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INTRODUÇÃO 

Este ensaio é parte da pesquisa: “A paisagem agrária paraibana: análise das 

manifestações culturais, das práticas de resistência e das condições de trabalho”. O eixo 

central que norteia a pesquisa é a agricultura familiar, termo vinculado a uma leitura crítica 

do que representa o trabalho familiar e em que lógica se insere. Nessa perspectiva, 

compreendemos que a produção camponesa é primordialmente familiar, enquanto que a 

agricultura familiar, vista sob a ótica do Estado e das políticas públicas, nem sempre é 

perpassada por uma lógica camponesa. Essa interpretação decorre das reformulações das 

políticas agrárias, que desde meados dos anos 90 passam por novas orientações 

institucionais, que priorizam a integração do pequeno agricultor ao mercado, promovendo 

uma mercantilização da Reforma Agrária. 

Nesse contexto, os assentamentos rurais representam um avanço importante na 

história do processo de resistência pela posse da terra, inaugurando uma nova etapa na 

conquista da dignidade social pelos trabalhadores rurais. No Brasil, a resistência camponesa 

é marco presente em todo o processo de formação territorial, numa luta travada entre terra 

de trabalho e terra de exploração, ou como afirma Novaes (1994), entre os que reivindicam 

a “terra de trabalho” e os que a utilizam como “terra de negócio”. 

 “As novas formas de luta e resistência configuram-se em movimentos com o objetivo 

de transformar as suas realidades, de reconquistar frações do território, lutando contra a 

miséria e resistindo ao assalariamento, que tem crescido com a territorialização do capital e 

consequentemente, com a expansão da propriedade capitalista, em detrimento da 

propriedade e do trabalho familiar”. (FERNANDES, 1994, p.68). 

O assentamento é a expressão da conquista do território, elemento importante para 

garantir a permanência dos trabalhadores na terra. De acordo com Raffestin: “o território é 

um trunfo particular, recurso e entrave, continente e conteúdo, tudo ao mesmo tempo. O 
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território é o espaço político por excelência, o campo da ação dos triunfos”. (RAFFESTIN, 

1980 apud FERNANDES, 1994, p.181). 

No sentido posto por Rafestin (1980) entendemos que a conquista da terra e a 

delimitação de uma área de assentamento possibilita a formação de novas territorialidades, 

num processo de ocupação e resistência que reconstrói o espaço social, inaugurando novas 

sociabilidades, relações de trocas e de reciprocidades. 

 Neste trabalho apresentamos uma avaliação sobre alguns impactos sociais 

verificados em áreas de assentamentos da Zona da Mata Paraibana (ZMP)3, região 

marcada historicamente pelo cultivo da cana-de-açúcar em grandes latifúndios. 

Nesse recorte espacial procuramos resgatar alguns aspectos da história agrária do 

Estado considerando a estrutura fundiária; a participação da sociedade civil; dos 

movimentos sociais e dos organismos internacionais na construção das novas 

territorialidades. Do mesmo modo estaremos enfatizando algumas estratégias de 

reprodução camponesa registradas a partir dos trabalhos de campo. 

 Os impactos nos assentamentos da ZMP foram analisados através de fatores sócio-

econômicos, principalmente os que decorrem do acesso dos trabalhadores rurais ao crédito, 

balizados pela ação das Políticas Públicas de Combate à Pobreza Rural (PCPR), 

especificamente o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, 

gerido pelo Governo Federal, e o Cooperar, programa dirigido pelo Governo do Estado da 

Paraíba em parceria com o Banco Mundial. 

I - A resistência camponesa 

 Os camponeses lutam há muito para conseguir permanecer na terra, cultivando seus 

alimentos e sustentando suas famílias; essa luta consiste principalmente em garantir às 

gerações futuras os direitos essenciais de sobrevivência, pautados sobretudo na qualidade 

de vida. 

 Para tanto, de acordo com (MOURA, 1986), resistem e recriam suas práticas 

religiosas, costumes e crenças ao longo dos tempos, aparecendo na história do Brasil sob 

diversas faces, conforme demonstra (SOUZA, 1998) quando retrata a resistência dos 

pequenos produtores que cultivavam no entorno das sesmarias: 

“As sesmarias constituíam-se, em parte, de grandes latifúndios, tanto por 

extensão como por exploração, destinados na sua grande maioria às 

atividades econômicas açucareira e pecuária, aquela voltada para o 

mercado externo. Às suas margens, prestes a serem tragadas por estes 
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potentados em suas expansões, existiam as posses dos pequenos 

lavradores. Eram produtores de culturas temporárias e permanentes para a 

produção de subsistência e minguados excedentes com que abasteciam 

as redondezas, sem condição de obter formalmente uma sesmaria” 

(Souza, 1998, p.29). 

