderam, permutaram etc.? (  ) sim (  ) não 

Motivos?__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Quais são as estratégias que o MST tem empreendido no assentamento para a manutenção das pessoas 

no campo? Ou seja, quais são os enfrentamentos realizados pelo MST para manter e melhorar a vida 

dos assentados, tanto no campo social, econômico/produção, político? (CEAGRO, Agroecologia etc.). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

O que o movimento quer e não consegue para o assentamento?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Porque não consegue?________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Como tem sido a luta pela educação do campo no assentamento? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Quantas escolas municipais e estaduais existem no assentamento? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

O que representa a conquista do CEAGRO e da UFFS para os camponeses assentados? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

A partir do Movimento tem se buscado resgatar os valores camponeses? (  ) sim (  ) não 

O que? ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Quais as principais bandeiras de luta encampadas pelo MST no assentamento e qual a principal 

deficiência que precisa ser sanada no assentamento? 
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Há no assentamento algo em torno da mobilização da Campanha dos agrotóxicos? (  ) sim (  ) não 

O que?____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Você acha que entre os assentados existe uma conscientização de que o assentamento é um território 

em permanente disputa com o agronegócio? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Como é a relação, a participação do MST no CONDETEC e também a inserção no território da 

Cantuquiriguaçu? Há benefícios, quais? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Há alguma relação entre o MST em Quedas e os Sem-teto? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Qual a avaliação que você faz sobre o governo do PT e a questão da Reforma Agrária? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Gostaria de acrescentar algo? 
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APÊNDICE 5: 

ENTREVISTAS LIDERANÇAS DOS ASSENTAMENTOS 

 

Entrevista realizada em ___/____/2013 

 

Assentamento: (  ) Ireno Alves dos Santos (  ) Marcos Freire (  ) 10 de Maio 

Nome:______________________________________ Função:____________________ Lote:_____ 

 

Explique a história das terras e da luta para a conquista deste assentamento. Como ficaram sabendo 

das terras da Araupel? Essas terras eram griladas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

O que são as centrais comunitárias (CACIA, ACAMF) e qual o papel destas? 10 de Maio possui algo 

parecido? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Quem integra? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Há alguma Cooperativa no assentamento? (  ) sim (  ) não 

Qual?_____________________________________________________________________________ 

No que ela atua?____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Possui associações no assentamento? (  ) sim (  ) não 

Quais?____________________________________________________________________________ 

No que atuam?____________________________________________________________________ 
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No assentamento, possui alguma outra forma de organização econômica ou política? (  ) sim (  ) não 

Qual?_____________________________________________________________________________ 

No que ela atua?____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Existe um projeto do MST para esse assentamento? (  ) sim (  ) não 

Qual é esse projeto? _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Na perspectiva do MST, como deveria ser a produção no assentamento?________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Qual sua opinião sobre a produção agroecológica no assentamento?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

O que tem sido feito em relação a isso? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Qual a sua opinião sobre a produção convencional no assentamento? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Ocorre o arrendamento de terras no assentamento? (  ) sim (  ) não 

Para quem é arrendado? ______________________________________________________________ 

O que tem levado os camponeses arrendarem as terras? 
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Qual a posição em relação a isso? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Há alguma discussão das lideranças em relação a isso? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

O assentamento é beneficiado pelo PAA, PNAE ou programas similares? (  ) sim (  ) não 

O que acha desses programas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Quais são as principais cerealistas, empresas (leite, fumo etc.), cooperativas (agronegócio) mais 

atuantes no assentamento?____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Existem empresas que atuam no sistema de integração dentro do assentamento? (  ) sim (  ) não 

A integração com alguma empresa de fumo, frango, porco etc. seria boa oportunidade? (  ) sim (  ) não 

Porque?___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Quais são as estratégias que o MST tem empreendido no assentamento para a manutenção das pessoas 

no campo? Ou seja, quais são os enfrentamentos realizados pelo MST para manter e melhorar a vida 

dos assentados, tanto no campo social, econômico/produção, político? (CEAGRO, Agroecologia etc.). 