No período colonial era comum o conflito entre sesmeiros e posseiros, esses últimos 

muitas vezes fincavam estacas a grandes distâncias, detendo grandes latifúndios e entrando 

em conflito direto com os sesmeiros. A coroa portuguesa, além-mar, não conseguia 

administrar a doação das terras da colônia. Doando, muitas vezes, terras já ocupadas ou 

parcialmente ocupadas (SILVA 1996:01 apud SOUZA, 1998, p.30). Os moradores também 

compunham o cenário colonial, obrigados a pagar o foro, viam seu trabalho explorado 

incessantemente pelos “donos da terra”, quando se revoltavam eram coagidos com violência 

pela milícia colonial. 

 A resposta a essa coação muitas vezes se dava de forma violenta, como se deu no 

caso da revolta de Quebra-quilos4, dos camponeses durante o império, e no caso dos 

quilombos, constituídos pelos escravos fugitivos. Com o passar dos anos as lutas não 

cessaram, durante a República Velha batalhas como Canudos, Contestado e Caldeirão 

marcaram a nossa memória. 

No início do século XX, com a intensificação do processo de industrialização e 

urbanização brasileiras, ocorreu uma redefinição das relações entre o campo e a cidade. As 

crises sucessivas do café estimularam uma mudança significativa nos investimentos 

realizados no setor industrial, sobretudo pela elite cafeeira de São Paulo. Dessa forma, a 

industrialização no Brasil não nasceu das necessidades de uma nova classe social, como 

ocorreu com a burguesia na Revolução Industrial da Inglaterra, mas sim, de uma falsa 

renovação de uma classe reacionária. 

Esse fator tornou mais complexo e antagônico o problema da distribuição de terras 

no Brasil, uma vez que a posse de terras passou a ser utilizada para obtenção da renda da 

terra e para alimentar o processo de acumulação do capital. 

 A segunda metade do século XX é lembrada como período de intensos movimentos 

no campo, como a Guerrilha do Porecatu, no curso médio do rio Paranapanema, divisor dos 

estados de São Paulo e Paraná, onde houve violento conflito entre posseiros e grileiros, o 

Movimento Dona Noca, no Estado do Maranhão, que ameaçou invadir o estado do Piauí e o 

                                                                                                                                                                                     
3 A partir de agora será usada a sigla ZMP para designar a Zona da Mata Paraibana. 
4 O Quebra-quilos foi uma revolta contra a lei de adoção do sistema métrico decimal, que na verdade 
tratava-se de uma reação contra a política econômica imposta pelo Império. 
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Território Livre de Tromba-Formoso, no Estado de Goiás, que conseguiu a desapropriação, 

o parcelamento e a distribuição das terras ocupadas. (SILVA, 1998, p.41). 

Na Paraíba, as ligas camponesas iniciadas em Sapé em fevereiro de 1958, com a 

criação da Associação dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, fundada inicialmente para 

comprar caixões para os lavradores, tiveram importância significativa na luta contra os 

latifundiários. O líder João Pedro Teixeira pagou com a vida o preço de enfrentar os grandes 

proprietários. 

Em 1964 os militares sabiam que a Reforma Agrária era necessária e teria que 

acontecer de alguma forma, a estrutura econômica do país necessitava de um uso mais 

produtivo da terra e os movimentos sociais estavam cada vez mais organizados, mas era 

preciso fazer uma Reforma Agrária a passos lentos, quase imóveis, pois os grandes 

latifundiários organizados no Sindicato Rural Brasileiro (SRB) apoiaram o Golpe Militar e 

foram às ruas na “passeata com Deus pela liberdade” selando mais uma vez o pacto político 

entre a elite possuidora de terras e o Estado. 

A luta pela terra tomava cada vez maiores proporções, segundo (SOUZA, 1994, pg. 

52) “O período entre 1966 a 1973 caracterizou-se pelo surgimento de vários conflitos pela 

posse da terra, não obstante toda a repressão do aparelho militar. No Nordeste, 

principalmente na Mata Paraibana, foram assassinadas várias lideranças rurais, tendo sido 

registrados 64 conflitos no campo”. 

“Em seu encaminhamento político, os governos militares utilizaram da bandeira da 

Reforma Agrária, via projetos de colonização, na promessa de solucionar os conflitos sociais 

no campo, atendendo assim aos interesses do empresariado nacional e internacional”. 