 

 

Como tem sido a luta pela educação do campo no assentamento? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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O que representa a conquista do CEAGRO e da UFFS para os camponeses assentados? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

A partir do Movimento tem se buscado resgatar os valores camponeses? (  ) sim (  ) não 

O que? ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Quais as principais bandeiras de luta encampadas pelo MST no assentamento e qual a principal 

deficiência que precisa ser sanada no assentamento? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Há no assentamento algo em torno da mobilização da Campanha dos agrotóxicos? (  ) sim (  ) não 

O que?____________________________________________________________________________ 

Você acha que entre os assentados existe uma conscientização de que o assentamento é um território 

em permanente disputa com o agronegócio? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Como é a relação, a participação do MST no CONDETEC e também a inserção no território da 

Cantuquiriguaçu? Há benefícios, quais? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Qual a avaliação que você faz sobre o governo do PT e a questão da Reforma Agrária? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Gostaria de acrescentar algo? 
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ANEXO 01: MAPA ASSENTAMENTO CELSO FURTADO 



...\transf\sisleg_celso_210910.dgn  12/11/2010 09:44:49



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02: MAPA ASSENTAMENTO IRENO ALVES DOS SANTOS 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 03: MAPA ASSENTAMENTO MARCOS FREIRE 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 04: MAPA ASSENTAMENTO 10 DE MAIO 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 05: FOLDER DE DIVULGAÇÃO DA COOPAIA 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 06: FOLDER DA COPERJUNHO PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 

LEITE ORGÂNICO E DO LATICÍNIO AGROECOLÓGICO 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 07: CAPA E CONTRACAPA DO CADERNO DE FORMAÇÃO ELABORADO 

PELO CEAGRO COM FINALIDADE PEDAGÓGICA SOBRE A TRANSIÇÃO 

AGROECOLÓGICA 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 08: FOLDER DE DIVULGAÇÃO DO GRUPO DE COMPRAS COLETIVAS DA 

UFFS QUE ADQUIREM ALIMENTOS JUNTO AOS ASSENTADOS 



DÚVIDAS DE COMO PARTICIPAR DO 

GRUPO 

 

comprascoletivasparana@gmail.com 

(42) 8871-2176 (CLARO) 

(42) 3635-8692 (UFFS) 

 

Responsáveis: 

- Jéssica Taís Gebauer 

- Josias Correa 

- Everly Jasinski 

 

COMPRAS 

COLETIVAS 

Pratique o consumo 

responsável e 

promova a 

Agroecologia 
          PROJETO DE EXTENSÃO 

Estruturação e articulação de ações de 

comercialização alternativa de alimentos 

ecológicos nos Núcleos regionais Luta 

Camponesa e Monge João Maria da 

Rede Ecovida de Agroecologia. 

GEECA - UFFS 



É um grupo de consumidores que não 

abrem mão do seu direito de saber o 

que estão  comprando e de quem es-

tão comprando.  Que  querem apoiar 

um tipo de produção socialmente jus-

ta e sustentável enquanto preservam 

sua própria saúde.  ( Cartilha para for-

mação de cooperativas de consumido-

res de produtos ecológicos). 

         COMPRAS COLETIVAS 
NA UFFS 

 

É uma iniciativa do Grupo de Estu-

dos e Extensão em Comercialização 

e Agroecologia (GEECA) a partir 

dos projetos de extensão vinculados 

ao grupo.  

  

Os produtos são fornecidos por 

agricultores familiares da região, 

além de outros itens provenientes 

de grupos vinculados à Rede 

Ecovida de Agroecologia.  

 

QUEM PODE PARTICIPAR 

Podem fazer parte do grupo 

professores, técnicos, terceirizados e 

grupos de estudantes (com no 

mínimo 4 pessoas) . 

 

 
 

GRUPO DE  

COMPRAS COLETIVAS 

O QUE É? 

COMO IRÁ FUNCIONAR 

A gestão operacional do Grupo de 

Compras Coletivas é feita com apoio 

da  equipe  do GEECA.  Os 

participantes retirarão os seus 

pedidos na Universidade. 

O GEECA se encarregará da media-

ção com os agricultores e da distribu-

ição dos produtos. 

CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO 

Será cobrado uma taxa inicial de ade-

são dos  participantes do grupo e um 

valor mensal para  suprimento das 

atividades operacionais. 

Os preços dos itens serão divulgados 

conforme tabela enviada pelos gru-

pos de agricultores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 09: CARTA DENÚNCIA E BOLETIM DE OCORRÊNCIA DAS AMEAÇAS DE 

MORTE SOFRIDA POR MILITANTE DO MST 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10: MOÇÃO DE APOIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE QUEDAS DO 

IGUAÇU À ARAUPEL EM DECORRÊNCIA DA OCUPAÇÃO DESTA PELAS FAMÍLIAS 

DO MST 