(FERNANDES, 1994, pg. 21). 

Somente na Nova República, a marginalização dos camponeses desintegrados da 

economia de mercado, pela impossibilidade do acesso à terra, figura como entrave ao 

desenvolvimento nacional, fazendo surgir uma série de políticas para a realização da 

Reforma Agrária, pois, uma vez possuidores de um pedaço de terra esses trabalhadores 

rurais poderiam obter uma renda e aumentar a faixa dos consumidores brasileiros. 

Atualmente, após nove anos de projetos de assentamentos implementados, as lutas 

pela terra não cessaram, no primeiro semestre do governo do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, o número de invasões de propriedade na área rural supera o dos 12 meses de 2002, 

último ano do governo FHC. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, foram 

registradas 114 invasões de janeiro a junho. 

Esses números indicam a insuficiência da Reforma Agrária, que não promove a real 

distribuição das terras. Além disso, mesmo depois de adquirir as terras, esses produtores se 
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vêem vencidos pelas dificuldades advindas da falta de apoio. A resistência e o amor pela 

terra são as únicas armas que possuem para permanecerem no campo. Diante da 

mercantilização da terra e do avanço da biotecnologia visando dar suporte ao agronegócio, 

a reprodução da vida no campo necessita ser redimensionada em novas bases. 

O desenvolvimento sustentável se coloca como desafio a ser vencido como garantia 

de manutenção dos assentamentos. Desde a Conferência de Estocolmo (1972) até a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO-92) muita 

coisa mudou em relação à percepção da humanidade a respeito da crise ambiental. Como 

afirma (GUIMARÃES, 1997, p. 41) “ Já não se pode reduzi-la a uma questão de manter 

limpo o ar que respiramos, a água que bebemos ou o solo que produz nossos alimentos. 

Carece de sentido a essa altura do debate, opor meio ambiente e desenvolvimento, pois o 

primeiro é simplesmente o resultado do segundo. Os problemas ecológicos e ambientais 

revelam insuficiências do desenvolvimento desigual para as sociedades humanas, e nocivo 

para os sistemas naturais”. 

Os paliativos encontrados para conter a escassez dos “recursos” naturais já não dão 

conta de resolver os diversos paradoxos oriundos do desenvolvimento econômico e social. 

Segundo (GUIMARÃES, 1997, p.) “estudos publicados pelo Enviromental Defence Fund 

indicam que dos 46 empréstimos concedidos pelo Banco Mundial para programas de 

energia, com um total de recursos que ascende aos sete bilhões de dólares, apenas dois 

incorporam critérios de conservação ou eficiência energética”. 

Esse direcionamento já se mostra insuficiente e impõe uma revisão profunda dos 

paradigmas dominantes. A sociedade civil organizada já compreende que o desafio da 

sustentabilidade é eminentemente político e precisa ser direcionado para uma qualidade de 

vida digna, formando cidadãos conscientes de seu papel para o crescimento do 

compromisso entre sociedade e natureza. O exemplo que citaremos a seguir tem como 

princípio norteador o respeito à natureza tendo o homem como parte indivisível da mesma. 

Trata-se da produção orgânica em assentamentos da Mata Paraibana. 

A Feira Agroecológica Paraibana, iniciativa de 25 famílias de três assentamentos da 

ZMP constitui um exemplo de desenvolvimento sustentável, onde agricultores acostumados 

ao cultivo da cana-de-açúcar, com intensivo uso de agrotóxicos, passam por um processo 

de mudança cultural, cultivando e comercializando alimentos produzidos organicamente. 

Como aponta Grzybowski (1985), utilizam “o saber próprio dos camponeses como sendo um 

saber experimental, que contém conhecimento e práticas de produção da maior importância 

para aprimorar sistemas agrícolas sustentáveis” (GRZYBOWSKI apud LIMA, 2001, p.76), 

onde lavradores submetidos à lógica do desenvolvimento capitalista redescobrem a 

satisfação de cultivar a terra sem que para isso tenham que se submeter a um patrão. 
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II – Reforma Agrária: a política implementada 

A proposta inicial apresentada no dia 27 de maio de 1985, em Brasília, durante o 4º 

Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais, gerou grande polêmica entre os diversos 

setores da sociedade civil, pois foi inédito na história do Brasil o governo apresentar uma 

proposta junto aos trabalhadores rurais abrindo espaço para o diálogo. A proposta 

objetivava mudar a estrutura fundiária do Brasil, redistribuindo a terra e promovendo a sua 

utilização social, garantindo o direito de cidadania do trabalhador rural. Dentre as metas 

propostas pelo então Ministro Nelson Ribeiro e pelo presidente do INCRA, Dr. José Gomes 

da Silva, estava o assentamento de 7,1 milhões de camponeses, numa área de 481,2 

milhões de hectares, a ser realizado num período de 1985 a 2000. 

O Plano Nacional de Reforma Agrária foi aprovado em sua 12° versão em 10 de 

outubro de 1985, os interesses de classes e as motivações ideológicas segmentaram as 

opiniões a respeito do Plano. Foram invertidas as “posições dos setores sociais envolvidos 

com a questão. Os proprietários rurais, que reagiram à proposta, terminaram por elogiar o 

Plano aprovado. Os trabalhadores que defenderam à proposta passaram a condenar o 

Plano.” (GALINO & LESSA, 1990 apud SOUZA, 1998, p.59). 

  Vejamos na tabela abaixo a distribuição do número de famílias assentadas no 

período de 1985 a 1994, totalizando 140.065 famílias numa área de 8.009.775 ha: 

Tabela I 

Brasil - Famílias assentadas no período de 1985 a 1994 

Governo Período Famílias Assentadas Área (há) 
Sarney 85 a 89 82.689 4.492.813 
Collor* 90 a 92 38.405 2.577.964 

Itamar 93 a 94 18.971 1.027.998 

TOTAL 85 a 94 140.065 8.098.775 
 Fonte: INCRA-DP-Bsd. (Reforma Agrária: Coletânea dos Termos de Referência apud 

(SILVA, 1998, p.92). * Os assentamentos rurais foram efetuados em áreas desapropriadas 

no governo anterior. 

   

Esse número representou pouco mais de 10% da proposta inicial, lançada no 

governo Sarney, que previa, através do PNRA, assentar 1.400.000 famílias. As modestas 

ações implementadas pelo Governo Federal não modificaram a estrutura fundiária no Brasil, 

a exemplo disso temos a situação do Nordeste no ano de 1992, conforme aponta o gráfico 
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abaixo, demostrando que enquanto 5% dos imóveis produtivos ocupavam uma área de 15% 

do Nordeste, 20% dos imóveis não produtivos ocupavam 70% do total: 

Gráfico I 

Nordeste - Distribuição Percentual dos Imóveis Rurais por Área   

 
Fonte: Estatísticas Emergências do Recadastramento-1992 - Atlas Fundiário Brasileiro, 
INCRA/PB, agosto de 1996. 
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 A questão agrária no governo Fernando Henrique Cardoso aparecia no debate 

político nacional e internacional como prioritária, como demonstra o próprio presidente 

quando relata, em carta ao Papa João Paulo II, que: 

“entre os vários assuntos de grande importância sobre os quais 

pudemos conversar com franqueza, mereceu especial atenção o 

encaminhamento da questão social do Brasil, que tem como um de 

seus principais aspectos a Reforma Agrária. O trabalho vigoroso do 

Ministro Raul Jungmann, à frente do Ministério Extraordinário de 

Política Fundiária, reflete a prioridade que o Governo Brasileiro atribui 

à questão da terra. Nos últimos três anos, o novo impulso dado aos 

esforços de Reforma Agrária permitiu que um número sem 

precedentes de famílias fossem assentadas. A partir de compromissos 

realistas, mesmo que sabidamente modestos diante da magnitude do 

problema, conseguimos resultados nunca antes obtidos em nossa 

história”. 5

  Em resposta ao presidente Fernando Henrique o Papa João Paulo II mostrou-se 

satisfeito com a preocupação social demonstrada pelo presidente: 

“Desejo, assim sendo, agradecer-lhe, Senhor Presidente, pelo 

empenho que vem prestando à causa da Reforma Agrária no País, e 

                                                           
5 Carta do Presidente Fernando Henrique ao Papa João Paulo II, Brasília, 24 de março de 1998 
(Publicação MDA, Distribuição:Incra-PB). 
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pelos esforços por uma sempre melhor aplicação dos princípios da 

Doutrina Social da Igreja”. 6

 Durante esses três anos do Governo Fernando Henrique foram distribuídos 8,5 

milhões de hectares e assentadas 190.733 famílias. Apesar desses números realmente 

representarem um aumento significativo comparados aos dos governos anteriores, os 

problemas e desigualdades advindos da falta de uma Reforma Agrária eficiente perpetuam a 

imensa concentração fundiária. Fato evidenciado no gráfico abaixo, que aponta o aumento 

quase contínuo do número de acampamentos, refletindo a crescente demanda por terras 

dos trabalhadores rurais e a propensa insatisfação com o PNRA: 

Gráfico II 

Número de Acampamentos de 1990 a 2001 

Fonte: site oficial do MST 
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 Se durante a proposta do PNRA em 1985 o Partido dos Trabalhadores (PT) não só 

participou do parlamento como partido político, mas principalmente como militante da 

questão agrária; atualmente, no governo do presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva, 

essa postura se desfaz na medida em que a Reforma Agrária não é conduzida como uma 

reforma de base, que efetivamente transforme a estrutura fundiária brasileira. Mesmo 

alcançando índices recordes na ordem de 5,4 bilhões de reais, destinados à agricultura 

familiar no Plano Safra 2004/2005, esses investimentos do governo não revertem a pobreza 

advinda da falta de terra e os conseqüentes conflitos no campo que continuam reproduzindo 

a violência dos latifundiários. Vejamos nos trechos abaixo matérias recentes referentes a 

luta pela terra durante o governo Lula: 

“Resistência às ocupações tem sido violenta, o desfecho mais grave das 

ações do MST aconteceu na Paraíba, onde um sem terra foi morto e dez 

ficaram feridos, três com gravidade. Eles foram atingidos por tiros quando, 

                                                           
6 Carta do Papa João Paulo II  ao Presidente Fernando Henrique,Vaticano, 7 de abril de 
1998((Publicação MDA, Distribuição:Incra-PB). 
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no último dia 4 de junho, tentavam se instalar na fazenda São José, na 

cidade de Jacaraú. O proprietário rural Marcos Antônio Barbosa, conhecido 

como Napoleão, e seus funcionários dispararam contra os sem terra e 

Antonio Chaves da Silva foi atingido no peito.” (Revista on-line Com Ciência, 

junho de 2003). 

“As manifestações do "novembro vermelho" são contra a política econômica 

do governo e o descumprimento das metas de assentamento feitas pelo. Os 

protestos vão culminar com uma série de atos públicos nas capitais, no dia 

25. O maior deles ocorrerá em Brasília, em frente ao Banco Central ou 

Ministério da Fazenda. Segundo o MST, cerca de dez mil pessoas deverão 

comparecer à manifestação”. (Folha Online-Brasil, novembro de 2004). 

 Essas notícias sugerem a insuficiência da Reforma Agrária e indicam quão distantes 

está a extensão das terras desapropriadas da real necessidade dos camponeses. Na ZMP 

essa realidade se repete, no item abaixo veremos, a partir dos dados apresentados, as 

desigualdades dos hectares destinados aos assentamentos em relação à área agrícola da 

Mata. 

Impactos dos assentamentos na Zona da Mata Paraibana 

A ZMP caracteriza-se pela predominância de clima tropical chuvoso, com média 

térmica anual superior a 20ºC (em média 25º). Os totais pluviométricos anuais variam entre 

1.200 e 1.800mm. (LIMA & HECKENDOFF, 1985). A região caracteriza-se pela presença da 

mata atlântica, já muito devastada, pois de acordo com (ANDRADE, 1981, p.25) durante a 

ocupação do litoral “o homem, ao colonizar a região, derrubou a mata, drenou as várzeas 

encharcadas e construiu casas, engenhos e canaviais”. 

A Mata Paraibana é a mesorregião mais populosa da Paraíba, concentra as 

atividades do setor industrial e oferece a maior variedade de serviços e comércios do 

Estado. Segundo dados do Censo 2000, sua população urbana é de 1.046.936 habitantes e 

a população rural é de 149.708 habitantes. A área rural é de 275.791 hectares a partir dos 

dados censitários (1995/1996). Mesmo não possuindo imóvel com área acima de 10 mil 

hectares observa-se acentuada concentração fundiária decorrente em grande parte da 

atividade canavieira. 

Na tabela abaixo podemos observar a relação entre a as áreas desapropriadas com 

a área agrícola dos municípios integrantes da ZMP. 

Tabela II 

Relação entre as áreas reformadas e a área dos estabelecimentos agrícolas 
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na Zona da Mata Paraibana 

Municípios da Zona da 
Mata Paraibana 

Área dos estab.os 
agrícolas em 1996 (A) 

Área reformada entre 1986 
e 2003(do INCRA) (B) 

B/A*100 

Alhandra 12.338 1.886,56 15%
Baía da Traição 788 0,00 0%
Bayeux 616 0,00 0%
Caaporã 13.519 507,76 4%
Cabedelo 263 0,00 0%
Conde 5.796 3.116,84 54%
Cruz do Espírito Santo 11.577 5.998,07 52%
Itapororoca 9.894 0,00 0%
Jacaraú/Pedro Régis 25.282 1.758,12 7%
João Pessoa 3.197 0,00 0%
Juripiranga 8.032 0,00 0%
Lucena 3.940 1.136,13 29%
Mamanguape/Capim/Cuité de 
Mamanguape/Curral de Cima* 41.736 313,00 1%

Mari 14.819 1.719,70 12%
Mataraca 6.385 0,00 0%
Pedras de Fogo 27.577 4.124,19 15%
Pilar/São José dos Ramos* 20.998 0,00 0%
Pitimbu 5.472 3.120,49 57%
Rio Tinto/Marcação* 13.220 1.883,95 14%
Santa Rita 22.999 567,90 2%
São Miguel de Taipu 5.002 2.766,84 55%
Sapé/Riachão do Poço 
/Sobrado* 22.341 8.697,00 39%

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 1995-96; Superintendência Regional do INCRA na 

Paraíba, listagem das áreas desapropriadas entre 1986 e 2003. * Municípios criados depois 

de 1996. 

Dos municípios que tiveram suas áreas reformadas de 1986 a 2003 na ZMP apenas 

Conde, Cruz do Espírito Santo, Pitimbu e São Miguel de Taipu sofreram alto impacto na 

estrutura fundiária, como podemos observar na Tabela II. Neles, a taxa de participação em 

análise situou-se acima de 50%. 

 Os índices de Gini7 referentes aos anos de 1995/96 a partir dos dados censitários de 

Conde, Cruz do Espírito Santo e Pitimbu são respectivamente 0.676, 0.857 e 0.498. A partir 

das desapropriações esses índices baixaram respectivamente para 0.457, 0.412 e 0.328. 

 Considerando os outros municípios, o impacto da Reforma Agrária sobre a estrutura 

fundiária pode ser considerado médio. No que se refere aos impactos da Reforma Agrária 

sobre o uso do solo, verificou-se que a atividade canavieira, desenvolvida tradicionalmente 

na região, sofreu um declínio e que a produção de culturas alimentares nos assentamentos 

aumentou a oferta de alimentos, mas, “apesar do avanço da agricultura de alimentos sobre 

áreas tradicionais produtoras de cana na região, propiciada pela criação de áreas de 

 7584 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

assentamento, ele não foi suficiente para quebrar o monopólio da cana.” (MOREIRA, 2003, 

p.53). 

 No Plano de Desenvolvimento do Projeto de Assentamento Vida Nova em Cruz do 

Espírito Santo, realizado pela COAGEP (Cooperativa de Apoio as Organizações de Gestão 

e Produção) em fevereiro de 2001, são apontadas limitações quanto a qualidade da área do 

assentamento, que apresenta relevo ondulado e acidentado em 60% da mesma, além de 

várias dificuldades sócio-econômicas dos assentados. 

 Em outro estudo de aptidão agrícola do Assentamento 21 de Abril, Município de 

Sapé, a avaliação de diversas culturas como abacaxi, banana, algodão, mamona, feijão, 

milho, caju, entre outras, variam entre “aptas com restrição”, “restritas” e “inaptas”, não 

havendo ocorrência de nenhuma zona pedoclimática apta para o cultivo das culturas 

citadas. 

 Além dessas dificuldades advindas de fatores físicos (solos desgastados, terreno 

pedregoso, erosão do solo etc.) os assentamentos defrontam-se ainda com problemas 

gerados principalmente pela falta de apoio para sua manutenção. 

 No gráfico abaixo podemos observar que o destino da produção agrícola dos 

assentamentos paraibanos para atravessadores é de 71.35%, que são responsáveis pelo 

encarecimento dos produtos e pela exploração dos camponeses, coagidos pelas 

circunstâncias a venderem seus produtos a preços muito baixos, impossibilitando a retirada 

do sustento mínimo para suas famílias. 

Gráfico III 

                                                                                                                                                                                     
7 O índice de Gini varia de 0 a 1, sendo alto quando fica próximo de 1 e baixo quanto mais distante 
ficar dessa unidade. 
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Destino da produção agrícola dos assentamentos no 
 Estado da Paraíba 

Fonte: Estatísticas Emergências do Recadastramento-1992 - 
Atlas Fundiário Brasileiro, INCRA/PB, agosto de 1996. 

71,35

9,09

13,09 3,99 0,28
2,2 0,41

Beneficiárias Cooperativa Bodega comunitária
Atravessadores Atacadista Varejista
Outros

 

 A alternativa encontrada por alguns assentados da ZMP para eliminar a figura do 

atravessador e reverter o quadro de exploração em que se achavam as famílias assentadas 

foi desenvolver um cultivo sustentável de alimentos através da produção orgânica e 

comercializar pessoalmente os alimentos. Essa iniciativa deu origem a Feira Agroecológica 

Paraibana que atualmente envolve famílias dos assentamentos: Rick Charles, Dona Antônia 

e Frei Anastácio, localizados no Conde; Apasa e Sede Velha do Abiaí, localizados em 

Pitimbu; Padre Gino, Boa Vista e Rainha dos Anjos, em Sapé; Dona Helena, em Cruz do 

Espírito Santo e Acampamento Ponta do Gramame, em João Pessoa. As feiras acontecem 

semanalmente em alguns pontos da capital paraibana. São comercializados em média cinco 

mil quilos de alimentos, divididos em 80 tipos de produtos (frutas, tubérculos, vegetais, 

remédios caseiros, ervas medicinais, comidas típicas, entre outros). 

 Quanto ao acesso dos camponeses a programas de combate a pobreza rural 

podemos destacar os impactos decorrentes de políticas públicas atuantes na ZMP, como 

Cooperar e PRONAF. 

  O Cooperar, criado em 1997 abrange 222 municípios, beneficiados com recursos 

originados do convênio firmado entre o Governo do Estado e o BIRD. Nossas pesquisas 

apontam que mais de 70% dos projetos convêniados pelo Cooperar são de infra-estrutura, 

fato que constatamos em trabalho de campo, onde os projetos encontrados em 

assentamentos são construções de poços, vias de acesso, caixas d’água, eletrificação rural 

etc., enquanto que projetos voltados para questões sociais como saúde e educação não 

constaram em nenhum assentamento por nós visitados nem nos dados oficiais fornecidos 

pelo Cooperar. 
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O PRONAF destina uma linha de crédito voltada especificamente para atender às 

necessidades de assentados rurais, denominada de PRONAF A, destina-se a famílias que 

acabaram de receber a terra e precisam montar toda a infra-estrutura básica para iniciar a 

produção e ainda o PRONAF A/C que é destinado aos produtores que estão em uma fase 

de transição. Ou seja, os que recorrem ao crédito destinado ao grupo C já receberam os 

investimentos do grupo A e, agora, precisam de novos recursos para dar continuidade à 

produção. Na Paraíba, de acordo com dados fornecidos pelo Banco do Nordeste foram 

realizados, durante o período de 1999 a 2003, pelo PRONAF A 5.512 operações, totalizando 

R$ 26.800.132,72 em valor contratado. Pelo PRONAF C foram realizados nesse mesmo 

período, 3.037 operações somando ao todo R$ 9.801.152,32 em valor contratado. 

Em entrevista realizada com os agricultores da feira da Várzea, que funciona no 

Campus I da UFPb às sextas-feiras, constatamos que a experiência dos agricultores que 

participam da feira com as linhas de crédito do PRONAF A foram em sua totalidade mal 

sucedidas, mesmo com os assentados do município de Sapé, que receberam nessa linha o 

maior volume de recursos do Estado. A maioria dos assentados declarou não ter obtido 

nenhum êxito com o crédito, ao contrário disso, a maioria não conseguiu pagar em dia, 

resultando na verdade em prejuízo. Em contraposição aos resultados negativos do 

PRONAF, os assentados têm, quase concretizado, o pagamento do financiamento obtido 

para a criação da feira. Sobre este tema informa o coordenador da Feira da Várzea, Sr. Luiz 

Damazio de Lima, do assentamento Padre Gino: ”Nós nos organizamos para pagar, e 

contribuímos cada um com 5% do que arrecadamos na Feira. Desses 5%, 3% são 

destinados para saldar o financiamento a Cáritas e 2% são para manutenção da infra-

estrutura da feira. Mesmo quando liquidar o empréstimo, decidimos em reunião manter a 

taxa de 5% e pretendemos com esse dinheiro ampliar e melhorar a infra-estrutura, além de 

adquirir nosso próprio transporte, para não depender mais de fretes de caminhões”. 

O técnico agrícola responsável pela Feira, Luiz Sena, relatou na entrevista que no 

início do projeto foram negados financiamento pelo Banco do Brasil e Banco do Nordeste, 

relatou também que depois do sucesso do projeto um representante do Banco do Brasil 

visitou a feira para oferecer crédito, contudo, a proposta não foi aceita, pois os agricultores 

pretendem analisar melhor o tipo de financiamento que podem adquirir, evitando assim 

problemas com juros altos e dificuldades no pagamento. 

Quando indagados sobre as possibilidades de crédito até 50% mais alto para 

produção agroecológica pelo PRONAF infra-estrutura, tanto o coordenador da Feira da 

Várzea, Luiz Damazio, como o técnico agrícola da CPT, Luiz Sena, responsável pela 

assistência técnica, mostraram não conhecer bem as especificidades dos financiamentos do 

PRONAF A e C, revelando assim a falta de clareza e de comunicação do PRONAF com 

estes trabalhadores que são mencionados no site e em documentos oficiais como 
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prioritários neste programa. Comprova nossa afirmativa o fato de que até hoje a feira vem se 

desenvolvendo sem qualquer ajuda desse programa. 

Considerações 

 Com base no que foi exposto nos itens acima e nas experiências vivênciadas nos 

trabalhos de campo podemos tecer alguns comentários a respeito das estratégias 

camponesas e dos impactos dos assentamentos na ZMP. 

 Em relação ao impacto na estrutura fundiária da região, percebemos que apesar das 

modificações ocorridas no espaço agrário da ZMP, ainda prevalece a concentração fundiária 

das fazendas de cana-de-açúcar. 

 As áreas reformadas possuem em geral infra-estrutura deficiente, a população 

assentada, além de enfrentar o desgaste econômico decorrente do processo da luta pela 

terra e da exclusão do mercado, enfrenta também as dificuldades de acesso ao crédito para 

instalação e construção de habitações. 

Em relação ao acesso a água, mesmo com a abundância das chuvas na região, os 

problemas hídricos são comuns nos assentos da ZMP, advindos de vários fatores como: 

ausência de crédito para implementação de sistemas de irrigação; de locais para 

armazenamento da água (poços, cisternas, açudes etc.); da distância entre os reservatórios 

e as áreas de habitação; da contaminação dos rios pelo uso intensivo de agrotóxicos nos 

latifúndios da cana, entre outros. 

No que diz respeito a energia, a rede elétrica atende razoavelmente às necessidades 

das famílias, contudo a indisponibilidade da rede nas áreas de produção (principalmente nas 

agrovilas) dificultam o trabalho no campo. No assentamento Apasa do Abiaí, construído no 

sistema de agrovilas, ouvimos relatos de assentados que gostariam da expansão da rede 

para as áreas de cultivo. 

Em se tratando do acesso dos assentados ao crédito, o fato de muitos trabalhadores 

rurais não efetuarem empréstimos nos bancos, através das diversas linhas de crédito, 

expressa o medo em adquirir empréstimos que afirmam não poderem pagar; experiência 

essa vivida por muitos dos agricultores entrevistados, vítimas de instituições financeiras 

obstinadas em garantir seus lucros e atingir suas metas, mesmo quando criadas com o fim 

de promover o desenvolvimento nacional. 

“O banco tem medo de emprestar e o agricultor tem medo de fazer o empréstimo”, 

fala do responsável pelo Crédito Rural do PRONAF na Paraíba, Marcos Fernando Dutra 

Caldas, que já trabalhou como projetista e relatou ter enfrentado dificuldades nas relações 

com os bancos responsáveis por liberar os recursos. 
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 Mesmo enfrentando muitas adversidades, os assentamentos da ZMP têm se firmado 

como novas territorialidades que se mantêm sobrevivendo à crescente urbanização e às 

mitificações que as empobrecem e desqualificam enquanto terra camponesa se firmando, 

sobretudo, como lugar de reprodução da vida com dignidade. No mapa abaixo percebemos 

a territorialização dos assentamentos, que em alguns pontos excedem os limites municipais. 

 

   Base: Mapa digital de Assentamentos/Incra-PB; elaboração do mapa temático: 

LIMA, A.B. 

Por fim, ressaltamos a importância de estratégias pautadas no desenvolvimento 

sustentável, como a Feira Agroecológica Paraibana, que vem revertendo os quadros de 

pobreza dos assentamentos da ZMP. A forma de produção orgânica está melhorando o 

potencial produtivo do solo, além do potencial sócio-econômico dos assentamentos 

envolvidos, refletindo na qualidade de vida dos produtores e consumidores. Aproximando e 

redefinindo as relações campo-cidade. 
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